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JONG, DUURZAAM &
TOEKOMSTGERICHT
BRUSSELS BY BIKE
Op de fiets van Groningen naar
Brussel om de meningen van
jongeren direct te overhandigen
aan Nederlandse & Europese
beleidsmakers en politici. Het
einddocument hoort niet thuis in
een stapel op een bureau, maar
direct in de handen én hoofden
van politieke leiders.

826 jongeren
4 thema's
9 plaatsen
508 kilometer

Jongeren zijn een cruciaal onderdeel van de maatschappij. Toch
zijn ze ook een vaak genegeerd of vergeten deel van onze
samenleving. Dat neemt niet weg dat alle jongeren in Nederland
dromen, visies, wensen en ideeën hebben voor en over de
toekomst. Dromen die gehoord moeten worden! De frisheid,
creativiteit & ongefilterde blikken van jongeren kunnen ervoor
zorgen dat beleid niet alleen nu werkt, maar ook een positieve
invloed heeft op de toekomst. Laten we afstappen van het korte
termijn denken en strijden voor morgen. Voor onze toekomst én
die van toekomstige generaties.

Burgerschap & democratie
Het overgrote deel van de jongeren voelt zich niet
gehoord in de politiek. We willen participeren, maar er
wordt niet écht naar ons geluisterd en actie blijft uit.
Politici kunnen pas écht wat zeggen over jongeren
wanneer zij (direct) met ons in gesprek zijn geweest. Dat
geldt voor de lokale, nationale en internationale politiek.
Ga eens voor de klas staan, naar een sportclub of naar
een buurthuis - en niet alleen in verkiezingstijd. Er wordt
nu alleen geluisterd naar jongeren wanneer het uitkomt,
en het past bij de plannen van de overheid. Niet
structureel, maar sporadisch en selectief. Verlaag het
stemrecht naar 16 jaar en consulteer jongeren over alle
beleidsterreinen die ons nu én in de toekomst aangaan.
Luister, handel & koppel terug.

zelfontplooiing
Jongeren maken zich zorgen over hun eigen toekomst
én om de toekomst van onze generatie. Ontdekken wie
jij bent en wat jij wil: best een grote opgave. Vooral in
de enorm snel veranderende maatschappij waar wij nu
in leven. Jongeren vinden dat het huidige onderwijs ons
niet goed genoeg klaarstoomt voor de toekomst. Er is te
veel focus op het behalen van goede resultaten, en te
weinig op het ontwikkelen van soft skills of op
maatschappelijk gebied. Een aanzienlijk deel van de
jongeren maakt zich grote zorgen over de mentale
gezondheid van onze generatie. De grote prestatiedruk;
de invloed van sociale media; opbouwende schulden;
klimaatverandering; structurele ongelijkheid; dit alles, en
nog meer, heeft grote impact op ons welzijn. Jezelf
uitvinden en vormen is ontzettend belangrijk, maar
wordt ons erg moeilijk gemaakt door huidige
maatschappelijke problemen en systemen.

inclusiviteit
Het maakt uit wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je
er uitziet en hoe je bent opgegroeid voor je kansen als
jongere. Een harde realiteit. Niet iedereen beschikt over
gelijke kansen om mee te kunnen doen, om mee te
kunnen praten. De bestrijding hiervan moet een
prominente rol in ons onderwijs krijgen. Educatie en
informatie is key. Jongeren vinden dat wet- en
regelgeving niet voor voldoende verandering zorgt. Het
moet gaan om een verandering van perspectief en
representatie. Dit kan gerealiseerd worden op jonge
leeftijd. Racisme en discriminatie zien we als aangeleerd
gedrag. Van jongs af aan moeten we inzien dat niet
iedereen hetzelfde is, maar wel iedereen gelijk.

