
 

Persbericht  
Utrecht, 4 juni 2019 

Jong leiderschap straks alleen voor the happy few?  

Tientallen landelijke jongerenorganisaties luiden woensdag 5 juni de noodklok: de 
verslechterde financiële positie van jongeren zorgt voor een toenemende tweedeling 
binnen deze groep. Uit onderzoek van de Nationale Jeugdraad (NJR) blijkt dat het 
voor jongeren steeds lastiger wordt om nevenactiviteiten zoals bestuurswerk naast 
hun opleiding te doen. De jongerenorganisaties vinden dit onwenselijk. Daarom 
presenteren zij op woensdag in Den Haag een manifest voor betere toegankelijkheid 
van bestuurswerk. 

De NJR ondervroeg meer dan 900 jongeren die bestuurswerk doen: van Scouting 
 en studentenverenigingen tot aan onderwijsmedezeggenschap en landelijke 
jongerenorganisaties. Zij geven aan dat de druk op snel afstuderen en een nog hogere 
studieschuld nevenactiviteiten belemmeren. Eén op de drie jongeren die nu bestuurswerk 
doet, heeft moeite om rond te komen. Jonge bestuurders zijn veelal afhankelijk van 
financiële ondersteuning van hun ouders naast een lening bij DUO. Dit vermindert de 
bereidheid van jongeren om een bestuursjaar te doen: bijna 60% van de jonge bestuurders 
geeft aan dat de animo voor bestuurswerk in hun organisatie de afgelopen vijf jaar is 
gedaald. 

“Bestuurswerk naast je opleiding is eigenlijk niet meer op te brengen”, stelt Luce van 
Kempen, voorzitter van NJR. “Jongeren geven aan dat zij in een bestuursjaar enorm veel 
leren en daarnaast echt iets voor de maatschappij kunnen betekenen. Met je bestuurswerk 
breid je je ervaring en je netwerk enorm uit. Het geeft je een voorsprong in de rest van je 
leven, maar deze kans wordt veel jongeren ontnomen”.  

Portemonnee van ouders steeds belangrijker 
Volgens Van Kempen zijn de resultaten tekenend voor de tweedeling die nu onder jongeren 
is ontstaan: “We zien dat de portemonnee van je ouders steeds belangrijker wordt voor je 
kansen in het leven. Een grote groep jongeren komt zo op achterstand te staan. Het wordt 
belangrijker in welk gezin je bent geboren, dan wat je zelf allemaal kan.” 
Jongerenorganisaties zijn bezorgd over de gevolgen op lange termijn: “Jongeren die 
bestuurswerk doen, zijn voor een deel onze leiders van de toekomst. Als we willen dat ook 
onze leiders van morgen uit brede lagen van de bevolking komen en niet uit een kleine 
elite, dan moeten we hier snel wat aan doen. We hebben voor jongeren een nieuw glazen 
plafond gecreëerd waarbij de plaats van je wieg weer bepalend is voor je toekomst.” 

De Nationale Jeugdraad (NJR) 
NJR is de koepel van 43 jongerenorganisaties in Nederland en dé springplank van de 
nieuwe generatie. Het is de missie van NJR om jongeren te verbinden, met hun eigen 
sterke punten, met elkaar en met de organisaties die onze wereld vormgeven. NJR is er 
voor alle jongeren en werkt overal in de maatschappij: van school tot jeugdzorginstelling, 
van Tweede Kamer tot achterstandswijk. Meer informatie is te vinden op www.njr.nl. 

NOOT VOOR REDACTIE (NIET TER PUBLICATIE): 
 
Het manifest (zonder ondertekening) en het rapport zijn onder embargo aan dit 
persbericht toegevoegd. Het embargo vervalt op 5 juni om 00:01 uur. Beide 

http://www.njr.nl


documenten zijn vanaf 5 juni 09.00 uur ook te vinden op www.njr.nl/
bestuursverkenning. 
  
Presentatie 
De presentatie en overhandig van van de Verkenning Jonge Bestuurders 2019 en het 
manifest vindt plaats op woensdag 5 juni om 15.30 in café Luden, Plein 6-7, Den Haag. 
Deze bijeenkomst wordt geopend door Mariëtte Hamer, voorzitter SER. Als u hierbij 
aanwezig wil zijn kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie van NJR:  
 
Faye Lui (communicatiemanager) 
m: fayelui@njr.nl 
t: 030 - 230 3575 

Beeld 
Op www.njr.nl/bestuursverkenning is een filmpje te zien van jonge bestuurders die 
vertellen over hun werk. Deze is vrij te gebruiken bij publicatie. 
 
Vragen 
Voor inhoudelijke informatie over de verkenning van NJR en het manifest kunt u contact 
opnemen met: 

Luce van Kempen (voorzitter NJR) 
t: 06-57054600 
m: lucevankempen@njr.nl 
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