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Inleiding
Nederland kent honderden verenigingen en organisaties waar jongeren zich door 
middel van bestuurswerk inzetten voor hun eigen generatie en de samenleving als 
geheel. Door middel van dit werk worden ook andere jongeren bij deze verenigingen 
en organisaties in staat gesteld om zich te ontplooien en zich maatschappelijk in 
te zetten. Wie is er niet ooit bij een activiteit geweest van zijn of haar studenten- of 
studievereniging of lokale scouting? Of vertegenwoordigd door medezeggenschappers, 
studentenvakbonden of (landelijke) jongerenorganisaties? 
Medio 2018 trokken meerdere jongerenorganisaties bij de Algemene Vergadering 
van de Nationale Jeugdraad (NJR) aan de noodklok. Het bleek voor diverse 
jongerenorganisaties lastig om hun besturen te vullen. Dit geluid werd breed gedeeld 
binnen deze vergadering, maar cijfers van de mogelijke trend ontbraken. Het bestuur van 
de NJR werd de opdracht meegegeven om een verkenning te starten naar de animo en 
de toegankelijkheid van jongerenbesturen bij jongerenorganisaties. In deze verkenning 
zou het brede verhaal verteld moeten worden over de motivaties en belemmeringen 
van jongeren om in een bestuur te gaan zitten bij een jongerenorganisatie. Op deze 
manier zou er ook onderbouwing komen bij het gevoel dat er leefde.
  
De verkenning heeft tot doel om inzicht te geven in de animo voor jongerenbesturen en 
de toegankelijkheid van deze jongerenbesturen. 

Een aantal vragen staan daarbij centraal:
• Wie zijn de jonge bestuurders?
• Wat is de meerwaarde van jong besturen?
• Wat zeggen jonge bestuurders over de trend in bestuursanimo bij hun   
 organisatie?
• Wat is de (financiële) positie van jonge bestuurders?
• Hoe toegankelijk is bestuurswerk anno 2019?

Als NJR geloven wij dat deze verkenning raakt aan bredere maatschappelijke discussies 
en trends in de samenleving. Van jongeren wordt verwacht dat ze zich op jonge leeftijd 
zo goed mogelijk ontwikkelen en zich opstellen als betrokken burgers. Maar aan de 
andere kant staat de uitgangspositie van de jonge generatie onder druk. Denk hierbij 
aan het stijgend aantal problemen op het gebied van mentale gezondheid en de 
alsmaar hogere financiële lasten bij studeren. Deze verkenning geeft enerzijds een 
beeld van de enorme diversiteit en maatschappelijke inzet van jonge bestuurders in 
Nederland, maar laat anderzijds ook zien dat de toegankelijkheid van bestuurswerk 
voor jongeren onder druk staat. De verkenning geldt als een belangrijk signaal aan de 
samenleving om ruim baan te maken voor jongeren die zich naast hun opleiding willen 
ontwikkelen, zich maatschappelijk willen inzetten en de stem van hun generatie willen 
laten horen. 



In dit hoofdstuk wordt het verhaal achter de jonge bestuurders verteld. Hierbij laten we de 
diversiteit zien aan typen jongerenorganisaties, studieachtergrond en de tijdsbesteding 
van de ondervraagde bestuurders. In deze cijfers is te zien dat veel jongerenbesturen 
lang niet altijd fulltime zijn, maar dat jongeren vaak nog werken of studeren naast hun 
bestuurswerkzaamheden. Daarnaast valt op dat jongerenbesturen divers zijn op het gebied  
van studierichting en geslacht,  maar bijvoorbeeld niet op onderwijsniveau.
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2. Onderwijsniveau
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Wie zijn onze jonge 
bestuurders?
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Achtergrond jonge bestuurders: veelal 
WO en een groot netwerk

De achtergrond van jonge bestuurders is op sommige 
punten diverser dan op andere. Zo zijn er ongeveer 
evenveel vrouwen die in een jongerenbestuur 
zitten als mannen en is er een grote diversiteit aan 
studierichtingen onder jonge bestuurders. Dit is te zien 
in diagrammen 1 en 3. Wel valt op dat er relatief veel 
WO-jongeren bestuurswerk doen en relatief weinig 
MBO- en HBO-jongeren (diagram 2). Zelfs als we 
het grote aandeel organisaties buiten beschouwing 
zouden laten die alleen HBO- en/of WO-bestuurders 
hebben (studie- en studentenverenigingen), dan 
blijven de percentages vergelijkbaar. Verder blijkt uit 
de verkenning dat veel jonge bestuurders meerdere 
jongeren in hun persoonlijke omgeving kennen die 
eerder bestuurswerk hebben gedaan. Bijna elke 
jonge bestuurder (97,5%) kent één of meerdere 
jongeren in zijn of haar persoonlijke omgeving die 
bestuurswerk hebben gedaan. Bijna de helft van 
de jonge bestuurders (49,8%) kent meer dan 10 
jongeren in zijn of haar persoonlijke omgeving die 
bestuurswerk hebben gedaan. 



Jonge bestuurders zijn actief

Uit de verkenning blijkt dat bestuurders gemiddeld 43 per week actief 
zijn met bestuurswerk, bijbaan en studie. Hiervan zijn ze gemiddeld 27,1 
uur per week aan het besturen, 9,8 uur per week aan het studeren en 6,1 
uur per week aan het werken. In diagram 6 is te zien dat de gemiddelde 
uursbesteding van een jonge bestuurder aan studie en bijbaan afloopt 
wanneer er meer uren aan bestuurswerk besteed worden. De vraag is wat 
deze afloop in uren voor (bij)baan en studie betekent voor de financiële 
positie van jonge bestuurders en hun mogelijke studievertraging. 