klimaat & duurzaamheid
Klimaat is de belangrijkste bijzaak. De politiek vindt het
belangrijk, tot er iets anders urgents opkomt. Toch
kunnen we er niet omheen. Er is een klimaatcrisis,
waarom handelen we niet? Een groot deel van de
jongeren is bezig met het klimaat. Want hoe kan je er
niet mee bezig zijn? Het is geen vrijblijvend onderwerp.
De verantwoordelijkheid voor het klimaat reflecteren
jongeren vaak op zichzelf. Dit kwam meermaals terug in
verschillende variaties. Jongeren gaven aan dat dit een
zware last is voor jonge schouders. In de samenleving
moet meer eigenaarschap gecreëerd worden. Niet alleen
onder jongeren, maar juist onder volwassenen.
Klimaatdoelen worden gesteld, maar niet gehaald. De
naleving van afspraken blijft uit. Laten we samen zorgen
dat het dragen van deze grote last niet alleen wordt
gereflecteerd op de jongere generatie, maar dat
intergenerationele solidariteit een plek krijg in de
klimaatcrisis.
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VOORWOORD

Jongeren zijn de toekomst. Toch is dit niet terug te zien in beleid. De politiek lijkt
gewend te zijn om voor de korte termijn te denken. Niet te ver voortuit, niet denkend
aan de toekomst en wat nog komen gaat. De frisse blik van jongeren ontbreekt
dikwijls in het Nederlands maar ook in Europees beleid. Jongeren zijn weerbaar,
toekomstgericht en creatief. Eigenschappen die goed van pas komen om beleid toe
te spitsen op de lange termijn. Daarbij zijn een ongefilterde blik, eerlijkheid en
intergenerationele solidariteit zijn noodzakelijkheden die jongeren het huidige beleid
kunnen geven.
Omkijken naar de ander, vooruitkijken naar de toekomst.
Daarom zijn jongeren hier aan het woord.

METHODE
Van 18 tot en met 31 mei fietsten jongerenvertegenwoordigers Leah Corsmit en
Leverne Nijman van Groningen naar Brussel. Onderweg hebben ze gastlessen
gegeven en organiseerden ze evenementen om met jongeren in gesprek te gaan.
Van klimaat en democratie tot inclusiviteit en zelfontplooing - elke mening doet
ertoe!
De resultaten zijn vergaard op basis van gesprekken tijdens gastlessen op
middelbare scholen, evenementen en dialoogtafels met jongeren tussen de 12 en 28
jaar. Dit alles gebeurde op de volgende route: Groningen, Assen, Dedemsvaart,
Zwolle, Deventer, Warnsveld, Zutphen, Arnhem, Nijmegen en Den Bosch. Deze route
is bewust gekozen omdat de gastlessen die gedurende het hele jaar gegeven worden
erg in trek zijn bij scholen in de Randstad en dat jongeren uit de Randstad ook vaker
de georganiseerde evenementen bezoeken.
De gastlessen zijn gegeven op middelbare scholen in mavo, havo en vwo
(brug)klassen. Tijdens deze gastlessen en tijdens de evenementen is gebruikt
gemaakt van de online tool Mentimeter om de input online te kunnen bewaren.
Hierbij willen we aangeven dat het geen wetenschappelijk en volledig representatief
onderzoek is. De visie van dit rapport is tot stand gekomen op basis van de
meningen van jongeren die geconsulteerd zijn tijdens dit project. Uiteraard neemt dit
niet weg dat het meningen en visies betreft die gehoord moeten worden.
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JONGERENVERTEGENWOORDIGERS
EUROPESE ZAKEN
Het is belangrijk dat de stem van jongeren gehoord wordt. Thuis, op school, in de
gemeente, maar ook in de wereld. Dat doen de jongerenvertegenwoordigers.
De Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken trekken samen met hun werkgroep
het hele land door om van jongeren te horen wat zij belangrijk vinden. Dit doen ze
onder andere door het geven van gastlessen en workshops op scholen & het
organiseren van evenementen voor en met jongeren. Alle meningen en ideeën die
de jongerenvertegenwoordigers verzamelen bespreken ze met politici,
beleidsmakers en nemen ze mee naar conferenties en toppen in binnen- en
buitenland. Met hun grenzeloze bevlogenheid maken zij zich hard voor alle
thema's die jongeren aangaan.

De Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken vormen de brug tussen jongeren &
de (internationale) politiek. Zo nemen zij o.a deel aan het Europees Jeugdforum, The
Conferentie over de Toekomst van Europa en het Europees Jeugddialoog.

HET EUROPEES JEUGDDIALOOG
Tijdens het Europees Jeugddialoog komen elk half jaar Europese
jongeren(vertegenwoordigers) en beleidsmakers samen om te werken aan
aanbevelingen voor een specifiek thema dat centraal staat. Het doel is dat
jeugdbeleid op Europees, nationaal en lokaal niveau niet voor, maar met jongeren
wordt ontwikkeld. Een cyclus duurt anderhalf jaar en in iedere cyclus staat een ander
thema centraal.
Om ervoor te zorgen dat de meningen van zoveel mogelijk verschillende jongeren
worden meegenomen in de rapportage(s), Europese beleidsstukken en naar
conferenties, geven de Jongerenvertegenwoordigers Europese Zaken gastlessen op
scholen en organiseren zij projecten en evenementen voor jongeren. Ook worden er
door
de
Nationale
Jeugdraad
(NJR)
in
samenwerking
met
de
jongerenvertegenwoordigers consultaties georganiseerd om de mening van een
diverse groep jongeren op te halen en mee te nemen naar de Europese politiek.
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DE EUROPESE JEUGDDOELEN
Het doel van de 6e cyclus van de EU-jeugddialoog - Jeugd in Europa: wat nu? die
plaatsvond in 2017/2018 – draaide om de totstandkoming van de EUjongerenstrategie voor 2019-2027. Als resultaat is de totstandkoming van 11
Europese Jeugddoelen ontwikkeld. Deze doelen weerspiegelen de standpunten van
Europese jongeren en vertegenwoordigen de visie van degenen die actief zijn in de
EU-jeugddialoog:
(1) EU verbinden met jongeren
(2) Gelijkheid van alle geslachten
(3) Inclusieve Samenlevingen
(4) Informatie en constructieve dialoog
(5) Geestelijke gezondheid en welzijn
(6) Plattelandsjongeren vooruit helpen
(7) Kwaliteitswerk voor iedereen
(8) Kwaliteitsonderwijs
(9) Ruimte en participatie voor iedereen
(10) Duurzaam Groen Europa
(11) Jongerenorganisaties en Europese programma's

De EU-strategie voor jongeren moet bijdragen aan het realiseren van deze visie
van jongeren door het mobiliseren van beleidsinstrumenten op EU-niveau en acties
op nationaal, regionaal en lokaal niveau door alle belanghebbenden.

THEMA'S BRUSSELS BY BIKE
Burgerschap & Democratie
Europees Jeugddoel: 1 - EU verbinden met jongeren / 4 - Informatie en constructieve dialoog / 9 - Ruimte en
participatie voor iedereen

Inclusiviteit
Europees Jeugddoel: 2 - Gelijkheid van alle geslachten / 3 - Inclusieve samenlevingen / 6 - Plattelandsjongeren
vooruit helpen

Zelfontplooiing
Europees Jeugddoel: 5 - Geestelijke gezondheid en welzijn / 7 - Kwaliteitswerk voor iedereen / 8 Kwaliteitsonderwijs / 11 - Jongerenorganisaties en Europese programma's

Klimaat & Duurzaamheid
Europees Jeugddoel: 10 - Duurzaam groen Europa

Medegefinancierd door het European Solidarity Corps van de Europese Unie
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BURGERSCHAP
& DEMOCRATIE

