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Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, directie SGC/Communicatie, heeft Motivaction International B.V. een flitspeiling 

uitgevoerd naar de mate waarin jongeren zich vertegenwoordigd voelen in de Nederlandse politiek en de invloed van de coronacrisis hierop. 

Achtergrond

De Staatscommissie parlementair stelsel (commissie-Remkes) concludeerde in december 2018 dat jongeren zich in onze representatieve democratie te weinig 

gehoord en vertegenwoordigd voelen. Het kabinet heeft in reactie op de adviezen van de staatscommissie in juni 2019 aangekondigd een vorm van 

jongereninspraak te ontwikkelen. Het principe daarbij is de stem van jongeren beter te laten doorklinken in de nationale democratie, juist omdat beslissingen die 

nu worden genomen van invloed zijn op de toekomst van jongeren. Het is echter niet goed bekend wat jongeren zelf vinden van een vorm van jongereninspraak. 

BZK acht het zodoende interessant en noodzakelijk om jongeren in de samenleving zelf te bevragen wat hun behoeften en ervaringen hierbij zijn. 

De doelstelling van de flitspeiling: Inzicht krijgen in de mate waarin jongeren zich vertegenwoordigd voelen in de Nederlandse politiek en de wijze waarop jongeren 

willen worden betrokken in besluitvorming omtrent grote maatschappelijke thema's, waarbij hun mening over de coronamaatregelen op dit moment in het bijzonder 

relevant is.

We gaan uit van de volgende hoofdvragen:

- Over welke maatschappelijke en politieke onderwerpen willen jongeren geïnformeerd zijn en meepraten met de politiek? 

- In hoeverre voelen zij zich vertegenwoordigd in de politieke besluitvorming in het algemeen en rond de coronamaatregelen in het bijzonder? 

- In hoeverre hebben zij behoefte aan een inspraakorgaan voor jongeren?
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De belangrijkste resultaten uit deze flitspeiling onder jongeren (16 t/m 24 jaar) over jongereninspraak en corona:

Circa een derde wil geïnformeerd worden over maatschappij en democratische instellingen, circa de helft wil meepraten over onderwijs, klimaat en werk

• Bijna de helft van de jongeren geeft aan politiek geïnteresseerd te zijn. Hun informatiebehoefte betreft vaker de Nederlandse maatschappij in het algemeen 

(41%) en democratische instellingen zoals het parlement en politieke partijen (31%) dan manieren om zelf politiek actief te worden (16%).

• Hoewel maar de helft aangeeft politiek geïnteresseerd te zijn, wil een ruime meerderheid (90%) wel meepraten of meedenken met de politiek. Aansprekende

onderwerpen zijn met name onderwijs (56%), klimaat (47%) en werk/economie (42%). Over de coronacrisis denkt/praat 30% graag mee, over het pensioen

(18%) in mindere mate. Mogelijk is het pensioen voor de meeste jongeren nog te ver weg of te complex.

Sterke verdeeldheid over politieke vertegenwoordiging die jongeren ervaren, zowel in het algemeen als wat betreft het coronabeleid

• Jongeren zijn zeer verdeeld in de mate waarin zij invloed denken te hebben op de politiek en mogelijkheden om hun mening te laten horen. Circa een derde

denkt wel invloed en mogelijkheden te hebben, een derde vindt van niet. Ook zijn jongeren zeer verdeeld in de mate waarin zij vinden dat hun gemeente en de

regering voldoende rekening houden met hun belangen. Drie op de tien vinden van wel, een kwart vindt van niet.

• Ook over de mate waarin hun belangen worden vertegenwoordigd bij het opstellen van coronamaatregelen zijn jongeren sterk verdeeld. Ruim een derde vindt

dat de regering en een kwart dat gemeenten voldoende rekening houden met hun belangen, een kwart vindt dit niet van beide bestuurslagen. Drie op de tien

hebben door de coronacrisis meer behoefte aan politieke invloed. Zij zijn vooral gemotiveerder om te stemmen en nieuws te volgen, nauwelijks om lid te

worden van jongerenorganisaties.

• Jongeren zijn erg verdeeld over waar de politiek volgens hen rekening mee moet houden in het maken van toekomstig coronabeleid. Enerzijds wensen

sommige jongeren meer vrijheden, anderzijds meer regels en handhaving om de volksgezondheid te bewaken.
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Meeste jongeren zijn positief over een nieuw, door de overheid op te richten inspraakorgaan voor jongeren, maar twijfelen nog over eigen deelname 

hieraan

• Driekwart vindt het belangrijk dat jongerenorganisaties opkomen voor belangen van jongeren, maar een kleine minderheid (tussen de 15% en 27%) voelt zich 

vertegenwoordigd door diverse bestaande  jongerenorganisaties. Onbekendheid kan hierbij een rol spelen. Tussen de 40% en 60% van de jongeren is niet 

bekend met jongerenorganisaties van politieke partijen of  vakbonden, de jongerenraad van gemeenten of de NJR. 

• De bereidheid om zelf lid te worden van een jongerenorganisatie is ook beperkt. Voor lidmaatschappen van organisaties of jongerenvertegenwoordiging 

bestaat relatief weinig animo, zoals een jongerenraad van de gemeente of school (doet of deed 13%), een (jongerenorganisatie van een) vakbond (9%), of een 

(jongerenorganisatie van een) politieke partij (7%).