Maatschappelijke betrokkenheid groot

De maatschappelijke betrokkenheid van de bestuurders is groot. 82,9% 
van de bestuurders geeft aan al eerder maatschappelijk actief te zijn 
geweest voordat ze een bestuursfunctie bij een jongerenorganisatie op 
zich namen. Een relatief groot deel van de jonge bestuurders (66,1%) is voor 
zijn of haar bestuurswerk ook actief geweest bij een andere organisatie 
als vrijwilliger of bestuurder dan waar hij/zij nu een bestuursfunctie 
vervult.
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Het is waardevol om te weten wat 
jongeren vertellen over de meerwaarde 
dat een bestuursjaar heeft op persoonlijk 
gebied en voor de samenleving als 
geheel. Daarom ondervroegen wij jonge 
bestuurders naar de motivaties en 
meerwaarde die zij in hun bestuurswerk 
zien. Vooral de persoonlijke ontwikkeling 
en betrokkenheid bij (het doel van) de 
organisatie blijken grote motivaties te zijn 
om bestuurswerk te gaan doen bij een 
jongerenorganisatie. Jonge bestuurders 
geven daarnaast aan dat zij het maken 
van positieve impact en het werken in een 
team als positief ervaren gedurende het 
bestuursjaar zelf.

Wat is de 
meerwaarde 
van jong 
besturen?
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7. Motivaties jonge bestuurders

8. Wat de jonge bestuurders leuk vinden 
aan hun bestuurswerk
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Motivatie van jonge bestuurders

Aan de bestuurders is gevraagd welke 
factoren hen hebben gemotiveerd om voor 
hun bestuursfunctie te solliciteren (diagram 
7). Gemiddeld gaven de jonge bestuurders 
aan dat ze vooral gemotiveerd waren om te 
solliciteren voor een bestuursfunctie door de 
persoonlijke groei in kennis en vaardigheden, 
de persoonlijke verbondenheid met de 
organisatie en het bijdragen aan het doel van 
de organisatie. Dit komt ook overeen met wat 
niet-besturende jongeren in de focusgroepen 
als belangrijke motivaties gaven. Hoewel deze 
jongeren geen bestuurswerk doen, geven zij wel 
dezelfde redenen aan om eventueel wel voor 
bestuurswerk te gaan. Besturende jongeren 
geven tot slot aan dat zij ook waarde hechten 
aan ‘het vergroten van mijn netwerk’ en ‘goed 
voor mijn cv’.

Wat de jonge bestuurders leuk 
vinden aan hun bestuurswerk

Wanneer aan jonge bestuurders wordt 
gevraagd naar wat ze tijdens hun bestuurswerk 
leuk vinden (diagram 8), dan valt op dat 
persoonlijke groei in kennis en vaardigheden 
en het maken van een positieve impact sterk 
naar voren komen. Eventueel aanzien dat 
bestuurswerk oplevert, speelt juist veel minder 
mee. 

Persoonlijke ontwikkeling

Wat sterk naar boven komt uit de verkenning 
is dat 95,4% van de ondervraagde jonge 
bestuurders in de enquête aangeeft dat 
ze ‘kennis en vaardigheden tijdens hun 
bestuurswerk opdoen, die ze niet bij hun 
studie leren’. Van de jonge bestuurders geeft 
zelfs 70,8% aan het ‘heel erg eens’ te zijn met 
deze stelling. Eén van de jonge bestuurders 
(studentenvereniging) vertelt daarover: “Je 
leert veel meer praktische dingen en je leert ook 

echt met veel meer dingen te dealen”. Dit is iets 
dat vaker terugkomt. Jonge bestuurders halen 
vooral aan dat je meer nuttige en praktische 
aspecten leert, die later nog wel eens van pas 
kunnen komen. Een voorbeeld is het netwerk 
waar je later op terug kan vallen als voormalig 
jonge bestuurder.

Waardevolle impact

Jonge bestuurders geven daarnaast aan dat 
ze veel waardevolle impact kunnen neerzetten 
bij hun bestuurswerk. Uit de enquête komt 
naar voren dat 65,6% van ondervraagde jonge 
bestuurders zegt waardevolle impact te maken 
middels hun bestuurswerk. Voor een aantal is 
het maken van waardevolle impact overigens 
ook een reden om bestuurswerk te gaan 
doen bij een jongerenorganisatie. Zo stelt een 
bestuurder (landelijke jongerenorganisatie): 
“Dat ik bestuur ging doen had wel echt te 
maken met het feit dat ik iets wou bijdragen 
aan de samenleving”. Een groot deel (85,7%) 
van de jonge bestuurders geeft ook aan het 
leuk te vinden om een positieve impact te 
maken. Dit kan bijvoorbeeld voor de stad zijn, 
maar ook op landelijk niveau. Interessant is 
echter dat jonge bestuurders in de diepte-
interviews aangeven dat de specifieke 
maatschappelijke meerwaarde niet altijd 
wordt gezien door samenwerkingspartners. 
Een bestuurslid van een jongerenorganisatie 
in Tilburg zegt hierover: “Ik vraag me af of 
er op nationaal niveau genoeg waardering 
is voor alle verengingen van jongeren. Het 
maakt de stad levendiger”. Per organisatie kan 
het verschillen hoe deze impact bereikt kan 
worden. Sommige organisaties richten zich met 
name op hun eigen stad of onderwijsinstelling, 
zoals studie-, studentenverenigingen en 
medezeggenschapsraden. Tegelijkertijd zijn er 
ook organisaties die zich op landelijke schaal 
voor jongeren inzetten en daar meepraten over 
beleid. 

12





De insteek van deze verkenning was ook om 
ook inzicht te krijgen in de bestuursanimo 
bij jongerenbesturen. Deze vraag was zelfs 
aanleiding om de gehele verkenning op te 
starten. De animo onder jongerenbesturen 
neemt over het algemeen af onder alle typen 
jongerenorganisaties die betrokken zijn bij deze 
verkenning.