Het overgrote deel van de jongeren heeft het gevoel dat er niet naar ze geluisterd wordt.
Hun belangen worden vaak niet meegewogen. Er wordt niet goed duidelijk gemaakt waar,
en hoe, jongeren kunnen participeren. Velen geven aan dat zij niet weten waar zij terecht
kunnen om mee te praten in de politiek.
Jongeren geven aan dat hun vertrouwen in de overheid, lokaal, nationaal en internationaal,
laag is. De vraag: “wat voor zin heeft het?” kwam vaak terug. Wat voor zin heeft het om
jouw stem te laten horen, als de overheid toch niet luistert, of jouw woorden verdraaid
zodat het in hun (partij)belang past? Er wordt alleen naar jongeren geluisterd wanneer het
uitkomt. Niet structureel, maar sporadisch en selectief.
De politiek doet vaak alsof ze luistert, maar jongeren zien daar niks van terug. Hieruit komt
een groot deel van het wantrouwen van jongeren voort. Er is weinig tot geen
terugkoppeling. Een van de jongeren die wij hebben gesproken zei dan ook het volgende:
‘Vertrouwen komt te voet, gaat te paard’. Grote fouten, zoals de toeslagenaffaire, het
coronabeleid en de verwijderde sms’jes op de Nokia van premier Rutte voeden dit
wantrouwen. In essentie gaat alles om communicatie, transparantie en eerlijkheid: geef je
fouten toe en laat compassie zien. Zo worden bestaande politieke figuren voor jongeren
menselijker en kunnen zij zich beter identificeren met hen.
Wat is dan een ideale vorm van jongereninspraak? Communicatie, terugkoppeling &
transparantie
Ga direct met jongeren in gesprek: jongeren moeten geconsulteerd worden voordat er
beslissingen worden gemaakt over beleid dat impact op hen heeft;
Koppel terug: dat je simpelweg terug hoort wat ze met de gegeven input doen. Ook als
iets niet lukt, of niet kan. Niet alleen maar de succesverhalen willen delen, maar eerlijk
zijn als iets niet past, of niet kan, in de plannen. Transparantie is key;
Neem jongeren mee in het proces na een gesprek of consultatie: laat jongeren niet
alleen meepraten, maar ook meedoen. Zorg dat zij een cruciale factor zijn in het
beleidsproces;
Laat jongeren verslagen checken: wordt er een rapport, verslag of document
geschreven? Laat de participerende jongeren dit nakijken! Zodat zij goed kunnen
aangeven of wat er in staat ook overeenkomt met de dingen die zij hebben gezegd;
Volwassenen moeten naar de jongeren toe, niet andersom. Dit is een belangrijke vorm
van toegankelijkheid en het tonen van de wil om met jongeren in gesprek te gaan.
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BURGERSCHAP & DEMOCRATIE
Van jongs af aan: (Europees) burgerschapsonderwijs
Politiek is geen sexy onderwerp, maar het is ontzettend belangrijk om kinderen al vanaf
jonge leeftijd mee te nemen in de politieke wereld. Doordat kinderen en jongeren weinig
informatie krijgen over politieke processen op school, leeft het onderwerp minder en dit
staat participatie in de weg.
'Je kan niet verwachten dat jongeren alles vanuit huis meekrijgen' (Soleil, 20).
Zorg dat het Nederlandse burgerschapsonderwijs verbetert. Er wordt jongeren niet
aangeleerd om een goed gefundeerde eigen mening te vormen. Maatschappijleer is te
feitelijk, te theoretisch. Dit moet veranderen. Het zou moeten gaan over grote,
maatschappelijke vragen en thema’s. De vraag “Hoe verhoud jij je tot de wereld als burger?”
zou centraal kunnen staan hierin. Maatschappijleer zou een vak moeten zijn waarin je
voorbereid wordt op het echte leven, op jouw plek in de maatschappij. Het zou dan ook
een vak moeten zijn wat leerlingen hun gehele schoolcarrière krijgen, maar geen
eindexamen in hoeven te doen. Gewoon participeren is al voldoende, om zo jouw eigen
plek in de maatschappij te kunnen vinden en vormgeven.
Een heersend gevoel onder jongeren is dat hun stem het verschil niet maakt.
'De politiek doet vaak iets anders dan ze beloven. Er is weinig tot geen uitleg over de
keuzes die zij maken. Er is daardoor onvoldoende uitleg aan de kiezer, wat ook bijdraagt
aan wantrouwen jegens politici' (Noa, 21).
Stemrecht 16
Opmerkelijk veel jongeren gaven aan dat het stemrecht naar 16 jaar verlaagd moet
worden. Ze vinden dat jongeren op deze leeftijd goed genoeg in de maatschappij staan om
mee te beslissen over het beleid. Bovendien hebben jongeren dikwijls een andere kijk op
zaken dan volwassenen, deze wordt op dit moment niet goed weergegeven in de
verkiezingsuitslag. Daarnaast denken ze dat het bijdraagt aan het draagvlak van de
beslissingen die op politiek niveau genomen worden. Alle jongeren zijn op deze leeftijd
nog leerplichtig. Het burgerschapsonderwijs kan hier goed op inspelen door de
verkiezingen inzichtelijker te maken en de lessen praktischer. Jongeren zijn overtuigd dat
dit niet alleen de stemopkomst zal verhogen maar dat er ook een gelijker speelveld komt
tussen jongeren omdat ze allen dezelfde basiskennis vergaren over de politiek en
verkiezingen. Jongeren worden geactiveerd om zich te verdiepen en te participeren.
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INCLUSIVITEIT

