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Sinds 2002 is het Nationaal Jeugddebat onderdeel van de Nationale Jeugdraad 
(NJR). NJR is als koepel van meer dan 40 landelijke jongerenorganisaties hét 
jongerennetwerk van Nederland. Het is de missie van NJR om jongeren te 
verbinden: met hun eigen sterke punten, met elkaar en met de organisaties en 
bedrijven die vormgeven aan onze wereld. Dat maakt NJR tot springplank van de 
nieuwe generatie.

Het Nationaal Jeugddebat is één van de vele NJR-projecten waarin jongeren hun 
sterke punten ontdekken en inzetten. De oorspronkelijke doelstelling, toen het 
Nationaal Jeugddebat 25 jaar geleden werd opgericht, staat vandaag nog steeds 
overeind: jongeren inspraak geven over de zaken die hen aangaan.

Via de Provinciale en Nationale Jeugddebatten betrekt NJR een zo divers 
mogelijke groep jongeren uit het hele land bij gesprekken over uiteenlopende 
actuele en politieke thema’s. Naast dat jongeren zichzelf en elkaar beter leren 
kennen, is het Jeugddebat een beproefde en succesvolle methode om jongeren te 
laten proeven van de politiek en mee te laten denken over provinciaal en landelijk 
beleid. 

Daarnaast is het Nationaal Jeugddebat bij uitstek een project voor en 
door jongeren. In de aanloop naar het debat volgen jongeren een intensief 
voorbereidingstraject, waarin ze worden getraind en gecoacht door jonge 
vrijwilligers die zelf eerder als deelnemer in de Tweede Kamer hebben gestaan. 
Ieder jaar zien wij weer dat voor veel jongeren het traject van het Nationaal 
Jeugddebat naar meer smaakt; ze zijn enthousiast geraakt en groeien door tot 
vrijwilliger bij het Nationaal Jeugddebat of bijvoorbeeld bestuurslid bij NJR. 

Dankzij het provinciale voorrondetraject, de inclusieve selectieprocedure en 
het uitgebreide voorbereidingstraject, kunnen wij stellen dat het Nationaal 
Jeugddebat ieder jaar in de Tweede kamer de stem van alle jongeren in Nederland 
die nog niet mogen stemmen vertegenwoordigt.

Het Nationaal Jeugddebat en NJR

“Het Nationaal Jeugddebat (NJD) meer is dan 
een debat. Het hele proces dat achter de Tweede 
Kamer zit, gaat veel dieper dan jongeren leren 
debatteren. Het NJD is in jezelf leren geloven, 
contact leggen met anderen, persoonlijk 
ontwikkelen en ook het idee dat politiek en 
voorstellen schrijven stiekem best leuk kan zijn.” 
   - Een vrijwilliger van het Nationaal Jeugddebat
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Het traject van het Nationaal Jeugddebat is voor de 

meeste deelnemers begonnen met een debat in hun 

eigen provincie. In de twaalf provinciehuizen van 

Nederland debatteerden het afgelopen jaar in totaal 

503 jongeren in de leeftijd van 12 t/m 21 jaar, afkomstig 

van vmbo, mbo, havo en vwo. De jongeren debatteren 

hier met Statenleden over onderwerpen die voor zowel 

de provincie als voor de jongeren relevant zijn.

Voorafgaand aan het debat bedenken de jongeren 

met de hulp van procesbegeleiders1  een voorstel 

ter verbetering van hun eigen provincie. Iedere 

fractie heeft door middel van brainstormsessies het 

voornaamste probleem rond hun onderwerp bepaald. 

Vervolgens hebben de jongeren de oorzaken voor dit 

probleem blootgelegd en een oplossing aangedragen. 

Het voordeel van deze methode is dat iedereen aan 

het woord komt en het onderwerp van meerdere 

kanten wordt belicht. Door de toegepaste structuur 

van probleem – oorzaak – oplossing komt een voorstel 

tot stand dat door iedereen gezamenlijk bedacht is 

en aansluit bij het geconstateerde probleem. Deze 

voorstellen verdedigen zij vervolgens tegenover de 

Statenleden in de Statenzaal van het provinciehuis.

Tijdens ieder Jeugddebat in de provincie zijn er 

ongeveer 12 jongeren geselecteerd voor het Nationaal 

Jeugddebat. Deze selectie gebeurt op basis van vooraf 

opgestelde criteria, zoals enthousiasme, motivatie, en 

diversiteit in sterke punten. Omdat de stem van alle 

jongeren in Nederland gehoord moet worden, zijn er 

daarnaast via het Jeugdwelzijnsberaad 6 jongeren uit 

de jeugdzorg geselecteerd.

Het debat in de Tweede Kamer is natuurlijk het hoogtepunt van het traject, maar alle jongeren hebben een 

intensief voorbereidingstraject doorlopen om uiteindelijk het beste van zichzelf te kunnen laten zien. Verdeeld 

over vier niet politiek gekleurde fracties (Geel, Rood, Blauw en Groen) hebben ze voorstellen voorbereid over 

een onderwerp dat jongeren zelf belangrijk vinden. 

1. Procesbegeleiders zijn vrijwilligers van het Nationaal Jeugddebat. Iedere jongere 

die het NJD-traject heeft doorlopen, kan solliciteren voor deze driejarige functie. 

Voornaamste taak van procesbegeleiders is het begeleiden van deelnemers van de 

Provinciale Jeugddebatten en het begeleiden en ondersteunen van de fracties die 

gevormd worden in het nationale traject. Daarnaast ondersteunen zij de projectleider 

met allerlei werkzaamheden en doorlopen zij een trainings- en ontwikkelingstraject. Het 

Nationaal Jeugddebat zou niet kunnen bestaan zonder deze groep van ongeveer 30 

enthousiaste jonge vrijwilligers. Zie meer over de procesbegeleiders in hoofdstuk 6.

2.  Het volledige onderzoek Nationaal Jeugddebat 2019 is te vinden op www.njr.nl 

Het nationaal Jeugddebat
in 5 stappen Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom 

doorlopen alle jongeren van het Nationaal Jeugddebat 

een uitgebreid voorbereidingstraject met onder andere 

debat- en presentatietrainingen. Daarnaast werken de 

jongeren in diverse sessies toe naar het uitwerken van een 

voorstel dat zij zullen presenteren in de Tweede Kamer. 

De trainingen en voorbereidingssessies worden verzorgd 

en begeleid door de procesbegeleiders, in samenwerking 

met gekwalificeerde jeugddebat-trainers van NJR.

Voorbereidingsdag 1, zaterdag 26 januari in Utrecht

Kennismaken met de fractie, uitleg van het traject, debatoefeningen, 

introductie van de onderwerpen van de debatten

Deelnemersweekend, zaterdag 16 en zondag 17 maart in Limburg

Voorstel schrijven, debat en presentatietraining, sterke puntentraining, 

verdeling rollen tijdens debat

Voorbereidingsdag 2, zaterdag 6 april in Utrecht

Voorstel verder uitwerken, feedback experts verwerken, generale 

repetitie debat 

Tijdens dit intensieve voorbereidingstraject leren de 

deelnemers wat debatteren precies inhoudt en hoe ze op 

een goede manier in de Tweede Kamer hun argumenten 

kunnen overbrengen. Maar dat is lang niet alles. Tijdens 

deze voorbereidingsdagen leren de deelnemers elkaar 

en ook zichzelf beter kennen. Aan de hand van de Sterke 

Punten training3 ontdekken deelnemers waar zij goed in 

zijn. De jongeren werken het hele traject intensief met 

elkaar samen en de rolverdeling binnen de fracties is 

gebaseerd op ieders sterke punten. 

Tussen het deelnemersweekend en voorbereidingsdag 

2 worden de voorlopige voorstellen van de fracties 

voorgelegd aan de betrokken ministeries en verschillende 

experts. Aan hen wordt gevraagd om de voorstellen 

van feedback te voorzien. Dit jaar hebben de jongeren 

feedback ontvangen van onder andere: ProDemos, 

Movisie, Kenniscentrum Sport, NOC*NSF, Krajicek 

Foundation, Cruyff Foundation, Jongeren Milieu Actief, 

de Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling, 

Werkgroep Jong & Duurzaam, Kennisnet, Bureau Jeugd & 

Media, NJi en stichting Opvoeding.nl. 

Tijdens het Nationaal Jeugddebat nemen de deelnemers 

dan eindelijk plaats in die prachtige zetels van echte 

Kamerleden in de plenaire zaal. Elke fractie bestaat uit 

ongeveer 25 jongeren, zij kunnen rekenen op steun van 

een team van vier procesbegeleiders, die hen het hele 

traject door begeleiden.

Gedurende het debat heeft iedereen in de fractie een 

eigen functie: de presentatoren verzorgen de inleiding 

van de voorstellen; de analisten zijn de denktank van 

de fractie en voeren argumenten aan; de secretarissen 

zorgen ervoor dat de juiste argumenten bij de 

woordvoerders terechtkomen; de woordvoerders gaan 

namens de fractie in debat met de politici. 