Wat zeggen 
jonge 
bestuurders 
over de trend in 
bestuursanimo 
bij hun 
organisatie?
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9. Animotrend bestuurswerk 2014-2019

10. Animotrend per type organisatie 
2014-2019
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De animo daalt

Veel jonge bestuurders geven aan dat ze een 
(grote) daling zien in de bestuursanimo bij 
hun eigen jongerenorganisatie. Van de 902 
ondervraagde jongerenbestuurders geeft 
86,5% aan dat ze inzicht hadden in hoe de 
animo om te solliciteren voor hun bestuur zich 
in de afgelopen vijf jaar ontwikkeld had. Zoals 
te zien in diagram 9 geeft van deze groep een 
meerderheid (58%) aan dat de animo voor 
bestuurswerk is afgenomen bij hun organisatie 
in de afgelopen vijf jaar. Slechts 17,7% ziet een 
stijging in de animo. Zoals te zien in diagram 
10 zijn deze percentages vergelijkbaar tussen 
de verschillende typen jongerenorganisaties. 
Bij overige (landelijke) jongerenorganisaties 
en studentenvakbonden is de daling 
het sterkst. Over de hele breedte van 
jongerenorganisaties zien we dus dat er 
sprake is van een dalende trend in animo. 

Jongerenbesturen: financiële 
situatie zet animo onder druk

De daling in animo zorgt ervoor dat 
jongerenorganisaties ook regelmatig moeite 
hebben om uiteindelijk een bestuur samen 
te stellen. Een bestuurslid van een lokale 
jongerenorganisatie stelt: “Dit bestuur is wel 
lastig geweest om voor elkaar te krijgen. Dat 
zie je ook terug aan de samenstelling van het 
bestuur. Dat waren soms eerst parttimers of 
komen van buitenaf. Het is wel echt lastig dus 
om die besturen ook te vullen”. Een bestuurslid 
van een studentenvereniging geeft aan: 
“Er wordt al wel heel veel werk in werving 
gestoken en dat zie ik ook bij meerdere 
verenigingen. Het is gewoon heel erg lastig 
om voldoende mensen voor een bestuur te 
vinden. Bij andere verenigingen in andere 
steden is het ook lastig”. 

Gevraagd naar redenen voor deze lage animo 
geven bestuurders aan dat de invoering van 

het leenstelsel samen met de prestatiedruk 
onder jongeren ervoor zorgt dat jongeren 
minder snel solliciteren voor bestuurswerk. 
Dit zorgt ook voor problemen binnen de 
organisatie. Zo stelt de bestuurder van een 
studentenvereniging: “Ik vrees voor een vicieuze 
cirkel waarin de aanwas van nieuwe leden 
vermindert, de animo voor bestuursfuncties 
vermindert en het voortbestaan van een 
vereniging onzekerder wordt”. Een andere 
mogelijke reden van animodaling zou kunnen 
zijn dat jongeren zich mogelijk minder snel 
willen binden aan een organisatie of vereniging 
om zich te ontwikkelen en in te zetten, hiervoor 
is echter meer onderzoek nodig. 

Iets anders wat stof tot nadenken geeft is dat de 
afname ook misschien wel geldt voor specifieke 
groepen. Dit kan mogelijk tot gevolg hebben 
dat vooral jongeren vanuit een bepaald milieu 
een bestuursfunctie gaan doen. Een bestuurslid 
van een politieke jongerenorganisatie stelt: 
“Je merkt echt een verschil tussen voor en na 
het afschaffen van de basisbeurs. Niet alleen 
in dat er minder animo is, maar ook in wie er 
solliciteren. Het vergroot de kloof die er was 
tussen de rijkere en minder rijke milieu’s”. Een 
bestuurslid van een studentenvereniging geeft 
een vergelijkbare weergave: “Niet iedereen 
kan het zich veroorloven om een bestuursjaar 
te doen. Ik zie dat mijn medebestuurders en 
onze voorgangers allemaal afkomstig zijn uit 
gezinnen die hun kinderen financieel (kunnen) 
ondersteunen. De beurs die de universiteit geeft 
is lang niet genoeg om ook minderbedeelden 
een kans te geven deze ervaring op te doen. 
Voor een bijbaantje is ook weinig tijd, dat 
maakt het extra lastig”. Zo kunnen de oorzaken 
en consequenties van de dalende animo ook 
worden gerelateerd aan een verminderde 
toegankelijkheid en daarmee representativiteit 
van jongerenbesturen. Hoofdstuk 6 van deze 
verkenning laat zien dat ook niet-besturende 
jongeren zich om deze toegankelijkheid zorgen 
maken.
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Jonge bestuurders geven aan veel te 
hebben aan bestuurswerk voor zichzelf, 
hun omgeving en de maatschappij. 
Maar bestuurswerk heeft tegelijkertijd 
ook consequenties voor de financiële 
positie en druk voor jongeren. Zo blijkt 
dat jonge bestuurders sterk afhankelijk 
zijn van lenen bij DUO en ondersteuning 
vanuit het thuisfront. Ook geven ze aan 
dat bestuurswerk stress kan opleveren, 
zowel als gevolg van de inhoud van het 
bestuurswerk en het moeten combineren 
van bestuurswerk met andere bezigheden.

Wat is de 
positie 
van jonge 
bestuurders?
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11. Hoe komen jonge bestuurders rond?
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12. Hoe komen fulltime jonge bestuurders rond?



Financiële positie

Je als jong bestuurslid meerdere uren 
per week inzetten bij een organisatie of 
vereniging vraagt een financiële investering, 
zowel op korte- als op lange termijn. Het zijn 
uren die je op korte termijn niet kan steken in 
een (bij)baan. Daarnaast kan bestuurswerk 
ook voor een langere studietijd zorgen, wat 
weer gepaard kan gaan met een hogere 
studieschuld. Over het algemeen gaven één 
op de drie van de jonge bestuurders aan dat 
ze tijdens hun bestuursjaar moeite hadden om 
financieel rond te komen.
 Voor elke jonge bestuurder is de 
financiële situatie tijdens een bestuursjaar 
weer anders. Dit is enerzijds afhankelijk van hun 
eigen financiële draagkracht, zoals inkomsten 
uit een baan of spaargeld. Maar anderzijds 
speelt ook de financiële ondersteuning 
van buiten mee: ondersteuning van ouders, 
vergoedingen vanuit de organisatie, 
bestuursbeurzen vanuit de onderwijsinstelling, 
of al dan niet collegegeldvrij kunnen besturen. 
Daarnaast bestaat er voor veel jongeren die 
staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling 
ook nog de mogelijkheid om bij te lenen via 
DUO. Hoe meer uren je per week bestuurt, 
hoe minder je zelf kan bijverdienen, en 
hoe afhankelijker je dus bent van deze 
ondersteuning van buiten. De diversiteit aan 
inkomstenbronnen tijdens een bestuursjaar is 
ook terug te zien in diagram 11.