• Om jongeren meer invloed te geven op de politiek vinden vier op de tien het opzetten van een nieuwe vorm van jongereninspraak en grote stemcampagnes 

voor jongeren aansprekend. Circa twee derde is (zeer) positief over het plan van het kabinet om een nieuwe vorm van jongereninspraak in te richten, bv. een 

platform, waarbij de frisse en kritische blik van jongeren wordt betrokken in het maatschappelijke en politieke debat. Zij willen hier echter niet per se ook zelf 

aan deelnemen: bijna een op de vijf zegt sowieso wel hiertoe bereid te zijn, en bijna de helft misschien. Drie op de tien willen sowieso niet deelnemen.
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Onderzoeksopzet

De flitspeiling is kwantitatief online uitgevoerd onder het ISO-26362-gecertificeerde webpanel van Motivaction: 

StemPunt en het panel van een extern bureau. Zie bijlage voor een nadere toelichting op de gehanteerde 

onderzoeksmethode.

Steekproef en representativiteit

We hebben een steekproef gerealiseerd van n=802 jongeren tussen de 16 en 24 jaar. De steekproef is na weging

representatief voor de verdeling van leeftijd (16-19 jr, 20-24 jr), geslacht, opleiding, regio (Nielsen indeling in 6

gebieden) en etniciteit (wel/geen migratieachtergrond). Daarbij fungeerde de Gouden Standaard van het CBS als

ijkbestand. Politiek betrokken jongeren zijn mogelijk licht oververtegenwoordigd in de steekproef, omdat 48%

van de 16 tot 24 jarigen aangeeft interesse te hebben in de Nederlandse politiek, terwijl dit in ander onderzoek

ca. 38% is (bron: CBS, onderzoek Sociale samenhang en welzijn, 2012–2018).

Vragenlijst en veldwerk

Respondenten kregen per e-mail een uitnodiging met daarin een link naar de online vragenlijst. De vragenlijst is in

samenwerking met betrokkenen vanuit BZK opgesteld en bestond uit 24 vragen. Thema’s die aanbod zijn

gekomen: politieke interesse, politieke activiteit en betrokkenheid, houding tegenover jongerenorganisaties in

het kader van politiek en maatschappij, coronamaatregelen en de oproep van minister-president Rutte aan

jongeren om mee te denken over (toekomstig) coronabeleid. Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 29 mei tot

6 juni 2020.
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Methode en opzet

Methode

Online kwantitatief 
onderzoek

Doelgroep

Jongeren 16-24 jaar

n=802

Werving

Via StemPunt, het 
kwantitatieve panel van 

Motivaction en een extern 
partnerbureau 

Veldwerkperiode

29 mei tot en met 
6 juni 2020



Resultaten
Politieke interesse, betrokkenheid en activiteit
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Bijna helft jongeren geeft aan politiek 
geïnteresseerd te zijn

Een vijfde (20%) zegt geen interesse te hebben in de Nederlandse politiek.

8% 12% 32% 40% 8% 1%

Hoe geïnteresseerd ben jij in de Nederlandse politiek?
(Basis - allen, n=802)

Zeer ongeïnteresseerd Ongeïnteresseerd
Niet geïnteresseerd, niet ongeïnteresseerd Geïnteresseerd
Zeer geïnteresseerd Weet niet/ geen mening



24%

18%

15%

10%

8%

7%

7%

7%

7%

4%

3%

3%

2%

2%

6%

18%

Stemrecht (voor iedereen)

Bevolking heeft inspraak/
kan invloed uitoefenen op het beleid

Vrijheid van meningsuiting

Vrijheid

Beslissingen worden gezamenlijk genomen

Het volk regeert/Macht ligt bij de bevolking

Gelijkheid (in kansen, rechten en plichten)

Bestuursvorm/Politiek systeem

Bevolking kiest het bestuur/
Volksvertegenwoordiging

Stem van de meerderheid

Negatief over het functioneren van democratie

Nederland

Keuze uit partijen met verschillende
politieke voorkeuren

Eerlijk

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Waar denk je aan bij het woord democratie?
(Basis - allen, n=802)
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Jongeren associëren democratie vooral met 
stemrecht en inspraak

Ook vrijheid van meningsuiting (15%) en leven in een vrij land

(10%) komen op bij jongeren als ze denken aan het woord

democratie. Er zijn ook jongeren die wat meer negatieve

connotaties (3%) bij democratie hebben zoals: bureaucratie,

schijnvrijheid, een illusie, langdradig.

*Bij deze open vraag konden jongeren 
meerdere spontane associaties invullen. De 
antwoorden zijn gecodeerd in categorieën.

Dat iedereen zijn of haar stem mag laten horen.

Iedere volwassene kan stemmen, vrijheid, iedereen kan 
de politiek in.

Vrijheid van meningsuiting. Iedere stem telt. Maar de 
meerderheid beslist. 

Schijnvrijheid, compromis, nooit een echt goede 
oplossing, bureaucratie.
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Meerderheid heeft behoefte aan informatie over 
maatschappij of democratie

Circa twee derde (65%) van de jongeren geeft aan

behoefte te hebben aan informatie om (beter) mee te

doen aan de democratie. 30% geeft aan geen behoefte

hieraan te hebben en 5% weet het niet.

De meesten hebben behoefte aan informatie over de

Nederlandse maatschappij in het algemeen (41%) of over

democratische instellingen (31%). Dit geldt met name voor

hoger opgeleide jongeren.