Na het Nationaal Jeugddebat begint meteen de 

werving voor nieuwe procesbegeleiders, waarbij 

(oud-)deelnemers vanaf 16 jaar de kans krijgen om 

opgeleid te worden tot procesbegeleider en zo zelf een 

belangrijke bijdrage te leveren aan het project. 

Na een pittige selectieprocedure worden de nieuwe 

vrijwilligers middels een aantal opleidingsweekenden 

in september & oktober door NJR-trainers en het 

team procesbegeleiders uit vorige jaren helemaal 

klaargestoomd voor hun taken. 

  Jeugddebatten in de provincie1
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Onderzoek

Tijdens de provinciale debatten kunnen jongeren 

aangeven welke onderwerpen ze belangrijk vinden 

om in de Tweede Kamer aan de orde te stellen. Een 

selectie van die onderwerpen wordt afgestemd met 

ministeries, om te bepalen welke thema’s besproken 

worden in de Tweede Kamer. 

Om de mening van zoveel mogelijk jongeren 

in Nederland in de voorstellen te kunnen laten 

doorklinken, is er door NJR een enquête uitgezet onder 

deelnemers, leerlingen van hun school en het NJR 

onderzoekspanel. De uitkomsten van deze enquête 

zijn door deelnemers gebruikt tijdens het schrijven 

van het voorstel; als achtergrondinformatie, of als 

onderbouwing van hun argumenten of voorstel. Het 

onderzoek peilt op deze manier elk jaar de mening 

van Nederlandse jongeren over de onderwerpen 

die behandeld worden in de Tweede Kamer. Dit 

jaar hebben in totaal 1154 jongeren het onderzoek 

ingevuld.2

3 Trainingsweekend & voorbereidingsdagen 
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4 In de Tweede Kamer
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5 Doorgroeien binnen het Jeugddebat

“Het leukste aan afgelopen jaar was het 
weekend, vooral omdat dan het traject 
een duidelijke vorm krijgt en omdat de 
deelnemers tijdens het weekend beter 
zichzelf kunnen zijn”. Procesbegeleider

“Tijdens het weekend zitten we met z´n 
allen keihard te werken aan het voorstel 
maar ook zijn we bezig met ons zelf 
ontwikkelen en het erg gezellig maken. Voor 
mij was het weekend geweldig. Hoe we met 
z´n allen druk bezig waren maar het ook zo 
leuk hadden.” Procesbegeleider

“Het NJD is voor mij een bron van hechte vriendschappen 
en het traject waar ik ontzettend veel leer. Het is een 
ontzettend leuk, leerzaam en waardevol traject waar je 
zo veel uit kan halen, zowel als deelnemer als vrijwilliger.” 
Procesbegeleider

3.  De  NJR Sterke Punten test, oftewel de HappyCode beschrijft waar jij goed in bent. Aan de hand 

van een kaartenset met 20 kaartjes kun je jouw unieke code ontcijferen. Meer informatie over de 

HappyCode vind je op www.njr.nl/test/
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Provinciale Jeugddebatten 
uitgelicht 

Het Nationaal Jeugddebat begint ieder jaar in de twaalf provincies tijdens de provinciale 

trajecten. Samen met de provincies wordt een datum geprikt en vervolgens wordt een oproep 

naar alle scholen van de provincie gedaan om zich aan te melden voor het Provinciaal 

Jeugddebat. 

Het programma van een Provinciaal Jeugddebat bestaat uit twee dagdelen: in de ochtend ligt 

de focus op gezamenlijke besluitvorming en plannen voorbereiden, in de middag wordt het debat 

gevoerd. De focus op samenwerking en inbreng vanuit jongeren spreekt veel scholen aan. 

De debatvorm zorgt ervoor dat inspraak van jongeren niet vrijblijvend is, maar schept een omgeving 

waarin er daadwerkelijk naar jongeren geluisterd wordt én toezeggingen worden gedaan over 

verdere uitwerking van de voorstellen. 

Dit versterkt onder jongeren het gevoel dat hun stem en inbreng ertoe doet. Het maakt ook duidelijk 

dat het beslist geen debatwedstrijd is, of een activiteit voor een beperkte groep; deze dag is, net 

als onze democratie, van en voor iedereen.

Statistieken

Datum Provincie Aantal jongeren
Aantal deelnemende 

scholen 

Vrijdag 19 oktober Gelderland 57 11

Vrijdag 2 november Overijssel 38 7

Maandag 5 & dinsdag 6 november Zuid-Holland 95 13

Vrijdag 9 november Utrecht 23 5

Maandag 12 november Friesland 22 3

Vrijdag 16 november Drenthe 36 5

Maandag 19 november Flevoland 16 5

Dinsdag 20 november Noord-Holland 65 4

Woensdag 21 november Limburg 37 8

Vrijdag 23 november Groningen 48 5

Maandag 26 november Zeeland 20 4

Vrijdag 30 november Noord-Brabant 40 10

Jeugdzorg zij-instroom 6

Totaal 503 80
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Verdiepingstrajecten
Als het aan ons ligt, houdt het provinciaal Jeugddebat niet 

op na de dag in het provinciehuis. NJR streeft er altijd naar 

dat de voorstellen van de jongeren opgepakt worden door 

Statenleden, zodat de stem van jongeren echt doorklinkt in de 

Provinciale politiek. Met ondersteuning van het ministerie van 

Binnenlandse Zaken konden wij dit najaar in drie provincies 

een verdiepingstraject uitvoeren, waarbij we in een aantal 

vervolgsessies de jongeren en de Statenleden verder konden 

laten werken aan hun plannen. 

De provincie Noord-Holland koos er drie jaar geleden 

voor om een nog uitgebreider traject op te zetten: het 

Jongerenprogramma Noord-Holland. In dit project, dat 

NJR voor de provincie heeft mogen ontwerpen, begint de 

voorbereiding van de jongeren al op de scholen zelf, met 

een uitgebreide training voorafgaand aan de dag in het 

Provinciehuis. Na afloop van de dag op het Provinciehuis 

mag ook weer één groep verder met het uitwerken van 

hun voorstel, dat zij uiteindelijk weer presenteren in het 

Provinciehuis. 

Een greep uit de resultaten:
Noord-Holland
Jongeren overtuigden politici van hun ideeën over het 

leefbaarder, veiliger en knusser maken van het NS-station 

Sloterdijk met een huiskamerachtige inrichting. Ze hebben dit 

concept verder uitgewerkt en presenteerden het resultaat op 

3 december 2018 weer aan Statenleden.

Drenthe
De deelnemers mochten nadenken over manieren waarop de 

Provincie jongeren meer bij de politiek kan betrekken. Hier zijn 

drie concrete ideeën uit gekomen: een lespakket, de inzet van 

social media en een campagne op scholen. Enkele deelnemers 

hebben na hun deelname aan het Jeugddebat hun voorstel in 

mogen spreken tijdens een commissievergadering om zo ook 

de rest van de Statenleden op de hoogte te brengen van hun 

ideeën. Ook zijn de jongeren samen met de Statenleden aan 

de slag gegaan met het uitwerken van een lespakket. 

Noord-Brabant
Om jongeren te stimuleren bij te dragen aan een schoner 

Brabant is er door de deelnemers een 7 puntenplan 

ontwikkeld. Ook kwamen zij tijdens het verdiepingstraject 

met het idee om een wedstrijd te organiseren tussen 

Brabantse middelbare scholen, waarbij groepjes leerlingen 

met verschillende challenges strijden voor de titel om 

groenste school van Brabant te worden. De jongeren hebben 

deze ideeën ingesproken tijdens een commissievergadering 

om zo de Statenleden en Gedeputeerden op de hoogte 

te stellen van deze plannen. Ook hebben ze de betrokken 

Gedeputeerde ontmoet en zijn er inmiddels twee externe 

partijen aangehaakt (Brabant geeft Energie en Werkplaats 

de Gruyter)  om samen met de Provincie en de deelnemers 

dit plan naar verwachting in het najaar van 2019 ook 

daadwerkelijk uit te gaan voeren. 

sociale veiligheid |  toerisme | energietransitie |

Lelystad Airport | 

jongeren en sport |tekorten binnen de techniek |

schone energie |

beschermen van bijzondere plant- en diersoorten

laaggeletterdheid | jongeren en provinciale politiek |
klimaatadaptatie |

innovatie |
duurzaamheid |

jongeren en cultureel erfgoed
jongeren en de arbeidsmarkt |

aandacht voor verkeer

jongeren en leefbaarheid | openbaar vervoer

scholing en werkgelegenheid

woningtekort & natuurbehoud | stad en platteland | jongerenparticipatie
autonoom vervoer | 

duurzame mobiliteit |

Besproken thema's van afgelopen jaar:Thema's

Statenleden van de volgende partijen hebben een bijdrage geleverd: VVD, D66, SP, 

PvdA, CDA, PVV ChristenUnie, 50+, GroenLinks, Fryske Frijheids Partij, Lokaal Limburg.
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Voorzitter Ockje Tellegen:

“We houden ons hier in de Tweede Kamer met alles bezig, met wet- en regelgeving over 

klimaat, over onderwijs en zorg, maar ook over megastallen, wegen, pensioenen, je kunt het 

zo gek niet verzinnen. En vandaag gaan jullie in fracties, vier fracties, met elkaar in debat 

over soortgelijke onderwerpen. Dat zijn onderwerpen die jullie zelf belangrijk vinden, zoals 

social media en privacy betrokkenheid van jongeren bij de democratie, het klimaat en het 

belang van sporten. Het zijn allemaal onderwerpen die jullie zelf hebben gekozen en die 

heel belangrijk zijn.”