Inclusiviteit: een groot onderwerp. Jongeren zijn zich bewust van de uitdaging om 17 miljoen
individuen te horen en te begrijpen, toch zien zij wel concrete punten voor verbetering.
Iedereen is anders, maar wel gelijk
Jongeren vinden het ontzettend belangrijk dat er door iedereen geaccepteerd wordt dat
iedereen anders is, maar wel gelijk. Niet iedereen ziet er hetzelfde uit, niet iedereen gedraagt
zich hetzelfde, niet iedereen vindt dezelfde thema’s belangrijk, maar dat maakt niet uit.
Iedereen is anders, maar we moeten ons wel realiseren dat iedereen gelijk is – en dus
gelijkwaardig behandelt moet worden. Het overgrote deel van de jongeren erkent dat dit nu
niet het geval is in onze maatschappij, en dat moet anders.
Onderwijs
Een concrete oplossing die door jongeren wordt aangedragen is om al op vroege
(basisschool)leeftijd in het onderwijs te focussen op gelijkheid. Kinderen moeten vanaf jongs
af aan al meekrijgen dat iedereen gelijk is. Omdat iedereen leerplichtig is, is dit de uitgelezen
plek om dit aan kinderen te leren.
Ongelijkheid wordt gezien als aangeleerd gedrag. Door hier aandacht aan te geven in het
onderwijs kunnen we ervoor zorgen dat komende generaties zich niet focussen op
ongelijkheid, maar al vroeg het besef krijgen dat iedereen gelijk is, gelijkwaardig
behandeld moet worden en gelijke kansen verdient.
Zienswijze en perspectief
Het creëren van gelijke kansen wordt gezien als iets wat het beste gecreëerd kan worden
door een verandering in perspectief, via het onderwijs, en niet door middel van wet- en
regelgeving. Je kan hier regels voor maken, maar dat gaat de kern van het probleem niet
oplossen. Het is een visie, een zienswijze, die dieper moet worden aangepakt.
Diversiteit in de media, overheidsorganen en het publieke domein zullen volgens
jongeren bijdragen aan de verandering in perspectief. Onze diverse samenleving moet
zichtbaar zijn.
'We moeten niet beleid schrijven om het beleid schrijven, het gaat om een dieper probleem in
onze maatschappij. Structurele ongelijkheid' (anoniem, 20).
Meepraten: kansen voor jongeren
Stemgerechtigde leeftijd verlagen naar 16 jaar;
Jongeren willen structureel raadgevend en adviserend worden betrokken door de
overheid. In onze gesprekken gaven jongeren twee concrete ideeën hoe dit kan worden
vormgegeven:
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INCLUSIVITEIT
1. Landelijke “Spek-en-bonen-verkiezingen" voor jongeren tijdens de nationale verkiezingen.
De stemmen tellen dan niet officieel mee, maar zo heeft de overheid wel een goed beeld van
de zienswijze van jongeren.
2. De mening van jongeren peilen op specifieke thema’s, niet bindend maar als advies (dit
kan tijdens de nationale verkiezingen, maar het liefst structureel, een aantal keer per jaar);
Een website waar jongeren structureel (en thematisch) hun mening kunnen geven;
Meer jongeren in de politiek, maak het aantrekkelijker en neem ze serieus;
Ga naar scholen toe: wees zichtbaar, ga het gesprek aan.
Het allerbelangrijkste is terugkoppeling. Welke keuzes je ook maakt, welke plannen je wel of
niet doorzet, leg uit waarom.
Vooroordelen
Hoe simpel het ook klinkt, jongeren vinden dat we geen vooroordelen moeten hebben en
iedereen moeten accepteren en respecteren zoals die is.
Concrete voorstellen:
Ga in gesprek met minderheidsgroepen; zij kunnen het best vertellen over de eigen
situatie, maar vooral over hoe het anders moet en waar hun behoeftes liggen;
Stuur enquêtes uit. Enquêtes zijn een goede manier om zoveel mogelijk verschillende
mensen te raadplegen.
Toegankelijkheid en zichtbaarheid
Er moet meer informatie beschikbaar komen over WAAR en HOE je je mening kan geven.
Iedereen heeft een mening, iedereen heeft wel wat te zeggen, maar het is vaak onduidelijk
voor jongeren waar zij deze mening kwijt kunnen – en vooral: waar deze mening ook echt
gehoord wordt. Een logische volgende stap is meer transparantie vanuit beleidsmakers:
wees zichtbaar, benaderbaar en vooral eerlijk. Wees eerlijk over hoe beleid tot stand is
gekomen, welke meningen wellicht wel en niet zijn genomen; waarom bepaalde plannen wel
of niet uitgevoerd kunnen worden; of er al bestaande wetgeving is voor een probleem –
wees vooral eerlijk en open. Zorg dat het bekend is waar je als jongere je mening kan geven,
zodat iedereen hier gelijke kansen in krijgt. Gelijke kansen om mee te doen, gelijke kansen
om mee te kunnen praten.
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KLIMAAT &
DUURZAAMHEID