Maar een kleine groep (16%) heeft interesse in informatie

om politiek actief te worden.

Met name jongeren met een migratieachtergrond hebben

behoefte aan persoonlijke ervaringen van (jonge) mensen die

politiek actief zijn.

41%

31%

19%

16%

30%

5%

Ja, over de Nederlandse maatschappij in het algemeen

Ja, over democratische instellingen (zoals de Eerste en
Tweede Kamer, politieke partijen)

Ja, over persoonlijke ervaringen van (jonge) mensen
die politiek actief zijn

Ja, over manieren om politiek actief te worden

Nee, ik heb geen behoefte aan informatie

Weet niet/ geen mening

Om (beter) mee te doen aan de democratie helpt het om informatie te hebben over 
maatschappelijke en politieke onderwerpen. 

Heb jij behoefte aan dit soort informatie en zo ja, aan welke informatie?
(Basis - allen, n=802)

*Bij deze vraag konden jongeren meerdere antwoorden kiezen. 
De categorie ‘Anders, namelijk’ is nauwelijks gekozen en 
daarom niet opgenomen in de grafiek.
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Meeste stemgerechtigden geven aan gestemd te 
hebben bij laatste verkiezingen

44%

48%

49%

49%

17%

22%

27%

27%

33%

24%

16%

15%

6%

5%

8%

8%

Tweede Kamerverkiezingen in 2017

Gemeenteraadsverkiezingen in 2018

Europese parlementsverkiezingen in 2019

Provinciale Statenverkiezingen in 2019

Bij welke van de afgelopen verkiezingen heb jij gestemd?  
(Basis - 18 jaar en ouder, n=657)

Ik heb wel gestemd Ik heb niet gestemd Ik mocht toen (nog) niet stemmen Weet ik niet meer

Stemgerechtigden jongeren geven aan iets vaker te

zijn gaan stemmen bij de laatste landelijke

verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen dan bij

verkiezingen voor het Europese parlement en

Provinciale Staten.
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Sterke verdeeldheid in politieke invloed die jongeren 
ervaren en gevoel van vertegenwoordiging 

Jongeren zijn zeer verdeeld in de mate

waarin zij invloed denken te hebben op

de politiek en mogelijkheden om hun

mening te laten horen. Circa een derde

denkt wel invloed en mogelijkheden te

hebben, een derde denkt van niet.

Oudere jongeren (20-24 jaar) ervaren

meer invloed dan jongeren van 16-19

jaar, dit geldt ook voor hoger opgeleide

jongeren.

Ook zijn jongeren zeer verdeeld in de

mate waarin zij vinden dat hun

gemeente en de regering voldoende

rekening houden met hun belangen.

Drie op de tien vinden van wel, een

kwart vindt van niet.

5%

5%

6%

11%

25%

18%

20%

26%

29%

31%

35%

27%

30%

27%

27%

27%

5%

4%

3%

3%

7%

16%

8%

6%

Jongeren hebben voldoende mogelijkheden om hun
mening te laten horen aan de politiek

Mijn gemeente houdt voldoende rekening met de
belangen van jongeren bij het opstellen van beleid

De regering houdt voldoende rekening met de
belangen van jongeren bij het opstellen van beleid

Ik heb invloed op de politiek

In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen over de 
Nederlandse politiek?  (Basis - allen, n=802)

Zeer oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Zeer eens Weet niet/ geen mening
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Beste manieren voor politieke invloed: stemmen en 
deelname jongerenraad gemeente of politieke partij

*Deze vraag is opnieuw voorgelegd, daardoor wijkt het
aantal jongeren af van het totaal.
**Bij deze vraag konden jongeren meerdere antwoorden
kiezen. De categorie ‘Anders, namelijk’ is nauwelijks
gekozen en daarom niet opgenomen in de grafiek.

59%

35%

35%

29%

29%

27%

25%

21%

21%

20%

20%

17%

4%

11%

Stemmen tijdens verkiezingen
(wanneer je 18 jaar of ouder bent)

Deelnemen aan een jongerenraad van een gemeente

Lid zijn van (de jongerenorganisatie van) een politieke partij

Het organiseren van of deelnemen aan politieke debatten
of discussies (voor jongeren)

Meningen uiten via internet en sociale media
(via discussies, posts, of petities)

Lid zijn van (de jongerenorganisatie van) een vakbond
(bv. CNV Jongeren, FNV Jong)

Het opzetten van of deelnemen aan
protestacties/demonstraties

Direct contact zoeken met politici
(bv. via sociale media)

Opiniestukken schrijven en delen in de media

Deelnemen aan een jongerenraad van een
onderwijsinstelling/school

Andere jongeren stimuleren om zich politiek in te zetten

Lid zijn van of doneren aan een (jongeren)organisatie
met een maatschappelijk doel

Op geen enkele manier kunnen jongeren
invloed uitoefenen op de politiek

Weet niet/ geen mening

Wat zijn volgens jou de beste manieren waarop jongeren invloed kunnen uitoefenen op de politiek?
(Basis - allen*, n=438)

De meeste jongeren (59%) geven aan dat een

verkiezingsstem de beste manier is om politieke invloed

uit te oefenen. Daarnaast vindt circa een derde (35%)

deelname aan een jongerenraad van een gemeente of

lidmaatschap van een politieke partij een goede manier.

Meisjes en jongeren zonder migratieachtergrond vinden dit

vaker goede manieren.