Openingswoord door minister de Jonge (VWS):

“Een debat voeren is eigenlijk het verschil tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, misschien 

niet eens van die ander maar dan in ieder geval van alle mensen die meekijken.”

“Wat heb je daarvoor nodig? Goede argumenten, je moet je feiten op orde hebben. Je moet 

mooie voorbeelden kunnen noemen, want een debat voeren is ook proberen andere mensen 

te raken. Het gaat er niet alleen om om mensen met hun hoofd te overtuigen, maar ook een 

beetje met hun hart. Ze moeten ook voelen dat je meent wat je zegt en dat je overtuigd bent 

van wat je zegt.”

“Leren debatteren, je verhaal over het voetlicht leren brengen, leren een ander te 

overtuigen, dat heb je voor de rest van je leven nodig om ergens te komen. Ik zou dus 

zeggen: geniet ervan, leer ervan en maak er vooral een hele mooie middag van met elkaar.”

Het Nationaal Jeugddebat 
In de Tweede Kamer

Na vier maanden intensieve voorbereiding zijn de jongeren uiteindelijk klaar om hun 

voorstellen te presenteren aan bewindspersonen en Tweede Kamerleden. Onder leiding 

van ondervoorzitter van de Tweede Kamer Ockje Tellegen, en in samenwerking met de 

verschillende ministeries en Kamerleden die het belang van jongerenparticipatie hoog 

hebben zitten, namen jongeren dit jaar op 15 april een dag de blauwe zetels van de 

Kamerleden over.  

Openingswoord voorzitter NJR, Luce van Kempen:

“Hier zijn we dan. De Tweede Kamer is voor één dag van ons. Het afgelopen halfjaar hebben 

jullie keihard toegewerkt naar vandaag. In alle provinciehuizen hebben jullie de stem van 

onze generatie laten horen, en dan niet alleen over jeugdbeleid, maar ook over bijvoorbeeld 

woningen, het openbaar vervoer of duurzame energie.

En dat was nog maar het begin. Jullie hebben trainingen gevolgd in Utrecht, met elkaar 

gebrainstormd over problemen en oplossingen en zijn naar een kasteel in Limburg afgereisd 

om vandaag tot in de puntjes voor te bereiden. En nu staan we dan eindelijk hier, 111 man 

sterk, in 4 fracties. Jullie komen uit alle hoeken van het land, hebben compleet verschillende 

achtergronden, verschillende dromen, verschillende talenten, maar vandaag hebben jullie 

één ding gemeen: jullie fantastische voorstellen, waarmee echte problemen opgelost 

kunnen worden. Want daar draait het vandaag om. Jullie zijn hier niet voor een toneelstukje 

of voor de mooie foto's voor op Instagram. Jullie zijn hier vandaag om te laten zien dat we 

echt iets kunnen veranderen. Jullie zien kansen. Stuk voor stuk laten jullie zien dat je nooit te 

jong bent om verantwoordelijkheid te nemen.”



14 15

Voorstel: Een Nederlands jongerenparlement, 
uitgerust met een app en een site voor inspraak-
en informatievoorziening. Het Nederlands 
jongerenparlement zal bestaan uit een aantal 
gekozen jongeren in de leeftijdscategorie 12 
t/m 18 jaar. De leden worden gekozen door de 
jongeren. Het stemmen zal fysiek gebeuren op 
een verkiezingsdag, er kan gestemd worden 
op alle scholen. Jongeren vanaf 12 jaar zijn 
verplicht om te stemmen, ook al is het blanco. 

De leden (het ledenaantal kan nader 
bepaald worden) vergaderen 4 keer per 
jaar over thema’s die jongeren aangaan, 
zoals vrije tijd, kunst, onderwijs, natuur 
& milieu. Hierover zullen ze adviezen 
uitbrengen aan het kabinet en  parlement. 
Zij dienen te luisteren naar de suggesties,  
adviezen en creatieve bevindingen van de 
jongeren. Het Nederlands jongerenparlement 
zal dienen als brug tussen het kabinet/
parlement en de jongeren. 

Slogan: Zorg dat we worden erkend, start een 
jongerenparlement!

Debat 1 | Jongeren & Democratie 
Fractie Rood & Kamerleden Rens Raemakers (D66) 
en Lisa Westerveld (GroenLinks)

Het Debat
Raemakers: “Wat voor soort slagkracht zou zo'n 

jongerenparlement moeten hebben? Is het alleen maar 

stemmen en polls op websites, of heeft het ook echt een 

debatfunctie?”

Fractie Rood: “Het jongerenparlement is een adviesorgaan. 

We willen één keer per kwartaal met de Tweede Kamer samen 

zitten, in de Tweede Kamer, om alles wat jongeren interesseert 

en alles waarover het jongerenparlement het heeft samen 

te brengen met de Tweede Kamer, zodat er ook echt naar  

ons geluisterd wordt en jongeren daadwerkelijk 

vertegenwoordigd worden.”

Fractie Rood: “We hebben gekozen voor de leeftijd 12-18 

omdat dat de jongeren zijn die niet kunnen stemmen. We 

hebben hiervoor gekozen omdat jongeren vanaf 12 minder 

beïnvloedbaar zijn door hun ouders. We willen graag dat 

jongeren een eigen stem hebben.”

Fractie Rood: “Wij willen de jongeren niet naar de stembus 

brengen, maar wij willen de stembus naar de jongeren 

brengen, op de scholen.”

Westerveld: “Het is natuurlijk een illusie om te denken dat 

jongeren in het hele land over alle onderwerpen hetzelfde 

denken. Hoe ga je dan om met politieke verschillen of met 

verschillen van meningen die er ook zijn tussen jongeren? We 

hebben er niet zoveel aan om twintig verschillende adviezen 

te horen, want dan weten wij nog steeds niet wat we moeten 

doen.”

Fractie Rood: “We willen een onderling overleg hebben 

met deze jongeren, zodat er een gezamenlijke uitkomst kan 

komen. Mocht het niet lukken om met alle jongeren tot één 

mening te komen, dan gaan we werken met een meerderheid.”

Thema van het eerste debat is Jongeren en Democratie. 

Helaas is minister Ollongren ziek, dus vliegen Kamerleden 

Rens Raemakers en Lisa Westerveld last-minute in om dit 

debat met de jongeren te voeren.

Het voorstel van de jongeren
Uit onderzoek van Nationaal Jeugddebat 20194, waarin 1154 

jongeren zijn gevraagd een enquête in te vullen, blijkt dat 

meer dan de helft van de jongeren vindt dat ze nu zeer weinig 

invloed hebben op de politieke besluitvorming. 

4. Onderzoek Nationaal Jeugddebat 2019, zie www.njr.nl
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Fractie Rood: “Deelname aan het jongerenparlement zou 

een maatschappelijke stage kunnen worden, maar het kan 

bijvoorbeeld ook een opdracht zijn voor extra studiepunten 

op school.”

Fractie Rood: “Jongeren die verkozen willen worden, zullen 

zichzelf op de kaart gaan zetten. Hoe er op ze gestemd 

kan worden? Precies hetzelfde als er voor de Tweede Kamer 

gestemd kan worden.”

Raemakers: “Ik wil iedereen van Fractie Rood een groot 

compliment maken. Jullie hebben heel duidelijk verteld wat 

jullie idee van het jongerenparlement is.”

Westerveld: “Ik wil afsluiten met een tip. Als jullie nou zaken 

tegenkomen waarvan jullie denken "dit zou de politiek 

moeten weten", weet ons dan ook te vinden, via mail of social 

media. Wij kunnen altijd adviezen gebruiken. We vinden het 

heel belangrijk dat mensen ons ook op hele andere manieren 

kunnen bereiken, zodat wij kunnen luisteren naar wat jullie 

bezighoudt.”

5. De Commissie Remkes heeft afgelopen najaar het rapport ‘Lage drempels, hoge dijken’ 
aan minister Ollongren overhandigd, waarin zij advies geven over aanpassingen van het 
parlementaire stelsel. Jongeren worden in dit rapport als aandachtsgroep genoemd, omdat zij 
een van de groepen zijn die ‘in onze representatieve democratie te weinig gehoor vinden’. De 
officiële kabinetsreactie op dit rapport volgt nog.