Lenen en ondersteuning thuisfront 
zijn essentieel

In diagram 11 is te zien hoe bestuurders 
rondkomen. Wat opvalt is dat bestuurders 
veel gebruik maken van lenen bij DUO 
en ondersteuning van ouders als externe 
inkomstenbronnen om rond te komen. 70,3% 
van de bestuurders leent bij DUO en voor 61,7% 

van de bestuurders is dit een substantiële 
inkomstenbron. 80,6% van de bestuurders 
wordt ondersteund door ouders, en 42,8% 
van de bestuurders geeft aan dat dit een 
substantiële bijdrage is. Inkomsten uit een 
(bij)baan (23,9%) of spaargeld (18,9%) 
gelden een stuk minder als substantiële 
inkomstenbronnen. 

Vergoedingen en beurzen niet 
toereikend

Sommige bestuurders krijgen ook een beurs 
vanuit hun onderwijsinstelling of vanuit 
de organisatie waar ze besturen. Van de 
bestuurders die staan ingeschreven bij 
een onderwijsinstelling krijgt 55,8% een 
bestuursbeurs van de onderwijsinstelling, 
echter maar 23,8% van de ingeschreven 
bestuurders geeft aan een bestuursbeurs 
vanuit hun onderwijsinstelling te krijgen die 
substantieel hun kosten dekt.  Echter, niet 
alle jongerenorganisaties zijn verbonden 
met een onderwijsinstelling. Deze hebben 
daardoor dikwijls geen recht op een 
dergelijke beurs. Dit is te zien in de categorie 
van overige jongerenorganisaties, waar 
veel organisaties onder vallen die geen 
band hebben met een onderwijsinstelling. 
Hier krijgt maar 33,8% van de ingeschreven 
bestuurders een beurs vanuit de 
onderwijsinstelling en voor 12,1% van deze 
totale groep geldt dit ook als substantiële 
inkomstenbron. 
 Vanuit organisaties zelf is weinig geld 
beschikbaar voor bestuursvergoedingen. 
30,9% van de bestuurders krijgt een 
vergoeding vanuit de eigen organisatie. 
Slechts 10,2% van alle bestuurders geeft aan 
een vergoeding vanuit de eigen organisatie 
te krijgen die substantieel hun kosten dekt.
Beurzen vanuit de onderwijsinstellingen of 
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aan een vergoeding vanuit de eigen 
organisatie te krijgen die substantieel hun 
kosten dekt.
 Beurzen vanuit de onderwijsinstellingen 
of vergoedingen vanuit de eigen organisatie 
blijven dus een relatief klein aandeel spelen 
in hoe bestuurders momenteel rondkomen. 
Slechts 32,7% van alle bestuurders krijgen een 
beurs vanuit de onderwijsinstelling en/of een 
vergoeding vanuit de eigen organisatie die 
substantieel hun kosten dekt. 35,7% van de 
bestuurders krijgt helemaal géén vergoeding 
vanuit de eigen organisatie of beurs vanuit 
de onderwijsinstelling. En is dus volledig 
afhankelijk van eigen inkomsten gedurende 
dat jaar. 

Fulltime bestuurders extra 
kwetsbaar

De groep die financieel extra kwetsbaar is, zijn 
de bestuurders die fulltime (40u+) besturen. 
36,5% van de bestuurders geeft aan meer 
dan 40 uur per week met bestuurswerk bezig 
te zijn. Sommigen van de fulltime bestuurders 
geven aan dat zij hier in urenaantal nog ver 
overheen gaan. Enkele respondenten spreken 
van weken van soms 70+ uur. Hoe komt deze 
financieel kwetsbare groep rond? 

Wat opvalt is dat lenen bij DUO en ondersteuning 
van ouders een nog belangrijkere rol spelen 
bij fulltime bestuurders. Zoals in diagram 12 
te zien is, geeft meer dan driekwart van de 
fulltime bestuurders aan dat lenen bij DUO 
een substantiële inkomstenbron voor hen is. 
Ook is te zien dat bijna de helft van de fulltime 
bestuurders aangeeft dat een bijdrage van 
hun ouders een substantiële inkomstenbron 
vormt.
 Fulltime bestuurders krijgen relatief 
vaker een vergoeding vanuit de eigen 
organisatie, maar dit blijft slechts 50,7% van 

de groep. Deze vergoedingen zijn vaak ook 
dusdanig laag dat dit voor maar 17,9% van 
de fulltime bestuurders een substantiële 
inkomstenbron vormt. Ook krijgen deze 
bestuurders vaker een beurs vanuit de 
onderwijsinstelling. Van de 88,8% van de 
fulltime bestuurders die staan ingeschreven 
bij een onderwijsinstelling krijgt 81,2% 
een beurs vanuit de onderwijsinstelling. 
Interessant is echter dat deze beurs 
niet volkomen toereikend is voor de 
bestuurders die verbonden zijn aan een 
onderwijsinstelling: maar 42,8% van de 
ingeschreven fulltime bestuurders krijgt een 
beurs vanuit de onderwijsinstelling die een 
substantiële inkomstenbron vormt. Een klein 
gedeelte van de fulltime bestuurders (9,1%) 
krijgt zowel vanuit de eigen organisatie 
als eventuele onderwijsinstelling geen 
vergoeding. 

Ook is wederom is te zien dat 
jongerenorganisaties die minder banden 
hebben met onderwijsinstellingen deze 
cijfers een stuk lager liggen. In de categorie 
overige jongerenorganisaties krijgt 
slechts 58,2% van de ingeschreven fulltime 
bestuurders een vergoeding vanuit de 
onderwijsinstelling. Voor 29,1% van deze 
totale groep is dit een ook substantiële 
inkomstenbron.