Ongeveer drie op de tien (29%) jongeren geven aan dat

deelname aan (online) politieke discussies behoren tot

de beste opties. Vooral jongeren van 16-19 jaar geven dit

aan.

Een kwart denkt ook dat je met het deelnemen aan

protestacties goed invloed kan hebben op de politiek.

Hoger opgeleide jongeren denken vaker dan middelhoog of

lager opgeleiden dat het stimuleren van andere jongeren

om zich politiek in te zetten een invloedrijke actie is.
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Meesten zijn maatschappelijk actief, maar nemen 
weinig deel aan organisaties of inspraakorganen 

Wat betreft manieren om maatschappelijke en

politieke betrokkenheid te uiten, geven de meeste

jongeren aan (weleens) het politieke nieuws te

volgen (68%), een maatschappelijke stage (56%) of

vrijwilligerswerk (53%) te doen. Dit zijn vooral hoger

opgeleide jongeren.

Zelf een politieke mening geven op sociale media

(24%) of deelnemen aan debatten (15%) worden

minder (weleens) gedaan.

Voor lidmaatschappen van organisaties of

jongerenvertegenwoordiging bestaat relatief weinig

animo, zoals een jongerenraad van de gemeente of

school (doet of deed 13%), een (jongerenorganisatie

van een) vakbond (9%), of een (jongerenorganisatie

van een) politieke partij (7%).

18%

27%

25%

49%

53%

61%

56%

66%

61%

69%

75%

14%

17%

22%

21%

23%

24%

30%

22%

26%

22%

19%

68%

56%

53%

30%

24%

15%

14%

13%

12%

9%

7%

Het politieke nieuws volgen

Maatschappelijke stage

Vrijwilligerswerk

Politici volgen via sociale media

Mijn politieke mening uiten via sociale media (via discussies,
posts, of petities)

Deelnemen aan politieke debatten of discussies
(voor jongeren)

Lid zijn van of doneren aan een (jongeren)organisatie
met een maatschappelijk doel

Deelnemen aan een jongerenraad van mijn gemeente of
onderwijsinstelling/school

Opzetten van of deelnemen aan protestacties /
demonstraties

Lid zijn van (de jongerenorganisatie van) een vakbond

Lid zijn van (de jongerenorganisatie van) een politieke partij

Welke van de volgende activiteiten heb je weleens gedaan of wil je gaan doen?  
(Basis - allen, n=802)

Nooit gedaan en wil ik (voorlopig) niet gaan doen
Nooit gedaan, maar wil ik weleens gaan doen
Doe ik al of heb ik al (weleens) gedaan
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Jongeren praten het liefst mee over onderwijs, 
klimaat en werk

Hoewel jongeren zoals we zagen weinig

geneigd zijn lid te worden van jongeren-

vertegenwoordigingen, geven ze aan wel mee

te willen denken of praten met de politiek. Een

ruime meerderheid (90%) wil dit.

Het liefst zouden ze over onderwijs (56%),

klimaat (47%) en werk/economie (42%) het

gesprek willen aan gaan met politici.

Over de coronacrisis denkt/praat 30% graag

mee, over pensioen 18%.

Jongeren van 16-19 jaar denken liever mee over

onderwijs en klimaat, oudere jongeren (20-24

jaar) over de woningmarkt. Ook jongeren uit de 3

grote gemeentes geven vaker aan mee te willen

denken over de woningmarkt dan de rest van

Nederland.

56%

47%

42%

37%

35%

30%

18%

3%

10%

Onderwijs en studiefinanciering

Natuur, milieu en klimaat

Werk en economie

Woningmarkt

Migratie en vluchtelingen

Coronacrisis

Pensioen

Ander onderwerp, namelijk:

Geen enkel onderwerp, ik wil niet meedenken/praten

Over welke onderwerpen zou jij het liefst mee willen denken/praten met de politiek?
(Basis - allen, n=802)

*Bij deze vraag konden jongeren meerdere antwoorden kiezen.

Andere onderwerpen die jongeren noemen:
• (Geestelijke) gezondheidszorg
• Gelijkheid / vrijheid van meningsuiting / 

Racisme



Resultaten
Houding tegenover jongerenvertegenwoordiging en jongereninspraak
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Driekwart vindt het belangrijk dat 
jongerenorganisaties opkomen voor belangen van 
jongeren

1%3% 16% 48% 27% 6%

Hoe belangrijk of onbelangrijk vind jij het dat er jongerenorganisaties zijn die 
opkomen voor de belangen van jongeren in de maatschappij en politiek?

(Basis - allen, n=802)

Zeer onbelangrijk Onbelangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk

Belangrijk Zeer belangrijk Weet niet/ geen mening
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Minderheid voelt zich vertegenwoordigd door 
jongerenorganisaties

Hoewel de meeste jongeren - zoals we

hiervoor zagen - het belangrijk vinden om

vertegenwoordigd te worden door

jongerenorganisaties, voelt een kleine

minderheid zich ook echt vertegenwoordigd

door diverse jongerenorganisaties. Zo voelt

27% zich (een beetje) vertegenwoordigd

door een politieke jongerenorganisatie en

23% door een jongerenvakbond.

Onbekendheid kan hierbij een rol spelen.

Tussen de 40% en 60% van de jongeren is

niet bekend met de voorgelegde bestaande

jongerenorganisaties.