Toezeggingen:
• Raemakers geeft aan dat hij persoonlijk minister 

Ollongren gaat vragen of zij Fractie Rood wil uitnodigen 

voor een gesprek om verder te praten over het voorstel 

van een jongerenparlement;

• Raemakers zal kijken of het voorgestelde jongeren-

parlement ook een plek kan krijgen in de formele reactie 

op de commissie-Remkes5;

• Raemakers gaat Fractie Rood persoonlijk uitnodigen om 

naar de Kamer te komen en Fractie Rood te betrekken bij 

de voorbereiding van het kindervragenuur;

• Westerveld zegt toe om in contact te treden met 

gemeenten over het introduceren van jongerenraden in 

alle gemeenten van Nederland;

• Westerveld gaat een brief sturen naar alle politieke 

jongerenorganisaties, samen met de heer Raemakers, om 

hen te vragen mee te denken over meer betrokkenheid 

van jongeren bij politiek en democratie.

Vervolg: 
Minister Ollongren (BZK) heeft de gehele fractie uitgenodigd 

om langs te komen op het ministerie om daar verder te praten 

over hun plannen rondom het Jongerenparlement. Deze 

afspraak zal waarschijnlijk  in september 2019 plaatsvinden. 

Statistieken Hoeveel invloed denk je dat je hebt op de 
politiek als je volwassen bent en nu?

Hoeveel invloed denk je dat je hebt op 

de politiek als je volwassen bent?

Hoeveel invloed denk je dat je nu hebt 

op de  politiek?

Zeer veel 3% 1%

Veel 20% 3%

Niet veel, maar ook niet weinig 47% 13%

Weinig 19% 29%

Zeer weinig 9% 51%

Weet ik niet 3% 3%

Onderzoek Nationaal Jeugddebat 2019
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Het Debat
Fractie Blauw: “Donderdag 7 februari was de dag dat 

duizenden scholieren vroeg uit hun bed gingen om te staken 

voor een beter klimaat en voor een betere toekomst. Maar 

zonder hulp van de overheid bestaat er helemaal geen 

toekomst voor onze kinderen, onze kleinkinderen et cetera.  

Wij staan hier omdat we iets gaan veranderen.”

Fractie Blauw: “Uit onderzoek6 blijkt dat 70% van de jongeren  

zich echt zorgen maakt. Mensen storen zich vooral aan 

het gebruik van overbodig plastic, wat veel voorkomt. De 

plasticverpakkingen die worden gebruikt, leiden echt tot heel 

veel onnodige vervuiling.”

Fractie Blauw: “Wij vinden dat dit anders kan. Wij willen geen 

campagnes en woorden meer. Wij willen daden. Wij willen de 

bedrijven die hun productieproces verduurzamen, belonen. 

Daarnaast zijn wij de plasticverpakkingen beu. Als wij al 

voor veel plasticverpakkingen een duurzame variant kunnen 

bedenken, moeten jullie en de producenten dat ook kunnen.”

Fractie Blauw: “De bouwstenen liggen hier; we moeten ze 

alleen nog metselen. Wij zijn misschien nog maar 20% van de 

bevolking, maar in de toekomst zijn wij de volle 100% van de 

bevolking. Denk aan de toekomst, denk aan ons!”

Minister Wiebes: “Plasticgebruik gaat natuurlijk ook over 

klimaat. We maken er eerst een product van. Dat gaat 

allemaal nog wel goed. Daarna gooien we dat product weg 

of we gooien de verpakking weg. Dan belandt dat ergens in 

een verbrandingsoven en dan heb je eigenlijk ineens fossiele 

grondstoffen verbrand en heb je de aarde opgewarmd. Het 

is dus heel logisch om ook plastic te betrekken bij klimaat.”

Overbodig plastic leidt tot onnodig veel 
milieuvervuiling. Voorstel: bedrijven die 
duurzaam produceren belonen en bedrijven 
die niet duurzaam produceren accijns 
opleggen. De accijns die wordt verkregen van 
producenten die niet duurzaam te werk gaan, 
kan worden geïnvesteerd in producenten die 
juist wel duurzaam produceren. Daarnaast 
moet er meer aandacht komen voor duurzame 
verpakkingsmaterialen zoals bamboe en 
nieuw ontwikkelde materialen van melkzuur en 
dextrose. Ook willen we statiegeld op kleine 
petflesjes, zodat deze vaker gerecycled worden.  

Debat 2 | Milieu & klimaat 
Fractie Blauw & minister Wiebes 
(ministerie van EZK)

Fractie Blauw heeft zich tot in de puntjes voorbereid om 

met minister Wiebes van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat in debat te gaan over het probleem rond 

het terugdringen van gebruik van plastic. Ook de minister 

heeft zich goed op het debat voorbereid. Om zijn mening 

over onnodig plastic te onderstrepen, heeft de minister 

een verpakking met scheermesjes meegenomen die hij 

vanwege het dikke plastic niet open heeft kunnen krijgen; 

deze onnodige plastic verpakking is volgens hem de reden 

dat hij zich al weken niet heeft kunnen scheren.

Statistieken
Vind je dat er ook een verbod moet 
komen op plastic verpakkingen 
(bijv. bij fruit en groente)?

Ja 49%

Nee 31%

Weet ik niet 20%

Onderzoek Nationaal Jeugddebat 2019
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Minister Wiebes: “Als het gaat om accijnzen op plastic, zie 

ik nog wel wat moeilijkheden. Ten eerste zijn er miljoenen 

producten waarbij we dan moeten gaan kijken hoeveel 

plastic erin zit. Dat betekent nogal veel werk voor een soort 

nationale plasticpolitie, die elk product uit elkaar moet gaan 

halen en moet gaan wegen hoeveel plastic er in dat product 

zit. Dat is best een groot probleem.”

Minister Wiebes: “Ik waardeer zeer dat Fractie Blauw het 

onderscheid willen maken tussen de goeden en de slechten, 

maar hoe weten we bij plastic nou wat er goed is en slecht?”

Fractie Blauw: “Het ‘goede plastic’ is bijvoorbeeld het 

plastic om de aubergine, om het product houdbaarder te 

maken. Het ‘slechte plastic’ is bijvoorbeeld het plastic om de 

scheermesjes, waardoor je de verpakking niet open krijgt. We 

willen het plastic namelijk niet helemaal weghalen, maar we 

willen vooral het overbodige verminderen... De dingen die we 

kunnen hergebruiken, kunnen we ook blijven gebruiken. Voor 

ons ligt daar dus de grens: wanneer kunnen we het vervangen 

voor iets beters en wanneer is het plastic echt nodig?”

Fractie Blauw: “Ik zou nog even willen zeggen dat we in het 

regeerakkoord hebben gelezen dat jullie enerzijds bedrijven 

willen stimuleren door subsidies te geven en anderzijds 

bedrijven willen helpen innoveren door belasting op te 

leggen. Eigenlijk is dat precies ons plan, alleen zouden we 

het iets willen verbeteren met de accijns en willen we het iets 

concreter maken. Ons idee past dus goed in jullie plaatje.”

Minister Wiebes: “Fractie Blauw zet de regering hier duidelijk 

aan het denken. Ten eerste lijkt het idee van statiegeld mij 

iets wat op een of andere manier in het beleid verwerkt zou 

kunnen worden. Het is logisch dat als mensen iets terugkrijgen 

voor hun plastic flesjes, ze die niet meer achterlaten op 

het strand. Ik vind het idee ook helder dat het niet per se 

minder verpakking hoeft te zijn, maar dat het juist duurzamer 

geproduceerd moet worden. Daar zal ik over na denken.”

Minister Wiebes: “Ik vind het idee ook bruikbaar dat de 

overheid misschien zou kunnen helpen met het verzinnen van 

nieuwe technieken en het doen van onderzoek naar nieuwe 

technieken, zodat we met elkaar andere oplossingen vinden 

voor het verpakkingsvraagstuk.”

Toezegging
Minister Wiebes erkent dat Fractie Blauw de regering ervan 

overtuigd heeft dat er meer moet gebeuren. Hij stelt een 

aanpak in 3 stappen voor:

1. Allereerst moet de industrie met klem gevraagd worden 

om minder plastic te verwerken, een duurzamere vorm 

van verpakking te vinden, en gebruikt plastic meer te 

recyclen;  

2. Daarnaast zal de overheid onderzoek stimuleren om 

betere verpakkingen te vinden;

3. Tot slot zal een aantal soorten plastic die we nu 

gebruiken, zoals bijvoorbeeld rietjes en plastic tasjes, in 

EU-verband verboden moeten worden. 

Wiebes: “Dat alles moet ervoor zorgen dat wij zinloos plastic 

weren. Dat zou er zelfs toe kunnen leiden dat ik mij over enige 

tijd weer kan gaan scheren, voorzitter.”

Voorzitter Tellegen: “Fractie Blauw, Jullie hebben een goed 

idee heilig verklaard. Het belangrijkste is dat de minister dat 

vandaag heeft onderstreept.”

Statistieken Hoe zou jij het liefste een bijdrage 
willen leveren aan een beter milieu?

Plastic afval vermijden 48%

Minder vlees eten 10%

Minder kleding kopen 4%

Al deze dingen 10%

Geen van deze dingen 9%

Weet ik niet 14%

Anders 5%

Onderzoek Nationaal Jeugddebat 2019
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Het Debat
Fractie Geel: “De begroting op sport is te klein, want 

uitgerekend krijgt elke jongere minder dan €1,20 per jaar 

voor sport en dan zijn wij nog positieve denkers. En dit 

geld is niet alleen bedoeld voor jongeren, maar ook voor 

andere leeftijdsgroepen. Om te zorgen dat meer jongeren 

gaan bewegen stellen wij dat de overheid haar beleid moet 

veranderen, waarbij een beloningssysteem komt dat jongeren 

stimuleert om te bewegen.”