Tot slot valt op dat slechts de helft (53,9%) 
van de fulltime bestuurders die staan 
ingeschreven bij een onderwijsinstelling, 
en daardoor ook collegegeld-plichtig 
zijn, collegegeld-vrij kan besturen. De 
meerderheid van de fulltime bestuurders die 
staat ingeschreven en collegegeld-plichtig 
is, betaalt dus collegegeld, terwijl deze groep 
maar gemiddeld 1,5 uur per week naast het 
fulltime bestuurswerk Een verklaring hiervoor 
zou kunnen zijn dat studenten soms alleen 



Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn 
dat studenten soms alleen maar staan 
ingeschreven om zodoende te kunnen lenen.
 
Jonge bestuurders ervaren druk 

Een groeiend aantal jongeren in Nederland 
kampt met psychologische problemen 
en prestatiedruk. Veel bestuurders die 
meededen aan deze verkenning gaven aan 
dat ze bij zichzelf en hun omgeving ook veel 
stress zien bij jonge bestuurders. Enerzijds 
verwijzen ze hierbij naar de bestuurstaken 
zelf. Een bestuurslid (grote landelijke 
jongerenorganisatie) stelt: “Ik ervaar wel 
stress, maar je leert keuzes te maken in wat 
belangrijk is en wat minder belangrijk is”. Weer 
een ander bestuurslid (studentenvereniging) 
stelt: “Je hebt heel veel verantwoordelijkheid 
ook als bestuurder. Je kan mensen daar echter 
niet echt helemaal op voorbereiden en dat 
maakt het wel lastig soms. Dus daar moet je 
ook goed op letten bij jezelf”. 

Andere bestuurders verwijzen echter 
ook naar de druk die voortkomt uit het 
moeten combineren van bestuurswerk met 
andere werkzaamheden uit financiële of 
studieoverwegingen, in deze verkenning 
is al eerder te lezen dat bestuurders veel 
werkzaamheden combineren. Een bestuurslid 
(lokale jongerenorganisatie) stelde: “Soms is 
het wel pittig en is er ook uitval van bestuurders, 
dat merk ik ook bij andere besturen door het 
land. Het kan soms wel lastig zijn om alles te 
combineren: je bestuurswerk, baan en studie.” 
Een ander bestuurslid van een studievereniging 
stelde over dit combineren: “Veel mensen om 
mij heen combineren een bestuursjaar toch 
met veel vakken volgen of een bijbaan in 
verband met financiële en afstudeerdruk, dit 
met burn-outs en overspannen bestuurders 
als gevolg”. Weer een ander bestuurslid 
van een politieke jongerenorganisatie stelt: 
“Het is mij opgevallen dat onderdeel zijn 

van een bestuur altijd meer tijd inneemt 
dat van tevoren aangegeven is. Met enige 
regelmaat zorgt dit bij mij voor stress tussen 
mijn universiteitswerk en mijn bestuurstaken. 
Ook andere (ex-) bestuurders die ik spreek, 
lopen tegen dit probleem aan”. Volgens een 
ander bestuurslid van een studievereniging 
heeft de huidige druk op jongeren ook zijn 
weerslag op bestuurswerk wat ook weer 
druk met zich kan meebrengen: ‘Veel mensen 
ervaren al veel drukte en stress waardoor 
een bestuursjaar afschrikt”.

Deze signalen wijzen erop dat het moeten 
combineren van werkzaamheden naast 
bestuurswerk voor extra ervaren druk 
kan zorgen bij jonge bestuurders. Meer 
onderzoek is nodig om uit te zoeken hoe 
deze ervaren druk speelt bij de gehele 
bestuurderspopulatie en hoe dat zich 
verhoudt tot de ervaren druk bij andere 
jongeren.

Uitgelicht:
“Al met al ben ik er vijftig tot zestig uur 
per week mee bezig. Ik ben vrij spontaan 
ingestapt, maar toen ik thuiskwam dacht 
ik wel na over het geld. Het is wel bijna 
tienduizend euro minstens wat je leent om 
dit te gaan doen en soms krijg ik het daar 
wel een beetje benauwd van. De meeste 
bestuursgenoten hebben geen bijbaan 
ernaast. In mijn ogen is het ook niet realistisch 
om dat te combineren. Maar een bestuursjaar 
geeft je de kans en mogelijkheden om te 
leren wat jij wilt leren. Als ik kijk naar hoe 
ik mezelf ontwikkel, dan had ik die kans 
nergens anders gekregen. Meer geld vanuit 
de overheid of onderwijsinstelling lijkt het 
meest logische om iets aan de animo te 
gaan doen. De meerwaarde wordt erkend 
met een aantal dingen, zoals collegegeldvrij 
besturen, maar dat kan nog wel wat meer.” 
- Fulltime bestuurslid lokale 
studentenorganisatie
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Wij gingen in gesprek met jongeren van 
het MBO, HBO en WO die momenteel 
geen bestuurswerk doen om hen te 
vragen naar hun beeld van bestuurswerk 
en de overwegingen die ze hebben om 
al dan niet bestuurswerk te (gaan) doen. 
Hieruit komt naar voren dat jongeren 
vaak wel een beeld en motivaties voor 
bestuurswerk hebben, maar dat ze voor 
bestuurswerk worden belemmerd door 
financiële overwegingen, studiedruk en 
een gebrek aan informatie. 

Hoe 
toegankelijk is 
bestuurswerk 
anno 2019?
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Bestuurswerk heeft een hoogopgeleid imago

De meeste ondervraagde jongeren hadden een beeld van wat een bestuur in grote 
lijnen doet: ze organiseren, geven leiding aan een organisatie, nemen beslissingen en 
dragen verantwoordelijkheid. Wanneer gevraagd wordt naar het type jongeren dat 
bestuurswerk doet dan geven sommige jongeren aan hier een beeld bij te hebben van 
hoogopgeleide jongeren met een welvarende achtergrond. Zo zegt een jongere (HBO): 
“Mensen in een bestuur zijn vaker hoogopgeleid en komen uit goede families”. Verder 
geven sommige jongeren aan dat ze maatschappelijke betrokkenheid als kenmerk 
van jonge bestuurders zien. Zo zegt een jongere (MBO): “Ik denk wel dat het gaat om 
mensen die wat willen betekenen voor een ander”. Jongeren geven aan dat de   
motivatie zal verschillen per type organisatie waar jongeren een bestuur bij doen. 