43%

43%

58%

61%

16%

22%

15%

13%

21%

19%

10%

12%

6%

4%

6%

3%

14%

12%

12%

11%

Jongerenorganisaties van politieke
partijen waar ik op zou stemmen

Jongerenorganisaties van vakbonden
(bv. CNV Jongeren, FNV Jong)

De jongerenraad van mijn gemeente

Nationale Jeugdraad (NJR)

In hoeverre voel jij je vertegenwoordigd door de volgende jongerenorganisaties?  
(Basis - allen, n=802)

Ken ik niet

Ken ik wel, maar voel ik me niet door vertegenwoordigd

Ken ik wel en voel ik me een beetje door vertegenwoordigd

Ken ik wel en voel ik me sterk door vertegenwoordigd

Weet niet/ geen mening



Flitspeiling jongereninspraak | BZK | B5803 17-6-2020 19

Vier op de tien vinden opzet nieuwe vorm van 
politieke jongereninspraak en stemcampagnes voor 
jongeren aansprekend

Om jongeren meer invloed te geven op de

politiek hebben we drie mogelijkheden

voorgelegd.

Vier op de tien (39%) vinden grote

campagnes om jongeren te stimuleren om

te gaan stemmen aansprekend. Eveneens

vier op de tien (38%) vinden de opzet van

een nieuwe vorm van jongereninspraak

(38%) aansprekend. De 16-19 jarigen

vinden de nieuwe jongereninspraak

aansprekender dan de 20-24 jarigen.

Een kwart vindt het aansprekend als

bestaande jongerenorganisaties beter

ondersteund worden.

39%

38%

25%

1%

11%

14%

Grote campagnes om jongeren naar de stembus te
krijgen

Het opzetten van een nieuwe vorm van
jongereninspraak

Het meer/beter ondersteunen van bestaande
jongerenorganisaties

Andere mogelijkheden, namelijk:

Geen van deze

Weet niet/ geen mening

Welke van de onderstaande mogelijkheden om jongeren meer invloed te geven op de 
politiek spreken jou aan?

(Basis - allen, n=802)

*Bij deze vraag konden jongeren meerdere antwoorden kiezen.

Andere mogelijkheden die enkele jongeren 
noemen:
• Vergoeding
• Directe terugkoppeling van politici
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Twee derde is (zeer) positief over het initiatief van 
de overheid voor jongereninspraak

We informeerden de respondenten dat het kabinet van plan is een vorm van jongereninspraak in te richten, bv. een platform. Het gaat er

daarbij om dat de frisse en kritische blik van jongeren wordt betrokken in het maatschappelijke en politieke debat.

Circa twee derde (65%) van de jongeren is (zeer) positief over dit plan van het kabinet. Bijna niemand (3%) staat hier negatief tegenover.

1%2% 20% 49% 16% 11%

In hoeverre sta je positief of negatief tegenover een nieuwe, door de overheid op te 
richten vorm van jongereninspraak?

(Basis - allen, n=802)

Zeer negatief Negatief Niet positief, niet negatief Positief Zeer positief Weet niet/ geen mening
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Ruim zes op de tien zeggen (misschien) te willen 
deelnemen aan nieuwe vorm van jongereninspraak

Hoewel een grote meerderheid enthousiast is over het plan van het kabinet om een nieuwe vorm van jongereninspraak in te richten, willen zij

hier niet per se ook zelf aan deelnemen. Bijna een op vijf (17%) zegt sowieso wel hiertoe bereid te zijn, en bijna de helft (46%) misschien. Drie

op de tien willen sowieso niet deelnemen. De 16-19 jarigen geven vaker aan zelf deel te willen nemen aan zo een vorm van jongereninspraak dan

de 20-24 jarigen.

30% 46% 17% 7%

Zou jij zelf willen deelnemen aan een dergelijke nieuwe, door de overheid op te 
richten vorm van jongereninspraak?

(Basis - allen, n=802)

Nee Misschien Ja Weet niet/ geen mening



Resultaten
Coronamaatregelen & oproep in actie te komen
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Beperking van sociale leven is coronamaatregel met 
grootste impact 

Jongeren ervaren verschillende effecten van

coronamaatregelen op hun eigen leven. Ze zien

vooral dat hun sociale contacten en activiteiten

erdoor beperkt worden (35%). Daarnaast noemen

ze vaak het niet naar school kunnen (19%), het veel

thuis zijn (13%) en de financiële consequenties

(11%).

7% geeft aan eigenlijk weinig effect te ondervinden.

35%

19%

13%

11%

9%

7%

5%

5%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

6%

25%

Beperking van sociale contacten en activiteiten

Niet naar school of studie

Veel thuis zijn

Geen of weinig werk/Minder of geen inkomsten

Niet of minder sporten

Geen/weinig effect

Volgen van online colleges/lessen

(Veel) rekening houden met maatregelen

Thuiswerken

Studievertraging

Mentale gezondheid

Verveling

Eenzaamheid

Meer (druk op) werk

Geen eindexamen(activiteiten)

Minder vrijheid

Niet reizen (met het openbaar vervoer)

Positieve effecten simpeler leven (meer vrije tijd/rust)

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Wat zijn de effecten van de huidige coronamaatregelen op jouw eigen leven?
(Basis - allen, n=802)

*Bij deze open vraag konden jongeren 
meerdere spontane associaties invullen. De 
antwoorden zijn gecodeerd in categorieën.

Ik zie mijn vrienden eigenlijk nooit meer. Ik zit 
verder gewoon de hele dag thuis online lessen 
volgen 

Minder inkomen, problemen om boodschappen 

te doen en beperking in vrijheid.