Fractie Geel: “In samenwerking met het Cultureel Jongeren 

Paspoort, oftewel CJP, willen wij ervoor zorgen dat er een app 

komt die bijhoudt hoeveel jongeren bewegen. 

Dit kan door elke keer als je gaat sporten een QR-code 

te scannen. Door ook bijvoorbeeld een stappenteller te 

integreren, houden we bij hoeveel jongeren bewegen en aan 

de hoeveelheid tijd die de jongeren bewegen koppelen wij 

een beloning. Dit kan een korting zijn op het OV of op kleding 

bij een sportwinkel. In de app kun je ook maandelijkse doelen 

stellen, zodat de jongeren zelf ook meer bezig zijn met 

bewegen.”

Heerema: “Jullie geven aan dat school ook een belangrijke 

aanjager is om iets met sport te doen. De vraag is: wat willen 

jullie dan precies op school? Is dat dan alleen gym, of is dat 

ook nog iets anders?”

Fractie Geel: “Op school kan je heel goed kennismaken 

met nieuwe sporten, uitvinden wat je leuk vindt. In de 

zesde klas hebben wij bijvoorbeeld op onze school een 

sportkeuzeprogramma. Daar kan je je voor inschrijven. Dan 

kan je kennismaken met roeien, golfen, squashen, wielrennen, 

noem maar op. Dat is gewoon een hele goeie manier om 

kinderen nieuwe dingen te laten ontdekken.”

Van Nispen: “Ik vind het uitstekend dat deze jongeren een 

mooi voorstel hebben geschreven over sport, want plezier in 

bewegen staat natuurlijk voorop. Als je iets doet wat je leuk 

vindt, dan is de kans groter dat je dat blijft doen en zo is het 

eigenlijk bedoeld. Maar is het niet zo dat als je een beloning 

voor iets krijgt en het je om wat voor reden dan ook niet lukt 

- doordat je bijvoorbeeld geblesseerd bent of doordat je 

te druk was met huiswerk - het voelt als een straf als je een 

keertje niet kunt sporten?”

Fractie Geel: “We hebben voor deze oplossing gekozen 

omdat we zien dat voor andere prioriteiten de beloning best 

wel concreet is. Voor schoolpunten, voor werkgeld, maar 

dat het voor gezond bewegen vaak voor mensen nog heel 

abstract is wat precies die beloning is. Daarom maak je met 

het beloningssysteem concreet wat precies die beloning is 

om gezond te bewegen.”

Fractie Geel: “De punten die je al hebt gespaard blijven 

gewoon staan in de app. Die worden voor jou opgeslagen. 

Het is gewoon een kwestie van: heb je meer of minder punten? 

Dus het is niet zozeer een straf als je een keer niet gaat, het 

is meer iets om je te motiveren om meer te gaan bewegen. 

Er zijn te veel jongeren die wel willen sporten en 
de noodzaak ervan inzien om te sporten, maar 
toch niet gaan sporten. Voorstel: een manier 
zoeken om bij te houden hoe vaak jongeren 
sporten en dit vele sporten belonen.  Een app 
maken die dit allemaal bijhoudt door middel van 
een stappenteller en een scanner voor QR-codes 
die bij sportfaciliteiten worden aangebracht om 
in en uit te checken. 

Debat 3 | Sport
Fractie Geel & Kamerleden Michiel van Nispen (SP), 
Rudmer Heerema (VVD) en Lisa Westerveld (GroenLinks)
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Simpel gezegd, kortingen die ervoor zorgen dat meer mensen 

gaan sporten, bijvoorbeeld sportartikelen, of korting op 

sportfestivals, evenementen. Naast de jongeren die al 

sporten en daar een beloning voor krijgen, in de vorm van 

kortingen, willen we ook andere jongeren graag een beloning 

geven. Dat kan ook op het ov zijn, zodat ze goedkoper naar 

een sportvoorziening toe kunnen gaan, of culturele uitjes, 

zoals een bioscoop of een dagje weg, of een dierentuin.”

Westerveld: “Ik wil aan de fractie meegeven of jullie goed 

hebben gekeken naar wat de precieze redenen zijn waarom 

jongeren weinig bewegen. Is dat omdat ze niet willen? Is dat 

omdat sporten te duur is? Is dat omdat ze veel tijd bezig zijn 

met het maken van huiswerk? Zijn er misschien nog andere 

redenen? Dus hebben jullie daar goed naar gekeken?”

Fractie Geel: “Uit het onderzoek van de Nationale Jeugdraad7 

dat we tijdens onze voorbereidingen hebben gedaan , bleek 

dat het sociaal leven, school, huiswerk en videogames onder 

andere de grootste redenen zijn waarom jongeren niet 

sporten. En ook hebben wij gezien dat dit beloningssysteem 

werkt, want zoals meneer Van Nispen zei, het plezier in 

bewegen zorgt dat je meer gaat bewegen. Als dat plezier 

je dan ook nog een korting brengt, bijvoorbeeld op nieuwe 

sportkleren, werkt dat nog beter in het helpen van meer 

sporten.”

Fractie Geel: “We zouden het erg fijn vinden als de overheid 

als een soort netwerker aan de slag zou kunnen gaan tussen 

bedrijven en instanties. Wij hadden zelf al een bestaande 

instantie in gedachten, het CJP, het Cultureel Jongeren 

Paspoort. Die doen al heel veel met onder andere cultuur. Het 

leek ons niet een heel erg moeilijke koppeling om daar ook 

sport bij te betrekken.”

De Toezegging
Heerema: “Wij zien dat dat wat jullie vragen voor een heel 

groot gedeelte al bestaat. Ik heb mijn eigen Fitbit even laten 

zien, die bestaat. Je hebt apps die bestaan. Wat jullie volgens 

mij nodig hebben, is iemand, een instantie of een organisatie 

die de partijen die dit voor elkaar kunnen krijgen bij elkaar 

brengt. Daar zijn wij alle drie zeer van overtuigd en willen we 

zeker mee helpen om hier verder over na te denken. ”

• Op 12 juni is er een algemeen overleg Sport, waarbij 

de Kamerleden Heerema, Westerveld en van Nispen 

zullen terugkomen op het plan dat fractie geel aan hen 

heeft voorgelegd. Zij gaan vragen aan de minister of, 

geïnspireerd op het CJP-programma voor cultuur, zo’n 

opzet ook mogelijk is voor jongeren en sport. 

Westerveld: “Dat het een heel goed onderwerp is en ook een 

goed voorstel, blijkt alleen al uit het feit dat hier Kamerleden 

zitten van drie verschillende partijen, van de SP, van de 

VVD en van GroenLinks, die alle drie zeggen: wat een goed 

voorstel, in ieder geval moeten we hier iets mee. Dus dat laat 

wel zien dat het eigenlijk bijna Kamerbreed leeft.”

7. Onderzoek Nationaal Jeugddebat 2019, zie www.njr.nl

SportenStatistieken

Van de jongeren die één keer per week 

of minder sporten, wil de meerderheid 

wel meer sporten; 65% wil dat twee tot 

drie keer per week doen en 13% wel 

vier tot vijf keer per week.

Bijna de helft van de jongeren die twee tot drie keer 

per week sporten (45%) wil in dezelfde mate blijven 

sporten; 46% zou graag vier tot vijf keer per week 

willen sporten. 

Van de jongeren die vier tot vijf keer 

per week sporten, is 54% tevreden met 

de mate waarin ze sporten; 34% zou 

wel meer willen sporten. 

Van de jongeren die niet sporten, wil 

73% dat wel graag doen. 
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Het Debat
Fractie Groen: “Er is veel onwetendheid over verantwoordelijk 

en veilig internetgebruik. Hierdoor overzien jongeren de 

gevolgen van hun internetgebruik helaas niet. Er zijn naar 

onze mening ook heel veel sites op het internet die te veel 

gegevens van je vragen, zoals je e-mailadres, je woonplaats 

en je Facebookgegevens. Soms vragen ze ook om foto's te 

delen, terwijl we niet eens weten wat er met onze gegevens 

gebeurt.”

Fractie Groen: “Zelfs toen ik vanochtend gebruik wilde maken 

van een van de wifinetwerken hier in de Tweede Kamer, 

moest ik een privacy-akkoord geven, terwijl daar heel veel 

onduidelijke taal in werd gebruikt. Uit gemakzucht gaan 

ikzelf en heel veel jongeren akkoord met deze voorwaarden, 

zonder erbij stil te staan wat bedrijven kunnen doen met onze 

gegevens.”

Fractie Groen: “Het probleem is volgens ons dat jongeren de 

gevolgen van hun eigen gebruik op social media niet overzien. 

Dat blijkt ook uit het onderzoek dat we hebben gedaan en 

dat is ingevuld door meer dan 1.000 jongeren. 90% van de 

jongeren8 vindt het bijvoorbeeld niet kunnen dat gegevens 

worden doorverkocht.”