Jongeren zowel gemotiveerd door persoonlijk als 
maatschappelijk nut

Jongeren die geen bestuurswerk doen geven uiteenlopende redenen wanneer ze al 
dan niet bestuurswerk zouden willen doen. De vier meest genoemde motivaties om wel 
bestuurswerk te doen is als het leerzaam is, als je kan bijdragen aan een organisatie 
waar je je betrokken bij voelt, als je mee kan praten over een thema dat je belangrijk vindt 
en als er kan worden samengewerkt in een leuk team. Op het gebied van leerzaamheid 
wijzen jongeren bijvoorbeeld op het ontdekken van je sterke en zwakke punten, het 
opdoen van praktische vaardigheden zoals leren organiseren en presenteren, en het 
leren geven en omgaan met kritiek. Een jongere (HBO) stelt hierover: “ik zou het wel 
doen als ik bepaalde vaardigheden zou leren waar je wat aan hebt bij je baan later”. 
Over de leerzaamheid op gebied van samenwerken zegt een jongere (WO): “Het is denk 
ik sociaal leerzaam, je moet zien te levelen met alle bestuurders, goed communiceren. 
Ik denk niet dat dat vaardigheden zijn die ik op mijn studie meekrijg”. Voor jongeren 
gaan persoonlijk en maatschappelijk nut ook samen, zo stelt een jongere (MBO): “Het 
ligt eraan of ik er zelf wat aan heb en het interessant vindt. Daarnaast ben ik best wel 
zorgzaam. Ik zou het misschien ook wel voor een goed doel willen doen”.
 Jongeren geven naast de vier genoemde motivaties ook nog andere redenen om 
een bestuurswerk te doen. Zo wijzen jongeren op het netwerk wat bestuurswerk zou 
kunnen geven. Een jongere (HBO) stelt: “Het is heel goed voor je netwerk, na je afstuderen 



heb je misschien sneller een baan. Besturen is denk ik wel een van de beste manieren 
om te netwerken.” Daarnaast wijzen jongeren erop dat bestuurswerk een echte nieuwe 
ervaring voor hen zou kunnen zijn waarbij ze uit hun comfortzone worden gehaald en 
zich kunnen verbreden.  Tot slot wijzen jongeren erop dat bestuurswerk ook goed op hun 
CV staat, ook al kan een jaar veel kosten. Zo stelt een jongere (WO): “Het kost veel, maar 
staat wel goed op je CV om dat recht te trekken”. Veel jongeren geven aan dat het met 
het oog op je CV er vooral om gaat dat je kan laten zien dat je je naast je studie nog op 
andere vlakken hebt ontwikkeld. Zo zegt een jongere (WO): “Het gaat er meer om dat 
je naast je studie ook dingen hebt gedaan, dat je dingen kan combineren, dat willen 
mensen graag zien.” 
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Rol van financiële draagkracht: 
besturen alleen voor de happy 
few?

Jongeren die geen bestuurswerk doen geven veelal 

aan dat het hen te veel tijd zou kosten om dat naast 

hun opleiding te doen en dat er veel druk staat op 

afstuderen. Hierbij speelt financiële draagkracht 

ook een belangrijke rol. Sommige ondervraagde 

jongeren ervaren ongelijke kansen op het gebied 

van financiële draagkracht om bestuurswerk te 

doen. Een jongere (HBO) stelt: “Het is te doen voor 

mensen die niet perse een bijbaan nodig hebben, 

maar voor mensen die dat wel nodig hebben is het 

financieel gezien niet mogelijk”. Weer een andere 

jongere (HBO) stelt dat deze financiële draagkracht 

eigen ambities voor bestuurswerk in de weg staat: 

“Een bestuur spreekt mij wel aan en ik ben ook al 

maatschappelijk betrokken geweest, maar het is 

voor mij gewoon niet mogelijk omdat het financieel 

niet te doen is. Ik kan mijn bijbaan niet opgeven, die 

ik nodig heb om financieel rond te komen tijdens 

mijn studie”. Ook het aangaan van een hogere 

studieschuld kan sommige jongeren afschrikken, zo 

stelt een jongere (WO): “Ik vind duizenden euro’s 

kwijt zijn aan een jaar fulltime besturen wel veel”. 

Weer een andere jongere (WO) stelt: “Onder het 

huidige leenstelsel zou ik niet een jaar extra lenen 

om bestuur te doen”. Sommige andere ondervraagde 

jongeren geven aan dat ze wel bereid zijn om te 

lenen voor bestuurswerk omdat ze zelf ook veel van 

bestuurswerk zouden leren. 

 Volgens jongeren leidt de ongelijkheid in 

financiële draagkracht ook tot sociale ongelijkheid 

onder jongeren voor nu en in de toekomst. Een 

jongere (HBO) stelt: “Mensen die wel een bijbaan 

nodig hebben om rond te komen, zijn niet in staat 

om een bestuursjaar te doen. Die groep mensen mis 

je dan ook weer. Het zijn ongelijke kansen. Rijkere 

mensen zijn in staat om beter aan hun CV te werken.” 

Een andere jongere (HBO) sluit hierop aan: “Ik 

vind het echt zorgelijk dat alleen rijke mensen een 

bestuursjaar doen. Dit vergroot alleen maar meer 

de sociale ongelijkheid. Echt heel zorgelijk.” In deel 

4 van deze verkenning is te lezen dat ook huidige 

jonge bestuurders deze ontwikkeling zien. De cijfers 

in deze verkenning bevestigen verder het beeld 

dat veel bestuurders afhankelijk zijn van externe 

inkomstenbronnen, zoals ondersteuning vanuit het 

thuisfront en lenen bij DUO. 