Ik heb veel minder druk en veel meer rust 

maar ik mis wel alle leuke dingen wat nu 
niet meer mogelijk is.
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Drie op de tien heeft door coronacrisis meer 
behoefte aan politieke invloed 

Bijna drie op de tien (28%) geeft aan meer behoefte te hebben door de coronacrisis om invloed te hebben op de Nederlandse politiek. Een

veel kleinere groep (6%) heeft daardoor juist minder behoefte. Bijna zes op de tien (57%) ervaren geen verschil.

6% 57% 28% 9%

Heb je door de coronacrisis meer of minder behoefte om invloed te hebben op de 
Nederlandse politiek?

(Basis - allen, n=802)

Minder behoefte Hetzelfde Meer behoefte Weet niet/ geen mening
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Vooral vaker motivatie om nieuws te volgen en te 
stemmen, minder vaak om deel te nemen aan  
jongerenorganisaties 

Een deel van de jongeren geeft aan door de

coronacrisis meer politieke en

maatschappelijke activiteiten te willen

ondernemen. Jongeren hebben vooral meer

motivatie om het politieke nieuws te volgen

(55%) en om te gaan stemmen (37%).

De motivatie om deel te nemen aan

jongerenorganisaties voor inspraak of

belangenbehartiging is minder toegenomen,

zoals een jongerenraad van de school of

gemeente (15%) of een maatschappelijke of

politieke jongerenorganisatie (14%).

Jongeren met een migratieachtergrond zijn

door de coronamaatregelen vaker

gemotiveerder om deel te nemen aan

protestacties, politieke debatten en

jongerenraden.

36%

51%

59%

62%

62%

65%

65%

66%

72%

72%

55%

37%

30%

27%

25%

22%

21%

19%

15%

14%

10%

12%

11%

11%

13%

13%

14%

15%

13%

14%

Het politieke nieuws volgen

Stemmen

Vrijwilligerswerk

Politici volgen via sociale media

Mijn politieke mening uiten via sociale media (via
discussies, posts, of petities)

Deelnemen aan politieke debatten of discussies (voor
jongeren)

Opzetten van of deelnemen aan protestacties /
demonstraties

Maatschappelijke stage

Deelnemen aan een jongerenraad van mijn gemeente
of onderwijsinstelling/school

Lid worden van een maatschappelijke of politieke
jongerenorganisatie

In hoeverre ben je door de coronacrisis meer gemotiveerd om onderstaande 
activiteiten (vaker) te doen?  (Basis - allen, n=802)

Niet meer gemotiveerd dan ik was Wel meer gemotiveerd dan ik was Weet niet/ geen mening
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Meerderheid zegt genoeg informatie te hebben voor 
mening over coronamaatregelen, minderheid dat hun 
belangen voldoende worden vertegenwoordigd

Zes op de tien (58%) jongeren geven aan over

voldoende informatie te beschikken om een

eigen mening over de coronamaatregelen te

vormen. Dit geldt in mindere mate voor jongeren

met een migratieachtergrond.

Een veel kleiner deel (30%) heeft het gevoel

hierover hun mening te kunnen uiten en hiertoe

door de overheid te worden gestimuleerd (22%).

Ook vindt een minderheid dat hun belangen

voldoende worden vertegenwoordigd bij het

opstellen van coronamaatregelen: 37% door de

regering en 27% door de gemeente.

4%

7%

5%

6%

8%

8%

17%

25%

18%

27%

20%

27%

27%

31%

30%

46%

31%

24%

22%

17%

12%

6%

6%

5%

5%

10%

12%

13%

18%

12%

Op basis van de informatie over de
coronamaatregelen kan ik goed mijn eigen mening

vormen over deze maatregelen

De regering houdt voldoende rekening met de
belangen van jongeren bij het opstellen van

coronamaatregelen

Jongeren krijgen voldoende mogelijkheden om hun
mening te geven over de coronamaatregelen

Mijn gemeente houdt voldoende rekening met de
belangen van jongeren bij het opstellen van

coronamaatregelen

Ik word door de overheid gestimuleerd om mijn eigen
stem te laten horen over de coronacrisis

Ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?  
(Basis - allen, n=802)

Zeer oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Zeer eens Weet niet/ geen mening



4% 15% 75% 6%

Denk jij dat jongeren anders aankijken tegen de coronamaatregelen dan ouderen?
(Basis - allen, n=802)

Nee Misschien Ja Weet niet/ geen mening
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Ruime meerderheid denkt dat hun generatie anders 
aankijkt tegen de coronamaatregelen dan ouderen

Er zijn gewoon twee groepen, mensen die 
voorzichtig zijn en mensen die het allemaal 

niks uitmaakt. Dit geldt voor zowel 
jongeren als ouderen.

Jongeren hebben ander soort behoeftes dan 
ouderen. Studenten en scholieren worden heel 
erg beperkt in hun sociale leven. De oudere 
generaties hebben het natuurlijk ook moeilijk, 
maar over het algemeen zijn ouderen meer 
thuis, hebben minder behoefte aan grote 
hoeveelheden sociale contacten, ouderen 
hoeven niet te netwerken voor hun toekomst. 