Fractie Groen: “Want Nederland wil dat jongeren veilig in hun 

onlinewereld kunnen zijn, toch? Duidelijkheid en kennis zijn 

nodig, want wij geven om onze gegevens. Nu jullie nog.”

Kuiken: “Fractie Groen heeft heel helder aangegeven wat het 

probleem is. De wereld online is net zo echt als de wereld 

waarin we opgroeien of naar school gaan. Hoe houd je beide 

werelden veiliger? Fractie Groen zegt dat de overheid beter 

moet zorgen dat de regels die er zijn, ook worden nageleefd. 

Mijn vraag is aan welke straffen zij dan denken.”

Voorstel: 
1 | Betere handhaving 
De overheid moet de huidige regelgeving beter 
handhaven en daarnaast bedrijven aansporen 
om hun reglementen duidelijker weer te geven. 
Dit kan door een heel duidelijk privacy dashboard 
waarin je gemakkelijk keuzes kunt maken over 
hoe je wilt dat je gegevens worden gebruikt. 
Met behulp van een jongerenpanel zorgen we 
dat de informatie beter wordt overgebracht, 
bijvoorbeeld met icoontjes of korte zinnen de 
belangrijkste informatie uit lichten.

2 | Campagne ‘Geef om je gegevens!’
Ook moet er een online-campagne komen om 
jongeren bewust te maken van de gevolgen van 
onverantwoordelijk internetgebruik door middel 
van spotjes op social media en televisie, posters 
en een pakkende slogan. Het doel hiervan is 
om jongeren te overtuigen om meer aandacht 
te besteden aan wat er precies gebeurt met je 
gegevens. 

Slogan: De bescherming van privacy is belang-
rijk, want wij geven om onze gegevens!

Debat 4 | Privacy & Social Media
Fractie Groen & Kamerleden Attje Kuiken (PvdA) 
en Sven Koopmans (VVD)

Er is veel onwetendheid over verantwoordelijk internet-

gebruik, hierdoor overzien jongeren de gevolgen van hun 

keuzes niet. Dit blijkt ook uit onderzoek: bijna de helft 

van de jongeren geeft aan dat ze behoefte hebben aan 

praktische informatie over het bewaken van hun privacy 8.

8. Onderzoek Nationaal Jeugddebat 2019, zie www.njr.nl
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Fractie Groen: “Wij kunnen als jongerenfractie heel weinig 

over die straffen zeggen. Maar wat wij wel weten, is dat de 

Europese wetgeving moet worden gehandhaafd door de 

regering. Eigenlijk is dat jullie taak.”

Kuiken: “Jullie hebben gelijk, dat moeten we inderdaad 

handhaven. Ik denk dat we het onszelf moeten aantrekken 

en dat het inderdaad in begrijpelijke taal moet. Daar zullen 

alle Europese landen samen mee aan de slag moeten.”

Koopmans: “Als je er nou niet meer mee akkoord wil gaan dat 

je gegevens worden doorverkocht, ben je dan bereid zelf te 

betalen? Want nu is Facebook, YouTube en Google et cetera 

gratis. Het is gratis omdat jij je gegevens weggeeft.”

Fractie Groen: “Het is sowieso best wel een gek idee dat je 

gegevens verkocht worden, want je gegevens zijn je privacy. 

Het is een mensenrecht dat je zelf privacy hebt. Jij bepaalt 

zelf wanneer je iets aan iemand vertelt of niet. Het kan niet 

zo zijn dat iemand een beetje geld probeert te maken, een 

tientje probeert te verdienen en dan jouw nummer doorgeeft. 

Dat is van de zotte.”

Fractie Groen: “Wij hebben onderzocht of jongeren weten 

wat privacy eigenlijk inhoudt. Om precies te zijn, 70% wist 

niet precies wat het inhield. Met de campagne willen wij dus 

ook bereiken dat jongeren wel weten wat privacy inhoudt.

Fractie Groen: “Ons voorstel is een adviesorgaan met 

controlerende macht. Daarin zitten enthousiaste mensen, 

jongeren zoals wij, dus jongeren van onze leeftijd, die met 

een nieuwe blik advies kunnen geven aan de overheid.”

Koopmans: “Zo’n adviesorgaan lijkt mij heel nuttig. Als er dus 

een panel is van jongeren die heel erg betrokken zijn, zoals 

jullie, die erover nadenken, die zelf die problemen hebben en 

ook nadenken over oplossingen, dan kunnen wij hier allemaal 

heel veel goede dingen mee doen.

Kuiken: “Als het gaat over privacy, beperk het dan niet alleen 

maar tot wat grote bedrijven met je eigen gegevens doen. 

Betrek in zo'n onlinecampagne ook de vraag: hoe ga je zelf 

om met je eigen veiligheid en hoe bescherm je jezelf?”

Fractie Groen: “Mevrouw Kuiken vroeg: zijn jongeren bereid 

om te helpen met deze reclames? Ik denk dat ik voor mezelf 

en mijn hele fractie hier spreek als ik zeg dat wij zeker bereid 

zijn om dit te doen. Wij hebben zelfs al een aantal ideeën 

en die zouden wij graag met jullie willen bespreken, met 

bijvoorbeeld een kopje thee of een kopje koffie, een bakkie 

erbij.”

De toezeggingen 
• Kamerleden Kuiken en Koopmans zijn enthousiast over 

het idee van een adviesraad, zeker in combinatie met 

een campagne om in begrijpelijke taal jongeren bewust 

te maken. Daarnaast gaan ze zich inzetten om juridisch 

taalgebruik voor iedereen begrijpelijk te maken. 

Kuiken: “Dat wordt een hele lastige strijd, maar ik vind dat 

het wel een recht is voor elke Nederlander om te begrijpen 

waarvoor je tekent. Die uitgestoken hand pakken wij dan ook 

heel graag aan.”

Fractie Groen: “We willen graag zeggen dat we heel dankbaar 

zijn voor het lange geduld van iedereen tijdens dit debat, zo 

op het einde. We hebben het gevoel gehad dat jullie echt 

hebben geluisterd. Dat is heel fijn. Daarnaast vinden we het 

heel jammer dat we niet dieper op het idee hebben kunnen 

ingaan. Zoals je aan mijn bureau ook kan zien, liggen er nog 

heel veel blaadjes met ideeën. Maar we hopen uiteraard dat 

we hier later nog weleens over verder kunnen praten.”

Statistieken

Heb je behoefte aan praktische 
informatie over het bewaken van je 
privacy online? 
(meerdere antwoorden mogelijk)

Nee, ik weet al hoe ik dat moet doen 21% 

Nee, ik maak me geen zorgen 22%

Ja, ik ben daar wel in geïnteresseerd 21%

Ja, ik weet het al een beetje, maar het 

kan altijd beter 
27%

Ik weet het niet 10%

Niet van toepassing 6%

Anders 1%

Tabel 22, Onderzoek Nationaal Jeugddebat 2019
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Het laatste debat van de middag is traditiegetrouw een 

open debat, waaraan alle deelnemers mogen meedoen. 

Een ministerie, dit jaar het ministerie van OCW, krijgt de 

kans om een stelling aan de jongeren voor te leggen, waar 

iedereen op kan reageren. 

Van Engelshoven: “Nadenken over de toekomst, dromen over 

de toekomst is leuk. Maar het maken van keuzes die daarmee 

gepaard gaan, is niet makkelijk. Daarom is het goed als er 

in het onderwijs al heel vroeg aandacht is voor studiekeuze 

en, nog belangrijker, dat daar steeds opnieuw aandacht 

voor is, in verschillende lessen, bij verschillende vakken en in 

verschillende jaren op school.

Tegelijkertijd vind ik dat er ook een verantwoordelijkheid bij 

de leerlingen zelf ligt om erachter te komen: wat wil ik nou 

eigenlijk, wat wil ik gaan studeren en wie wil ik later worden? 

Het is ook de verantwoordelijkheid van jongeren zelf om 

daarover te praten: Het is jouw toekomst waar het over gaat.”

Reacties
Deelnemer: “Bij het maken van een goede, passende en 

weloverwogen keuze, zoals je studiekeuze, moet je niet alleen 

naar de feiten kijken, maar ook dingen ervaren.”

Deelnemer: “Wat mij heel erg opvalt bij de profielkeuze is 

dat er heel erg veel vooroordelen zijn over de profielen. De 

keuze is meestal niet: wat vind ik het meest interessants, wat 

vind ik het leukst? Maar de keuze is: kan ik NG, NT of moet ik 

maar EM gaan doen? Daarbij heerst ook het vooroordeel dat 

EM en CM voor dommere kinderen zou zijn. Daar ben ik het 

absoluut niet mee eens.”

Deelnemer: “Nu wordt er vooral algemene hulp en 

voorlichting gegeven. Maar dit soort dingen zijn juist vooral 

heel persoonlijk. Dan moet er dus meer persoonlijk worden 

gekeken naar de keuzes.”

