Utrecht, 20 mei 2021

Geachte mevrouw Hamer,
Dat wij als jongeren vandaag bij de informateur op bezoek mogen komen is een historisch
moment. Maar het is ook om een andere reden heel belangrijk: we staan voor belangrijke en
ingrijpende uitdagingen die ons land voor de komende decennia vormen gaan geven. De
besluiten die de komende maanden genomen worden kunnen grote impact hebben op onze
toekomst.
Niet voor jongeren maar samen met jongeren
Beleid dat effect heeft op jongeren moet je volgens onze visie samen met jongeren vormgeven
en uitvoeren. Zo is het niet alleen zo effectief mogelijk, maar geeft het jongeren ook de kans
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Structurele, open en gelijkwaardige uitwisselingen
tussen jongeren en bestuurders is op alle plekken van besluitvorming hard nodig om de
bestaande kloof te dichten en vrijblijvendheid van jongerenparticipatie te doorbreken.
Hiervoor moeten alle jongeren zich goed kunnen organiseren en moet deelname aan
participatieprocessen voor alle jongeren toegankelijk zijn.

Toereikende financiering van jongerenorganisaties en -initiatieven is daarom van groot
belang. Naast deze meer georganiseerde jongereninspraak moet actief gezocht worden naar
verbinding met jongeren die nu nog onvoldoende gehoord worden. Dit gebeurt nu al doordat
jongerenorganisaties diverse jongeren proberen te betrekken, maar het is belangrijk dat
bestuurders op grotere schaal erkennen dat diversiteit representatiever maakt en dat hier
ruimte voor wordt geboden, onder andere door het vrijmaken van middelen.
Investeer in de jonge generatie
Met het oog op onze vergrijzende samenleving is investeren in de jonge generatie volgens ons
prioriteit nummer één. Na een coronajaar waarin velen van ons zich verre van optimaal
hebben kunnen ontwikkelen moeten we juist alle kansen aanpakken. We doelen dan
bijvoorbeeld op structureel investeren in de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs,
het toegankelijker maken van bestuurs- en vrijwilligerswerk of de mogelijkheid om via
programma’s als de maatschappelijke diensttijd jezelf te ontwikkelen waarin vele jongeren
niet alleen aan talentontwikkeling doen maar juist ook impact op de maatschappij hebben.

Ook roepen we het nieuwe kabinet op om het regeerakkoord te richten op brede welvaart en
welzijn met de Sustainable Development Goals (SDGs) als kompas. Zo kunnen we lange
termijnplannen maken waarin de impact op huidige en toekomstige generaties zichtbaar en
expliciet is. De generatietoets kan hierbij helpen. Bovendien is het investeren in jongeren hard
nodig om de SDG’s te behalen. Opgelopen achterstanden en ongelijkheid zal je in een later
stadium nooit zo effectief kunnen bestrijden als op dit moment, nu we net aan het begin van
de herstelperiode staan.
Druk en mentale gezondheid
Zoals we in de verkenning ‘Hoge verwachtingen’ van het SER Jongerenplatform al stelden:
jongeren stellen vanwege druk en groter wordende onderzekerheid de belangrijke mijlpalen
in het leven uit. Daar moeten we mee aan de slag. Bijvoorbeeld door de inkomenspositie van
jonge mensen te versterken en ze meer zekerheid op de arbeids- en woningmarkt te bieden.
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Daarnaast moet er meer aandacht komen voor de mentale gezondheid van onze generatie.
Iedereen heeft namelijk een mentale gezondheid. Aandacht voor preventie is nodig om ervoor
te zorgen dat jongeren de tools hebben om goed in hun vel te blijven zitten, bijvoorbeeld door
een preventieakkoord mentale gezondheid. Anderzijds moet er wat gedaan worden aan de
lange wachtrijen in de ggz, zodat jongeren die hulp nodig hebben ook die hulp krijgen.
Maar we sluiten deze brief graag af met nog een laatste boodschap aan de politiek: betrek
bij uitstek ons als jongeren bij het inhoudelijke vervolg van de formatie. Thema’s als onderwijs,
arbeidsmarkt, woningmarkt, participatie of klimaat gaan bij uitstek over onze generatie en
onze belangen. Zowel op de korte, maar nog veel meer op de lange termijn. In het recente
advies van de Jongeren Denktank Coronacrisis benoemen we al voldoende mogelijke
oplossingen met betrekking tot Corona. Zie dat als wat volgens ons de basis moet zijn voor
een herstelplan voor Nederland. Maar er zal tijdens de formatie meer nodig zijn dan alleen
het herstelbeleid. Ook daar hebben we meer dan voldoende voorstellen voor die we maar al
te graag met de formerende partijen bespreken.
Namens de Nationale Jeugdraad,

Maurice Knijnenburg
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