Ik denk dat sommige jongeren de ernst er 
minder van inzien. Niet iedereen wordt ziek en 
ze hebben vaak een grote sociale kring die ze 
graag zien en dan is het lastig om je aan 
bepaalde regels te houden. Ik denk dat ouderen 
beter met deze regels om kunnen gaan. 
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Jongeren denken dat hun eigen generatie minder 
(gezondheids)risico’s ziet dan ouderen en dat hun 
(sociale) leven er meer onder lijdt

23%

13%

13%

10%

5%

60%

Er zijn zowel ouderen als jongeren
die zich er niet aan houden

Verschilt per persoon niet per
leeftijdscategorie

Jongeren nemen de maatregelen (ook) serieus

Iedereen heeft er last van

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Jongeren kijken niet anders aan tegen de coronamaatregelen dan ouderen
(n=28)

29%

27%

11%

11%

11%

8%

8%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

10%

16%

Jongeren lopen minder risico om (ernstig)
ziek te worden en vice versa

Jongeren zien de ernst van de situatie minder in/
vinden de maatregelen onnodig

Jongeren zijn minder bang en vice versa

Jongeren leven maatregelen minder
goed na en vice versa

Jongeren hebben meer behoefte aan sociaal contact

Maatregelen hebben meer impact op het leven van
jongeren

Jongeren hebben andere belangen/behoeften dan
ouderen

Jongeren houden zich beter aan de
maatregelen en vice versa

Jongeren zitten in een andere levensfase dan ouderen

Jongeren denken vooral aan hun eigen belang
i.p.v. het algemeen belang

Jongeren hebben meer behoefte aan vrijheid

De maatregelen zijn er ter bescherming van ouderen

Verschilt per persoon

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Jongeren kijken wel anders aan tegen de coronamaatregelen dan ouderen
(n=602)

19%

11%

8%

7%

5%

5%

4%

8%

49%

Jongeren lopen minder risico om (ernstig) ziek te
worden en vice versa

Jongeren zien de ernst van de situatie minder goed
in en vice versa

Jongeren hebben andere belangen en behoeften
dan ouderen

Ouderen houden zich (ook) niet aan de regels

Verschilt per persoon

Jongeren hebben (meer) behoefte aan vrijheid

Jongeren zijn minder bang en vice versa

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Jongeren kijken misschien anders aan tegen de coronamaatregelen dan ouderen
(n=123)

*Dit is een open doorvraag voor jongeren die hebben aangegeven dat zij denken dat jongeren 
niet/misschien/wel anders aankijken tegen de coronamaatregelen dan ouderen.



Flitspeiling jongereninspraak | BZK | B5803 17-6-2020 29

Meeste jongeren positief over oproep Rutte om in 
actie te komen en mee te denken over coronabeleid

We legden deze introductie bij de vraag voor aan de jongeren: Premier Rutte gaf onlangs aan dat het belangrijk is dat jongeren meedenken

over oplossingen voor de coronacrisis en over hoe ons land er de komende tijd uit moet gaan zien. Hij vroeg jongeren om echt in actie te

komen omdat het over hun eigen toekomst gaat. "Ga het schoolhoofd in de weg zitten, als die iets besluit waar je het niet mee eens bent.

Hetzelfde geldt voor het buurthuis of de sportschool. Begin de revolutie van onderaf."

De meerderheid (59%) geeft aan (zeer) positief te staan tegenover deze oproep van de premier, een op de tien (zeer) negatief.

3% 7% 22% 45% 14% 9%

In hoeverre sta jij positief tegenover deze oproep van Rutte aan jongeren om in actie 
te komen en mee te denken over het coronabeleid?

(Basis - allen, n=802)

Zeer negatief Negatief Niet positief, niet negatief Positief Zeer positief Weet niet/ geen mening
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Weinig animo voor eigen actie: een derde denkt dat 
het toch geen invloed heeft en dat andere jongeren 
betere ideeën hebben    

Hoewel een meerderheid positief

staat tegenover de oproep van Rutte

voelt maar een kwart (24%) zich

aangesproken om zelf in actie te

komen en mee te denken over het

coronabeleid. Jongens voelen zich meer

aangesproken dan meisjes, dit geldt ook

voor jongeren met een migratie-

achtergrond.

Een derde (33%) denkt dat andere

jongeren betere ideeën hebben dan

zijzelf. Verder denkt bijna de helft

(46%) dat de oproep vooral is bedoeld

om jongeren aan de regels te blijven

houden. En circa een derde (36%)

denkt dat er uiteindelijk niets concreet

met de input van jongeren gebeurt.

2%

3%

4%

8%

16%

19%

18%

26%

24%

31%

32%

35%

37%

26%

26%

19%

9%

10%

7%

5%

12%

11%

12%

8%

De oproep van Rutte is vooral bedoeld om ervoor te
zorgen dat jongeren zich aan de coronaregels blijven

houden

Uiteindelijk doet de politiek toch niets met de input
van jongeren

Andere jongeren zullen vast betere ideeën over het
coronabeleid hebben dan ik

Ik voel mij door de oproep van Rutte aangesproken
om zelf in actie te komen en mee te denken over het

coronabeleid

In hoeverre ben je het eens of oneens met onderstaande stellingen?  
(Basis - allen, n=802)

Zeer oneens Oneens Niet oneens, niet eens Eens Zeer eens Weet niet/ geen mening
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Sommige jongeren willen meer vrijheden, anderen 
juist regels 

Jongeren zijn erg verdeeld over waar de politiek 

volgens hen rekening mee moet houden in het 

maken van toekomstig coronabeleid. Naast de 

economie (8%) wensen sommigen meer vrijheden 

(vrijheid 6%, leefbaarheid 6%, opheffen maatregelen 

6%, meer ruimte voor vrijetijdsactiviteiten 4%), 

terwijl anderen juist regels en handhaving  van 

belang vinden (voorkomen tweede golf 6%, 

volksgezondheid 5%, handhaving 4%). 