Informatie en communicatie
Veel jongeren vinden dat er iets moet gebeuren om klimaatverandering tegen te gaan. Dit
alles valt of staat met informatie en communicatie. Hoewel er op school en op sociale
media veel wordt gedeeld over de zorgen rondom klimaatverandering, geven veel jongeren
aan niet voldoende geïnformeerd te worden over oplossingen tegen klimaatverandering en
wat de rol van de overheid en henzelf daarin is. Meer voorlichting zorgt voor een groter
draagvlak waardoor burgers weten wat ze moeten doen én waarom ze bepaalde dingen
zouden moeten doen. Het is niet duidelijk wat er nu gebeurt om klimaatverandering tegen
te gaan en welke maatregelen nou echt effectief zijn. Dit geldt voor onszelf als burger en
consument maar zeker ook voor overheden en (grote) bedrijven.
‘Wij willen meer bewustwording, in alle generaties. Voor jongeren en kinderen is het
belangrijk dat er een duidelijke en praktische aanpak komt. We zien en horen veel over
klimaatverandering en velen van ons proberen wat bij te dragen, maar wat werkt en
wat niet? Heeft het wel zin?’ (anoniem, 26 jaar)
Het is aan ons
Jongeren geven aan kansen te zien in het veranderende gedrag van onze maatschappij.
Denk hierbij aan het kopen van minder producten in algemene zin, het kopen van
duurzame kleding, korter douchen, minder gebruik van airco en/of verwarming en het eten
van minder vlees. Veel jongeren zien een grote verantwoordelijkheid voor burgers, voor
consumenten. Denk hierbij aan minder consumeren in algemene zin, het gebruik van
zonnepanelen, minder lang douchen, groener leven, afval scheiden, meer elektrische
auto’s, plastic verminderen, meer recyclen, afval opruimen en een klimaatvriendelijk dieet
zijn hier voorbeelden van.
‘Nederland moet meer laten zien waar ze mee bezig zijn om iets te doen aan het
klimaat.’ (anoniem, 18 jaar)
Het is aan jullie
Toch zien jongeren ook voor deze eigen verantwoordelijkheden een taak voor de overheid.
‘Duurzaam is vooral duur’ is iets wat we meerdere keren hoorden. De overheid mag
volgens deze jongeren een actievere rol spelen in het terugdringen van klimaatverandering.
Hierbij werd een vlees– en vliegtaks verschillende keren genoemd, evenals groene – en
kernenergie. Jongeren geven aan dat er betere handhaving voor regels rondom het klimaat
moeten komen. Er moet een keer gedaan worden wat er beloofd wordt. Minder adviezen
en meer regels die ook gesanctioneerd kunnen worden. Jongeren hebben het gevoel dat
klimaatdoelen worden opgerekt of uitgesteld.
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KLIMAAT &
DUURZAAMHEID
‘Dingen die beter zijn voor het klimaat zouden goedkoper moeten worden en dingen
die slecht zijn duurder’ (anoniem, 16 jaar)
‘Wat heeft het voor zin als ik netjes afval scheid en korter douche, terwijl grote
bedrijven blijven uitstoten en zich niet aan gemaakte afspraken houden?’ (anoniem,
23 jaar)
‘Je ziet de baten niet echt terug, al die grote bedrijven stoten super veel uit, effect van
je eigen acties op grotere geheel zie je niet echt’ (anoniem, 17 jaar)
Het is aan ons allemaal