Ervaren druk: stress, combineren 
en afstuderen

Ondervraagde jongeren geven ook aan druk te 

ervaren om snel af te studeren en daarnaast dit nog 

te moeten combineren me een bijbaan, sporten en 

een sociaal leven. Dit kan bestuurswerk in de weg 

staan. Een jongere (WO) stelt: “Ik vind dat de druk 

er fors op ligt, ook door het leenstelsel. Als die druk 

lager ligt denk ik dat mensen meer de ruimte voelen 

om andere dingen te doen. Mensen willen zo snel 

mogelijk hun papiertje halen en een baan krijgen, 

je zou die druk moeten verlagen zodat je ook jezelf 

meer kan ontwikkelen”. Een andere jongere (HBO) 

zegt: “Ik ben met mijn bijbaan ook minimaal 20 

uur in de week bezig. Met tentamenweken werk 

ik wat minder en studeer ik wat meer. Besturen 

lijkt dus misschien ‘too much’, je wil ook iets leuks 

doen met je vrienden en op die manier heb je daar 

geen tijd meer voor”. Al met al blijkt dat jongeren 

uit de focusgroepen best het belang inzien van 

bestuurswerk en de ontwikkeling die daarbij komt 

kijken, maar dat het simpelweg gewoon ook veel 

te belastend voor ze is om zich hiervoor te gaan 

inzetten.

 

 Sommige jongeren geven aan dat de druk 

om snel af te studeren op zichzelf een reden voor 

hen is om geen bestuurswerk te doen. Zo zegt een 

jongere (HBO): “Ik denk dat je later veel meer hebt 

aan vaardigheden dan aan paar duizend euro 

(…), het financiële aspect speelt bij mij ook minder 

mee. Ik merk dat m’n ouders het niet prettig zouden 

vinden dat ik nog langer met mijn studie bezig ben”. 



Ondervertegenwoordiging MBO 
en HBO

Uit de verkenning blijkt dat jongeren van 
het MBO en HBO ondervertegenwoordigd zijn in 

jongerenorganisaties in vergelijking met jongeren 

die een WO-achtergrond hebben. Dit is te lezen in 

hoofdstuk 2. 

 Bij het MBO kan de leeftijd van de jongeren 

meespelen. De gemiddelde leeftijd van de groep 

ondervraagde jonge bestuurders is namelijk 22 

jaar. Op deze leeftijd zijn veel MBO studenten 

afgestudeerd of zijn ze aan een vervolgopleiding 

begonnen. Ondervraagde jongeren op het MBO 

geven echter aan dat met name een gebrek aan 

informatie en mogelijkheden meespeelt. Op school 

zou weinig aandacht zijn voor de mogelijkheden 

om je naast je opleiding te ontwikkelen. Studenten 

geven verder aan dat er weinig tijd is om naast de 

verplichte contacturen er nog iets naast te doen. 

Langer over je opleiding doen voor nevenactiviteiten 

wordt gezien als ‘not done’. 

 Ook jongeren op het HBO geven aan 

dat ze op school weinig te horen krijgen over 

de mogelijkheden om je naast je opleiding te 

ontwikkelen via bestuurswerk. Jongeren geven 

aan dat betrokkenheid bij bestuurswerk nu vooral 

afhankelijk is van bestuurders in je netwerk. Een 

jongere (HBO) stelt: “Ik ken ook niet iemand in 

mijn omgeving die erover vertelt. Ik denk dat het 

een beetje vergelijkbaar is met kamers vinden in 

Amsterdam, dat moet ook via-via. Anders hoor je 

niks en vind je ook niks.”. Een andere jongere (HBO) 

stelt: “Het is voor mij veel te vaag. Het zit niet in 

mijn systeem. Ik zou er ook niet snel over nadenken”. 

Weer een andere jongere (HBO) stelt: “Ik heb geen 

idee waar ik moet aankloppen”. Verder wordt er 

ook gewezen op de klassenstructuur op het HBO 

als extra drempel om studievertraging op te lopen, 

een jongere (HBO) stelt: “Als je dan een tussenjaar 

neemt ben je meteen je klasgenoten kwijt”.

Oplossingen volgens jongeren

De jongeren uit de focusgroepen geven drie lijnen 

van oplossingen aan om bestuurswerk voor jongeren 

toegankelijker te maken: 

• een betere financiële uitgangspositie

• voorlichting over de mogelijkheden van 

bestuurswerk

• betere afstemming tussen opleiding en 

bestuurswerk. Daarbij zouden jongeren meer 

ruimte moeten krijgen om zich in brede zin te 

ontwikkelen in plaats van de druk te ervaren om 

zo snel mogelijk af te studeren. 

Wat betreft de financiële uitgangspositie wordt door 

jongeren naast de afschaffing van het leenstelsel en 

de herintroductie van de basisbeurs ook gewezen 

op meer én hogere beurzen en vergoedingen. Dit 

zou jongeren in staat moeten stellen om minder 

afhankelijk te zijn van een lening of ondersteuning 

van ouders.

 Jongeren wijzen ook op betere voorlichting 

op alle onderwijsniveaus. Een jongere (HBO) 

stelt over meer voorlichting: “De voorlichting over 

jongerenbestuurswerk moet al op de middelbare 

school beginnen. Ook op het MBO en HBO moet 

meer voorlichting zijn”. Een andere jongere (HBO) 

stelt: “Er is weinig informatie over op school. Ik 

heb er nog nooit iets over gehoord. Ik denk dat het 

goed is om meer promotie op het HBO te doen”. 

Ook een jongere op het MBO spreekt over een 

‘betere promotie’. Daarnaast is de beeldvorming 

over bestuurswerk belangrijk. Zo stelt een jongere 

(WO): “Het benadrukken van de voordelen van een 

bestuursjaar is belangrijk zodat jongeren het niet 

alleen maar als last of vertraging zien”.

Jongeren op het MBO en HBO wijzen ook op 

mogelijkheden die zij zien om opleiding en 

bestuurswerk beter op elkaar te laten aansluiten. 