8%

6%

6%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

8%

48%

Economie

Meer vrijheid voor jongeren

Voorkomen van een tweede golf
(voorzichtig zijn met versoepeling)

Leefbaarheid (beter vol te houden maatregelen)

Maatregelen opheffen/
Zo snel mogelijk terug naar normaal

Veiligheid van de volksgezondheid

Meer controle/handhaving van maatregelen

Onderwijs

Meer mogelijkheid voor
sport/vakanties/vrijetijdsbesteding

Inkomen van jongeren/studenten

Eenzaamheid

Luisteren naar (meer) experts/
Niet laten beïnvloeden door de massa

Belasting van de (reguliere) zorg

Mentale gezondheid

Duidelijkheid van de maatregelen

Overige antwoorden

Weet niet/geen antwoord

Met welke zaken moet de politiek volgens jou rekening houden bij het maken van het 
coronabeleid vanaf nu? (Basis - allen, n=802)

*Bij deze open vraag konden jongeren 
meerdere spontane associaties invullen. De 
antwoorden zijn gecodeerd in categorieën.

Jongeren en studenten en hun toekomst. De 
economie ligt op zijn gat. Daardoor komt onze 
toekomst in het geding.

De strenge controle blijven houden dat de 
regels worden nageleefd 

Meer rekening jouden met jongeren die wel toe 
zijn aan meer dingen mogen maar met 1,5M. 



Bijlage
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Bijlage | Onderzoekstechnische informatie

Veldwerkperiode

Het veldwerk is uitgevoerd in de periode 29 mei tot 6 juni 2020 

Methode respondentenselectie

• Uit het StemPunt-panel van Motivaction

• Door een gespecialiseerd respondentenselectiebureau

Incentives

De respondenten hebben als dank voor deelname aan het onderzoek punten voor het 

StemPunt spaarprogramma ontvangen

Weging

• De onderzoeksdata zijn gewogen (zie ook bijlage gewogen en ongewogen data), 

daarbij fungeerde het Mentality-ijkbestand als herwegingskader. Dit ijkbestand is 

wat betreft sociodemografische gegevens gewogen naar de Gouden Standaard 

van het CBS

Inschakelen externe leveranciers

Voor de volgende werkzaamheden heeft Motivaction bij dit onderzoek gebruik 

gemaakt van de diensten van gespecialiseerde bedrijven: respondentenselectie

Bewaartermijn primaire onderzoeksbestanden

Digitaal beschikbare primaire onderzoeksbestanden worden tenminste 12 maanden 

na afronden van het onderzoek bewaard. Beeld- en geluidsopnames op cd en niet 

digitaal beschikbare schriftelijke primaire bestanden zoals ingevulde vragenlijsten, 

worden tot 12 maanden na afronden van het onderzoek bewaard.

Overige onderzoekstechnische informatie

Overige onderzoekstechnische informatie en een exemplaar van de bij dit onderzoek 

gehanteerde vragenlijst is op aanvraag beschikbaar voor de opdrachtgever.

3317-6-2020



Bijlage | Ongewogen en gewogen data

Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Leeftijd

16 t/m 19 jaar 367 45,8 354 44,2

20 t/m 24 jaar 435 54,2 448 55,8

Opleidingsniveau

Hoog 385 48 315 39,2

Midden
391 48,8 448 55,9

Laag
26 3,2 39 4,9

Geslacht

Mannen 287 35,8 408 50,9

Vrouwen 515 64,2 394 49,1

Kenmerken Ongewogen Gewogen

n % n %

Regio

3 grote gemeenten 67 8,4 96 11,9

West 226 28,2 235 29,3

Noord 86 10,7 83 10,4

Oost 198 24,7 170 21,2

Zuid 197 24,6 183 22,9

Randgemeenten 28 3,5 34 4,3

Etniciteit

Nederlands 697 86,9 616 76,8

Overig 105 13,1 186 23,2
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Het auteursrecht op dit rapport ligt bij de opdrachtgever. Voor het vermelden van de naam Motivaction in publicaties op basis van deze rapportage - anders dan 

integrale publicatie - is echter schriftelijke toestemming vereist van Motivaction International B.V. 

Beeldmateriaal

Motivaction heeft datgene gedaan wat redelijkerwijs van ons verwacht kan worden om de rechthebbenden op beeldmateriaal te achterhalen. Mocht u 

desondanks menen recht te kunnen doen gelden op gebruikt beeldmateriaal, neem dan contact op met Motivaction.

Pers- en publicatiebeleid

Het vermelden van de naam van Motivaction in persberichten en/of andere publicaties over door Motivaction uitgevoerd onderzoek is gebonden aan een aantal 

voorwaarden, zoals vastgelegd in ons Pers- en publicatiebeleid.

Auteursrecht
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http://www.motivaction.nl/contact/pers-en-publicatiebeleid


Motivaction International B.V.

Marnixkade 109F 
1015ZL Amsterdam

Postbus 15262
1001MG Amsterdam

020 589 83 83

info@motivaction.nl

www.motivaction.nl

Weet wat mensen drijft.


