Een Jongerenparlement
met impact!
Advies van Jongerenambassadeurs aan het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Den Haag, 19 juni 2019

Voorwoord
Wij, jongeren, staan midden in de maatschappij en kijken uit naar de toekomst.
Wij zitten boordevol ideeën, meningen en visies over de uitdagingen in onze
samenleving. Toch wordt onze stem vaak nog niet meegenomen in
besluitvorming en wordt er nog onvoldoende naar jongeren geluisterd. Terwijl
de keuzes die nu gemaakt worden, de grootste impact hebben op onze en
volgende generaties! Tijd om daar verandering in te brengen!
Naar aanleiding van het eindrapport van de staatscommissie parlementair
stelsel heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
aan Jongerenambassadeurs gevraagd aan de slag te gaan met een advies over
de op- en inrichting van het Jongerenparlement. Wij, dertien
jongerenambassadeurs uit heel Nederland, zijn daarmee met veel enthousiasme
aan de slag gegaan.
Vol trots presenteren wij hierbij ons advies over het eerste Nederlandse
Jongerenparlement. Hiermee zetten we een mooie eerste stap om de stem van
jongeren écht te laten horen!

Jongerenambassadeurs
Annewieke, Bente, Beyza, Gabriël, Hugo, Kasper, Luuk, Maaike,
Maxime, Pieter, Simon, Tim en Yente

13 JONGERENAMBASSADEURS

1 MAAND

1 ADVIES

Waarom een
Jongerenparlement?
Aanleiding

De staatscommissie parlementair stelsel (Commissie-Remkes)
concludeert in 2017:
Niet alle burgers voelen zich voldoende gehoord en
vertegenwoordigd.
Jongeren worden in onze representatieve democratie te
weinig gehoord. Voor hen kan een speciaal burgerforum
worden ingesteld.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
vraagt het advies van jongeren over de op- en inrichting van
een Jongerenparlement.

Benieuwd hoe
en waarom het
ministerie de dertien
Jongerenambassadeurs
om advies vroeg?
Beluister hier de
podcast die we
maakten tijdens de
eerste brainstormsessie!

Maar het belangrijkste:
Het Jongerenparlement:
Zet jongerenonderwerpen op de agenda
Geeft advies voor de toekomst
Biedt nieuwe inzichten
Verkleint de afstand tussen jongeren en politiek, tussen
generaties, en tussen jongeren.

https://tinyurl.com/y42jmr7o

Kortom: het Jongerenparlement laat de stem
van jongeren horen!
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1: Het JP-lid
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Het Jongerenparlementslid... Werving
...is tussen de 15 en 25 jaar
(aanmelden tot 23 jaar). Vanaf 15
jaar krijgen de meeste jongeren
voldoende maatschappijleer. Met
max. 25 jaar is het leeftijdsverschil
niet te groot.
...heeft een zittingstermijn van 2
jaar met een optie voor een 2e
termijn. De helft van het
parlement wisselt elk jaar.
...heeft een inhoudelijke,
vertegenwoordigende en
educatieve functie.
...krijgt ondersteuning in de
vorm van trainingen, coaching
en workshops, bijvoorbeeld
over de ins and outs van
het Jongerenparlement of
gesprekstechnieken.

Werving gaat via:
Scholen (gastlessen), buurtcentra, sportclubs, etc.
(Social) media: Instagram, Twitter, Facebook, Jeugdjournaal, etc.
Jongerenorganisaties
Landelijke campagne
Diversiteit is belangrijk
Regio, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, achtergrond.
Werving via meerdere kanalen.
Aansprekende en diverse 'Jongerenambassadeurs' laten
zien waarom zij Jongerenparlementslid willen worden.
Selectie op basis van creatieve motivatie
Enthousiasme, creatieve motivatie (brief, poster, vlog) en leeftijd.
Door een commissie van Jongerenparlementsleden. Bij het
eerste Jongerenparlement door een commissie bestaande uit
jongerenambassadeurs, jongeren van jongerenorganisaties en
professionals zoals Kamerleden.
Bij meer dan 100 geschikte kandidaten vindt een loting plaats.