Hierbij wordt onder andere gedacht aan het 

verlenen van vrijstelling of studiepunten voor 

jongeren die vergelijkbare vaardigheden opdoen in 

vrijwilligerswerk naast hun opleiding, bijvoorbeeld 

in bestuurswerk. Zo stelt een jongere (MBO): “Ik 

denk dat zolang school niet meewerkt bestuurswerk 

überhaupt niet te doen is. Misschien wordt dit wel 

mogelijk door compensatie via studiepunten”.
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Conclusie
In deze verkenning is met een groot en divers aantal jonge bestuurders gesproken bij 
jongerenorganisaties. Met deze verkenning hadden wij als doel om de animo en toegankelijkheid 
van jongerenbesturen onder de loep te nemen. Hieruit zijn een aantal conclusies te trekken die 
we hieronder nog kort uiteenzetten. 

• De animo onder jongeren voor bestuurswerk daalt: uit de data wordt het vermoeden 
bevestigd dat de animo voor bestuurswerk bij jongerenorganisaties terugloopt. Hierbij 
ontvingen wij ook veel signalen van bestuurders dat zij ook meer moeite hadden met 
het vinden van bestuursleden in de afgelopen jaren. Dit kan problematisch zijn voor de 
duurzaamheid van jongerenorganisaties en het werk dat zij leveren.

• Jongeren zien meerwaarde in bestuurswerk voor zichzelf en hun omgeving: jonge 
bestuurders geven aan gemotiveerd te zijn door persoonlijke ontwikkeling en het bijdragen 
aan een organisatie en/of thema waar ze zich mee verbonden voelen. Een meerderheid 
van de bestuurders geeft aan ook waardevolle impact te maken door bestuurswerk. Deze 
motivaties en mogelijkheid om impact te maken worden ook door niet-besturende jongeren 
genoemd als overwegingen om zelf bestuurswerk te doen.

• De toegankelijkheid van bestuurswerk voor jongeren staat zwaar onder druk: het 
is lastig voor jongeren om een bestuursjaar financieel rond te krijgen en dit gaat veelal 
gepaard met de opbouw van schulden en financiële afhankelijkheid van ouders. Daarnaast 
kan bestuurswerk lastig te combineren zijn met andere (studiegerelateerde) verplichtingen. 
Verder weten veel jongeren niet of nauwelijks af van de mogelijkheden tot bestuurswerk. 

• Slechte toegankelijkheid bestuurswerk leidt tot kansenongelijkheid jongeren: de 
effecten van de slechte toegankelijkheid is zichtbaar in het relatief lage percentage MBO’ers 
en HBO’ers dat zich inzet voor bestuurswerk bij een jongerenorganisatie en werpt een hoge 
hoge drempel op voor jongeren met een minderbedeelde financiële achtergrond. Dit is 
zorgelijk, niet alleen voor de representativiteit van de jongerenorganisaties maar ook voor 
de kansen dat bestuurswerk biedt aan jongeren om zich te ontwikkelen en hun netwerk uit 
te breiden. De kansengelijkheid van jongeren in Nederland en de leiders van de toekomst in 
de Nederlandse samenleving staan hiermee op het spel.

• Er liggen kansen om toegankelijkheid bestuurswerk te verbeteren: jongeren geven aan 
dat door financiële ondersteuning, betere voorlichting en een goede afstemming tussen 
onderwijsinstellingen en jongeren die bestuurswerk willen doen de toegankelijkheid van 
jongerenbestuurswerk kan worden verbeterd.  

Met deze verkenning hebben wij cijfers en ervaringen proberen weer te geven om de gevoelens die 
er al langer heersen omtrent animo en toegankelijkheid van jongerenbesturen te onderbouwen. 
Het houdt hier echter niet op. Nu begint het werk pas om de positie en toegankelijkheid van 
deze jongerenorganisaties en hun besturen te koesteren, te waarborgen en te verbeteren waar 
dat kan. 



Verantwoording
NJR heeft voor deze verkenning zowel jonge bestuurders als niet-besturende jongeren 
geraadpleegd. Onder jonge bestuurders is tussen 1 november 2018 en 1 februari 2019 een 
enquête uitgezet onder bestuurders van meer dan 250 jongerenorganisaties door het hele land: 
studentenverenigingen, studieverenigingen, medezeggenschapsraden, scouting, politieke 
jongerenorganisaties en overige (landelijke) jongerenorganisaties. 902 bestuurders hebben 
deze enquête ingevuld. Het ontwerp van de enquête is mede tot stand gekomen met de input van 
de lidorganisaties van NJR. Verder heeft NJR nog met zes bestuurders van verschillende typen 
jongerenorganisaties diepte-interviews afgenomen. Daarnaast is NJR met 33 niet-besturende 
jongeren in gesprek gegaan door middel van vier focusgroepen. Deze focusgroepen vonden 
plaats op het Zadkine in Rotterdam (MBO), de Hogeschool van Amsterdam, studentenvereniging 
Liber in Amsterdam en studentenvereniging SSR-NU in Utrecht. In totaal bestond de focusgroep 
populatie uit acht jongeren die studeerden aan het MBO, elf jongeren aan het HBO en veertien 
jongeren aan het WO. Alle verkregen gegevens zijn anoniem verwerkt in de verkenning. 

Dit rapport geldt als een eerste verkenning naar de achtergrond, positie en toegankelijkheid 
van jongerenbesturen in Nederland. Hierbij stonden de verhalen en ervaringen van jongeren 
centraal. Deze verkenning is dus met name bedoeld om belangrijke eerste cijfers en signalen 
van jongeren over bestuurswerk vast te stellen, zodat jongerenorganisaties en beleidsmakers 
hierop kunnen anticiperen en waar nodig kunnen aansturen op verdiepend onderzoek. 
NJR wil alle deelnemende jongeren en betrokkenen van deze verkenning bedanken voor hun 
medewerking. In het bijzonder danken wij de koepelorganisaties die de enquête onder hun 
netwerk hebben verspreid. Ook gaat onze dank uit naar Zadkine, Hogeschool van Amsterdam, 
studentenvereniging Liber en studentenvereniging SSR-NU voor de medewerking aan de 
focusgroepen.
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