Tot slot zien jongeren Nederland als een te kleine speler om voldoende bij te dragen aan
de strijd tegen klimaatverandering. Het is een thema dat geen landsgrenzen kent en zo
zou het dus ook aangepakt moeten worden. Hierbij moet zeker worden samengewerkt
op alle niveaus, zowel lokaal, nationaal als internationaal. Het is aan de Europese Unie
om het goede voorbeeld te geven, alleen dan zijn we ook in de positie om andere landen
aan te spreken.
‘Wel doen: Keer serieus samen met de hele wereld afspraken maken en anders
bijvoorbeeld straffen voor landen die die niet halen. Niet: afwachten.’ (anoniem, 19
jaar)
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ZELFONTPLOOIING
De wens om ons te ontwikkelen
Jongeren willen zich graag ontwikkelen op verschillende vlakken. Denk hierbij aan
persoonlijke ontwikkeling, studeren en praktische ervaring opdoen. We willen leren,
ontdekken en verkennen. Jongeren zijn op zoek naar hun eigen plek in de
maatschappij en hoe ze deze het beste vorm kunnen geven. Jongeren vinden dat het
huidige onderwijs hen niet goed genoeg klaarstoomt voor de toekomst. Op school
bestaan een gebrek aan mogelijkheden om “skills” te leren en ook praktische
handvaten voor de toekomst worden niet geboden. Er ligt veel focus op de vakken uit
het curriculum waarbij de nodige prestatiedruk al op jonge leeftijd een rol speelt.
Privileges en kansenongelijkheid leiden bovendien tot nog meer zorgen. Jongeren die
geen huiswerkbegeleiding, bijles, privescholen en een netwerk vanuit huis mee krijgen
voelen dat zij extra hard moeten werken om op op eigen kracht even ver te komen.
"Je moet veel te jong kiezen wat je later wil doen voor je geld. Ik maak me ook nu al
zorgen om later en wat ik ga doen om geld te verdienen. Tegenwoordig maak ik
mijn huiswerk om 3 uur s'nachts want ik moet ook sporten en werken. Bovendien
vergelijk ik me te veel met andere mensen." (anoniem, 14 jaar)
Mentale gezondheid
Jongeren geven aan dat ze het gevoel hebben dat de mentale gezondheid in onze
generatie dramatisch gesteld is. Redenen die hiervoor gegeven worden zijn:
eenzaamheid, stress, vermoeidheid, de gevolgen van pesten, prestatiedruk, en de
negatieve gevolgen van sociale media. Alles moet altijd perfect zijn. Je moet een leuk
leven laten zien op Instagram, grappig zijn op Snapchat, trending op TikTok en op
LinkedIn ook nog professioneel excelleren. Een andere factor die een rol speelt in de
verslechterende mentale gezondheid van jongeren en veelvuldig werd genoemd is de
coronacrisis. Jongeren hebben zich alleen gevoeld en waren veel thuis waardoor de
(on)veiligheid in het gezin een extra grote rol speelt.
"Ik denk dat jongeren een minder goede mentale gezondheid hebben omdat ze
best lang in lockdown hebben gezeten en weinig tot geen sociaal contact hebben
gehad. Jongeren zijn veel thuis geweest waardoor ze sneller depressief zijn
geworden. Ook waren ouders veel meer bij elkaar waardoor er ook tussen ouders
discussies zijn geweest waardoor jongeren het thuis niet prettig hadden."
(anoniem, 16 jaar)