Van Engelshoven: “Het lijkt mij een goede suggestie om 

op het mbo, de havo maar ook het vwo studenten te laten 

kennismaken met het hbo, met de universiteiten en ook met 

het mbo, en om dat op een zo praktisch mogelijke manier te 

doen. Het gaat erom de verschillende talenten aan te spreken 

die we in de samenleving allemaal nodig hebben.”

Deelnemer: “Ik ben het niet eens met de stelling, omdat ik van 

mening ben dat onzekerheid heel erg bij onze leeftijd hoort. 

Er verandert heel veel in je leven. Het is helemaal niet erg om 

onzeker te zijn. Ik vraag me ook heel erg af wat er erg aan is 

om een foute studiekeuze te maken.”

Deelnemer: “Ik denk wel dat er zeker op middelbare scholen 

weinig aandacht wordt gegeven aan de studie die daarna 

kan komen. Er zijn heel veel studies waarvan zowel kinderen 

als volwassenen niet weten dat ze bestaan.”

Deelnemer: “Ik vind het goed als er meer nadruk komt te 

liggen op de persoonlijkheid van de jongeren, zodat ze 

beter zichzelf kunnen leren kennen. Misschien kunnen er 

meer workshops voor bijvoorbeeld 15- en 16-jarigen worden 

opgezet, zodat ze eerst zichzelf kunnen leren kennen, en dat 

ze pas daarna de studie kiezen die ze willen doen. Ik wil ook 

een compliment geven aan het Nationaal Jeugddebat. Dat 

heeft ons ook geholpen om onszelf te leren kennen, met alle 

oefeningen en voorbereidingen die we hebben gedaan.”

Open debat | Kiezen voor je toekomst
Alle deelnemers & minister Van Engelshoven 
(ministerie van OCW)

Stelling van het open debat: Het onderwijs 
moet leerlingen nog beter voorbereiden op 
het maken van keuzes in het leven en dus moet  
het ondersteunen bij de vraag: wie ben ik en 
wat wil ik? 
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Deelnemer: “Ik zou het zelf heel fijn vinden als de mentorlessen wat praktischer gevuld zouden 

worden. Er kunnen bijvoorbeeld gastlessen georganiseerd worden van mensen met verschillende 

beroepen, zodat je wat meer een beeld krijgt en ook de voor- en nadelen van een beroep hoort.”

Deelnemer: “Ik denk dat het onderwijs leerlingen kan helpen bij het maken van hun keuzes voor 

de toekomst door docenten meer te laten benadrukken waarom bepaalde lesstof wordt gegeven 

en wat we daarmee in de toekomst kunnen. Zo weten leerlingen, als ze een les leuk vinden, welke 

beroepen daarbij passen en welke studies daarbij horen. Nu gaat het eigenlijk vooral om cijfers en 

weten we eigenlijk niet zo goed wat we eraan hebben in de toekomst.”

Van Engelshoven: “Je moet een concreet beeld kunnen krijgen: wat doe ik dan eigenlijk straks in 

zo'n beroep? Ik moet eerlijk zeggen dat ik, op jullie leeftijd, geen idee had. Het was niet in mij 

opgekomen op politicus te worden, maar ik heb toen mijn studiekeuze wel bepaald aan de hand 

van een aantal gesprekken met mensen die naar mijn idee wel interessant werk deden.”

De rij voor de spreekmicrofoon is nog heel lang als de voorzitter helaas moet aankondigen dat het 

laatste debat van de dag is afgelopen. 
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Statistieken Spreiding per provincie

Provincie Aantal deelnemers

Gelderland 13

Overijssel 12

Zuid-Holland 19

Utrecht 10

Friesland 8

Drenthe 14

Flevoland 9

Limburg 13

Groningen 16

Zeeland 9

Noord-Brabant 17

Noord-Holland 7

Deelnemers aan het woord 
“Ik denk het liefst terug aan het moment dat je 

daadwerkelijk voor de microfoon staat. Ik ben er trots op 

dat we de stem van de jongeren hebben kunnen vertellen 

in de Tweede Kamer.”  - Jordy, 16 jaar, vwo, Limburg

“Wat mij het meest heeft verrast was toch wel 

hoe gezellig het was, ik had echt niet gedacht  

dat er zo’n goeie en relaxte sfeer zou zijn en dat ik zoveel 

leuke mensen zou ontmoeten. Ik ben blij dat we echt als 

één fractie hebben kunnen werken, ondanks toch wel 

wat meningsverschillen. Mijn deelname aan het NJD 

heeft mij nieuwe vrienden opgeleverd,  maar ook echt 

De deelnemers aan het Nationaal Jeugddebat 
uitgelicht

Deelname aan het Nationaal Jeugddebat
Deelname is voor elke jongere een unieke ervaring. Voor de één betekent het bouwen aan 

skills en vaardigheden en het verkrijgen van meer zelfvertrouwen, anderen benoemen dat 

ze een andere manier van denken hebben aangeleerd, of waarderen vooral het contact 

met jongeren waar ze normaal gesproken niet mee om gaan.  

kennis over dit soort trajecten en politieke onderwerpen.” 

- Rens, 16 jaar, vmbo, Flevoland

“Ik vond het weekend het leukst. Ik ben trots dat ik zover 

ben gekomen met het provinciale debat en uiteindelijk in 

Den Haag. Ik heb veel meer over de politiek geleerd en 

dat sommige mensen denken dat het saai is, maar dat is 

beslist niet zo.”  - Rhodé, 13 jaar, vmbo, Gelderland

“De fracties, de ideeën bedenken en het debatteren in 

het algemeen vond ik superleuk. Het NJD steunde  me 

en hielp me op momenten dat ik onzeker of nerveus 

was van mezelf. Ik kreeg meer kennis  over debatteren 

maar heb ook een ander belangrijk ding gekregen... 

Nieuwe vrienden.” - Malik, 13 jaar, havo, Zuid-Holland

“Deelname aan het NJD heeft mij veel opgeleverd: ik heb 

vrienden gemaakt, nieuwe mensen leren kennen, het 

heeft invloed gehad op mijn Nederlands en ik ben actief 

geworden bij NJR!” - Kiana, 19 jaar, mbo, Utrecht

“Ik kijk met plezier terug op ons eindresultaat. We 

stonden in de Tweede Kamer alsof we er dagelijks 

zaten, dat mag ook wel met ons voorstel. Complimenten 

voor de organisatie, ik had niet verwacht dat alles zo 

goed in elkaar zat. Alles werd me goed duidelijk en  

dat verraste me wel.”  - Soraya, 15 jaar, vmbo, Friesland  

“Tijdens mijn deelname aan het NJD ben ik echt 

vooruitgegaan met het durven praten voor een groot 

publiek. Het leukst vond ik hoe enthousiast, vrolijk en 

gezellig iedereen elke keer was. Ik heb super veel nieuwe 

vrienden leren kennen!” - Gamze, 15 jaar, vmbo, Noord-Brabant

“Deelname aan het NJD heeft ervoor gezorgd dat ik 

ontwikkeld ben. Eerst durfde ik in mijn groep niet al te 

veel te zeggen want het voelde alsof ik niet veel wist 

van politiek enzo. Maar later kreeg ik mijn plek in 

de groep en vanaf dat punt ben ik gaan groeien en  

ik vond het echt heel leuk!” - Emma, 15 jaar, vwo, Zeeland 

“Onze dochter mocht meedoen dit jaar. Wij vinden het heel 

bijzonder dat dit op haar weg kwam. Ze heeft er zoveel 

van geleerd en van genoten. En wat was het gisteren een 

mooie afsluitende dag in de Tweede kamer! Dank jullie wel 

voor al jullie werk en alle goede zorgen. Wij gaan dit niet 

vergeten!” - Ouder van deelnemer (14 jaar, Zuid-Holland

vmbo/
mbo

31,3%

OpleidingsniveauStatistieken

havo

20,5%

vwo

48,2%

In totaal zijn er 147 jongeren geselecteerd waarvan:

45,6% jongens 54,4% meisjes
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Het team
uitgelicht 

Binnen het Nationaal Jeugddebat worden jongeren begeleid door hun leeftijdsgenoten. Voor 

veel jongeren is deelname aan het Nationaal Jeugddebat véél meer dan een eenmalige ervaring 

waarbij ze leren om hun stem te laten horen. Ze ontdekken waar ze goed in zijn, en door het contact 

met vele andere jongeren wordt hun horizon verbreed. Sommige jongeren kunnen hier dan ook 

geen genoeg van krijgen, en solliciteren na hun deelname voor de functie van procesbegeleider. 

In de functie van procesbegeleider verbinden jongeren zich voor 3 jaar aan het project. Oud-

deelnemers vanaf 16 jaar worden uitgenodigd om te solliciteren voor deze functie. Elk jaar 

ontvangen we een overweldigend aantal reacties op de vrijwilligersfunctie, waarbij we slechts 1/3 

van de sollicitanten kunnen aannemen. Hierbij vinden we het belangrijk dat we een divers team 

samenstellen, zowel op het gebied van sterke punten, als in leeftijd, schooltype, en motivatie9.

De procesbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de deelnemers en de 

uitvoering van het programma, in combinatie met praktische zaken zoals het opbouwen van de 

trainingsruimtes. De procesbegeleiders ondersteunen de deelnemers bij het formuleren van het 

voorstel, zorgen ervoor dat er goed wordt samengewerkt en iedereen een bijdrage kan leveren. 

Alicia, 17 jaar uit Groningen. Deelnemer in 2016-2017

Brit, 18 jaar uit Limburg. Deelnemer in 2016-2017 

Carmen, 19 jaar uit Overijssel. Deelnemer in 2014-2015

Cheverney, 20 jaar uit Groningen. Deelnemer in 2015-2016

Daantje, 16 jaar uit Noord-Holland. Deelnemer in 2017-2018

Femke, 17 jaar uit Noord-Brabant. Deelnemer in 2017-2018

Hugo, 20 jaar uit Drenthe. Deelnemer in 2015-2016

Jasper, 19 jaar uit Limburg. Deelnemer in 2017-2018

Jochem, 19 jaar uit Zeeland. Deelnemer in 2017-2018

Kimberley, 18 jaar uit Noord-Holland. Deelnemer in 2017-2018

Kirsty, 19 jaar uit Noord-Holland. Deelnemer in 2015-2016

Koen, 18 jaar uit Gelderland. Deelnemer in 2015-2016

Loes, 18 jaar uit Utrecht. Deelnemer in 2017-2018

Mark, 20 jaar uit Zeeland. Deelnemer in 2015-2016

Merle, 20 jaar uit Friesland. Deelnemer in 2017-2018

Nadine, 20 jaar uit Drenthe. Deelnemer in 2014-2015

Nathan, 18 jaar uit Gelderland. Deelnemer in 2016-2017

Neira, 20 jaar uit Limburg. Deelnemer in 2015-2016

Nienke, 18 jaar uit Drenthe. Deelnemer in 2017-2018

Stijn, 18 jaar uit Zuid-Holland. Deelnemer in 2017-2018

Swen, 20 jaar uit Noord-Holland. Deelnemer in 2015-2016

Yasmin, 18 jaar uit Gelderland. Deelnemer in 2015-2016

Het Nationaal Jeugddebat 2019 is mogelijk gemaakt door het team van bevlogen, jonge 
procesbegeleiders dat zich voor meerdere jaren inzet voor dit project:

9.   Uit recent onderzoek van NJR en Kantar Public over de motivatie van jongeren voor vrijwillige inzet, 
is een segmentatiemodel voortgekomen dat jongeren in verschillende groepen indeelt, met ieder 
hun eigen beweegredenen om vrijwilligerswerk te doen. Het is belangrijk om het vrijwilligerswerk en 
de benadering van deze verschillende groepen op hun motivatie en behoeften aan te passen. Het 
onderzoek is te vinden op https://www.njr.nl/nl/verhalen/onderzoeksverslag-mdt/

 “Als procesbegeleider vind ik het belangrijk 
om een positieve sfeer neer te zetten en dat ik de 
jongeren zich op hun gemak kan laten voelen. Ik 
hoop dat ik zo de jongeren net dat stukje extra 
energie kan geven om er voor de volle 100% voor 
te gaan en er het beste uit te halen.”
   - Een vrijwilliger van het Nationaal Jeugddebat
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“Ik ben procesbegeleider geworden 

omdat ik de geweldige tijd die ik bij 

het NJD-traject heb gehad ook voor 

andere jongeren mogelijk wil maken."

“Ik wilde procesbegeleider worden

om jongeren te begeleiden, en tijdens 

het NJD-traject te zien groeien.” 

“Toen ik zelf deelnemer was heb ik zoveel plezier gehaald 

uit het project, dat ik toen dacht: Dit wil ik nog niet 

loslaten. Ik wilde graag helpen om andere deelnemers 

dezelfde ervaring te geven als die ik heb gehad.”

“Ik heb destijds veel geleerd van mijn proces-

begeleiders en hoop dan ook hetzelfde te kunnen 

doen nu ik zelf procesbegeleider ben.”

“Procesbegeleider worden was één van mijn dromen. 

Het leek me een ideale combinatie van alle dingen 

die ik leuk vind: jongeren, politiek en meningen 

uitwisselen. En ik had helemaal gelijk, het is 

geweldig om te zien wat voor moois dit project 

met zich meebrengt!”

“Als ik anderen iets kan vertellen 

over het NJD wil ik heel graag dat 

ze weten dat het geen doorsnee 

debatclubje is. Het is echt een plek 

waar jongeren met heel verschillende 

leeftijden, opleidingsniveaus en 

achtergronden elkaar leren kennen, 

zich ontwikkelen als persoon en 

hun stem kunnen laten horen aan 

politici.”

“Als deelnemer voel je de bijzondere sfeer van 

het NJD en dit is iets wat mij aanzette om 

procesbegeleider te worden. De inclusiviteit en het 

enthousiasme, in zowel de fracties als in het team 

zelf, geven zo veel energie.”

NJD-trainers
De procesbegeleiders worden in een aantal opleidingsweekenden door NJD-trainers (oud-

procesbegeleiders) opgeleid voor hun functie. Binnen het Nationaal Jeugddebat staat het doorgeven 

van kennis en ervaring centraal. De trainers zijn dan ook verantwoordelijk voor het eindresultaat 

(de inhoud en uitvoering) van de training en het coachen van de procesbegeleiders. Tijdens de 

voorbereidingsdagen staat er voor elke fractie deelnemers een team van 4 procesbegeleiders, die 

worden gecoacht door 2 trainers. 

Alles bij elkaar wordt het Nationaal Jeugddebat grotendeels gedragen door een groep 

enthousiaste en betrokken vrijwilligers, die allemaal één ding gemeen hebben: zij stonden zelf ook 

ooit als deelnemer in de Tweede Kamer. 

“Mijn hoogtepunt als procesbegeleider is als je 

ziet dat je impact kan hebben. Bij een provinciaal 

debat was er een jongen die eigenlijk niks durfde 

te zeggen tijdens het debat en zich minderwaardig 

voelde tegenover de spraakzame vwo’ers in onze 

fractie. Toen ik hem vertelde dat hij super goed 

bezig was in de fractie en dat hij dezelfde dingen 

ook tijdens het debat kan vertellen, zag ik hem 

eerst een beetje twijfelen. Toen opeens stak hij 

zijn bord in de lucht om iets te zeggen en hij ging 

ervoor. Achteraf vertelde hij dat het doodeng was, 

maar dat hij zo blij is dat hij het toch heeft gezegd. 

Dit is maar één klein voorbeeld van de rol die je als 

procesbegeleider kan hebben.”

“Ik ben de afgelopen 3 jaar met veel plezier procesbegeleider 

geweest van dit prachtige project. Het NJD heeft mij veel 

gebracht. Zonder het NJD had ik bijvoorbeeld nooit voor mijn 

studie bestuurskunde gekozen. De afgelopen 3 jaar heb ik vele 

jongeren mogen zien ontplooien en hun talenten zien ontdekken 

en ontwikkelen. Jongeren die meer zelfvertrouwen kregen en hun 

mening durfden te onderbouwen. Ik ben blij dat ik onderdeel heb 

mogen zijn van dit unieke project.”

“Het NJD is voor mij een plek waar ik zo  

veel kansen krijg om mezelf te 

ontwikkelen en waarbij ik echt 

contact kan leggen met jongeren uit 

heel Nederland. Ik merk dat zo veel 

jongeren bij het NJD, maar ook in mijn 

omgeving, niet geloven dat ze wat te 

zeggen hebben. Het NJD helpt mij ze te 

overtuigen dat mensen alleen naar je 

kunnen luisteren als je jezelf laat horen.”

Procesbegeleiders aan het woord

“Mijn functie als trainer is het begeleiden van procesbegeleiders in hun groei 
als persoon en als procesbegeleider.” NJD-trainer

“Ik ben blij dat ik me als trainer kan ontwikkelen nu ik het project steeds beter 
ken, ik vind het leuk dat ik procesbegeleiders kan coachen en me nu kan 
focussen op hoe zij het beste uit zichzelf kunnen halen." NJD-trainer
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https://www.trouw.nl

https://www.westerwoldeactueel.nl

https://www.rd.nl

Het Nationaal Jeugddebat 
in de media

https://www.bndestem.nl/

https://twitter.com/
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Colofon
Verslag van het 24e Nationaal Jeugddebat, dat plaatsvond op maandag 15 april 2019 

in de plenaire zaal van de Tweede Kamer in Den Haag. 

Het Nationaal Jeugddebat 2019 is mede mogelijk gemaakt door:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Afgevaardigde Kamerleden D66

Afgevaardigde Kamerleden GroenLinks

Afgevaardigde Kamerleden PvdA

Afgevaardigde Kamerleden VVD

Afgevaardigde Kamerleden SP

Samenwerkingspartners:

Provincie Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland,  Groningen, Limburg, Noord-Brabant, 

Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland

Het JeugdWelzijnsBeraad

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

NJR:

Kromme Nieuwegracht 58

3512 HL Utrecht

info@njr.nl

www.njr.nl

 Tekst: Tanja Kuijpers, projectleider Nationaal Jeugddebat
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