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ZELFONTPLOOIING
Jongeren maken zich zorgen om het groeiende aantal depressies die zij om zich heen
zien en de hoge suïcide-cijfers in onze generatie. Ze voelen dat deze klachten en
omstandigheden van jongeren niet serieus genoeg genomen worden en dat er
tekortgeschoten wordt aan zowel individuele hulp als collectieve voorlichting en
informatie. Daarbij gaf een deel van de jongeren op middelbare scholen aan dat ze de
ernst inzien van het gebruik van drugs, roken, vapen, lachgasballonen en alcohol door
(minderjarige) jongeren. In gesprekken waarin werd gesproken over waarom dit zo
veel voorkwam was, naast groepsdruk, een "vlucht" uit het dagelijks leven een
veelgenoemde oorzaak.
"Iedereen heeft een ander rugzakje maar er is niemand zonder bagage" (anoniem,
23 jaar)
Beleid
Jongeren willen beleid dat gebaseerd is op wat jongeren nodig hebben. Niet op basis
van regeltjes “die nou eenmaal zo zijn”. Hiervoor is het nodig om in gesprek te blijven
met jongeren over thema’s als: studie, loopbaan, toekomstvisie en mentale
gezondheid en daar naar te handelen. De kelderende mentale gezondheid is
regelmatig een onderwerp van discussie in de maatschappij en in het politiek debat.
Toch zijn er enorme wachtlijsten bij de GGZ en hebben jongeren het gevoel dat ze niet
weerbaar zijn tegen de (mentale) uitdagingen van vandaag de dag. Bovendien hebben
jongeren het gevoel dat de politiek mentale gezondheid onder jongeren niet serieus
genoeg neemt. De toegang tot hulp moet vergemakkelijkt worden en de taboe die
nogsteeds heerst rondom mentale gezondheid moet bestreden worden.
"Ik denk dat jongeren niet genoeg de mogelijkheid krijgen om nog te delen wat
speelt zonder een oordeel te krijgen of een antwoord waarin het "probleem" als
het ware wordt weggecijferd" (anoniem, 17 jaar)
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SLOTWOORD
Brussels by Bike: 826 jongeren gesproken, 4 thema's behandeld, 9 plaatsen in
Nederland bezocht en 508 kilometer afgelegd. We zijn Nederland doorgefietst
van Groningen tot aan Den Bosch en vanaf daar door naar Brussel. We zijn
naar de jongeren toegegaan om hun dromen, visies, kritiek wensen en ideeën
over de toekomst op te halen. Vervolgens zijn we in Brussel, en later ook in
Den Haag, het gesprek aangegaan met verschillende politici en beleidsmakers
om onze bevindingen te delen. Beide kanten staan open voor het gesprek, het
moet alleen wel gerealiseerd worden.
De frisheid, creativiteit en ongefilterde blikken van jongeren kunnen ervoor
zorgen dat beleid niet alleen nu werkt, maar ook een positieve invloed heeft
op de toekomst. Ze zijn niet gebonden aan partijpolitiek, een bepaalde
zittingstermijn of een salarisstrookje als het gaat om hun visie op de
toekomst. Deze visie delen ze graag, het liefst structureel en constructief.
Zodoende blijft het niet bij een gesprekje maar wordt er geluisterd, gepraat en
gerealiseerd.
Je hoeft jongeren geen stem te geven, die hebben ze wel. Zoek ze op, ga in
gesprek, luister en handel.
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