2: Ondersteuning

Voorzitter

(+ 3 ondervoorzitters)
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Gekozen

E N PARL

Voorzitter(s)
Een voorzitter en drie ondervoorzitters worden
gekozen uit het Jongerenparlement in de eerste week
op basis van een profiel en pitches.
Verkiesbaar vanaf tweede zittingsjaar.
Taken:
Aanspreekpunt en gezicht naar buiten
Voorzitten vergadering
Dagelijkse leiding en roulatie langs commissies

Staf
Bestaat uit jongeren, oudJongerenparlementsleden en professionals.
Taken:
Communicatie (o.a. social media)
Ondersteuning bij secretariële en
procedurele zaken.
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Den Haag

Het Jongerenparlement neemt zitting in
de Tweede Kamer in Den Haag - op een
niet-Kamerdag. Ook zijn daar vaste
werkplekken voor staf en flexplekken voor
leden.
Het Jongerenparlement komt 1x per
maand bij elkaar.

3: Commissies
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Commissies
Het parlement heeft zeven commissies waarin 14 tot
15 jongeren deelnemen.
Iedere commissie heeft een voorzitter en een ondervoorzitter.
Iedere commissie wordt door een kleine staf ondersteund.
Binnen de onderstaande thema's kunnen Jongerenparlementsleden diverse onderwerpen
bespreken en agenderen die zij belangrijk vinden. Van het leenstelsel tot het pensioenstelsel en
van de jeugdzorg tot de Klimaatmars.
Innovatie
Welzijn
Klimaat
Onderwijs
Samenleving
Internationaal
Wonen & Werk
Bij aanmelding geven jongeren maximaal twee veto's aan, waardoor ze over bijna alle commissies
verdeeld kunnen worden

4: Input
Input

Kinderen en jongeren in
de maatschappij
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Voorzitter(s)

Politiek
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Input
Het Jongerenparlement verzamelt input en volgt ontwikkelingen in de maatschappij en in de politiek.
Om jongeren in heel Nederland goed te bereiken bij het Jongerenparlement zijn er
verschillende contactmogelijkheden:
Via een app waarin jongeren input kunnen leveren
Via social media accounts van het Jongerenparlement
Via media, bijvoorbeeld aan het einde van elk Jeugdjournaal voorleggen waarover jongeren
kunnen stemmen.
Via inspraak tijdens vergaderingen.
Via gastlessen op scholen over het Jongerenparlement en discussie over stellingen.
Het Jongerenparlement volgt ook de politieke actualiteit om daar op in te kunnen spelen. Politici kunnen
informeel en formeel advies en input vragen van het Jongerenparlement en Parlementsleden.

5: Output via
Commissie
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Output

Via
Commissie

Commissies - output
De inhoudelijke commissies komen 1x per maand bij elkaar.
Het jaar start met het opstellen van de jaaragenda.
Besluitvorming vindt plaats op basis van consensus.
Inhoudelijke voorstellen worden besproken op basis van de jaaragenda en actualiteit.
Ook zijn er inspraakmomenten mogelijk voor jongeren, organisaties, etc.
De commissie kan een advies geven of aanbevelingen doen aan de (commissies van) de Tweede Kamer en
indien nodig aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer en Tweede Kamer zijn verplicht te reageren op de
aanbevelingen van het Jongerenparlement.
Het Jongerenparlement geeft gevraagd én ongevraagd advies.
De commissie informeert de minister.
De commissies houden andere commissies op de hoogte van hun adviezen en aanbevelingen.
Als minstens drie commissies besluiten dat een onderwerp commissie-overstijgend en belangrijk is, komt
het onderwerp op de plenaire agenda.

6: Output plenair
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Plenair - output
Het plenaire parlement komt ook 1x per maand bij elkaar.
Hier worden belangrijke en urgente onderwerpen besproken.
Ook worden commissie-overstijgende onderwerpen besproken. Het Jongerenparlement kan ook over deze
onderwerpen aanbevelingen doen aan de Tweede Kamer, en indien nodig de Eerste Kamer.
Het Jongerenparlement geeft gevraagd én ongevraagd advies.
Met het Vragenuurtje vraagt het Jongerenparlement een minister, Kamerlid of organisatie met hen in
gesprek te gaan in de plenaire zaal.
Belangrijke besluiten uit de commissies worden gedeeld.
Eén keer per jaar wordt een grote toekomsttoespraak gehouden waarin het Jongerenparlement haar visie
geeft op de toekomst.

JongerenparlementApp

Jongerenparlementapp
Onderwerpen
Stellingen
Contact
Livestream
Informatie

Jongerenparlement-app
Voor het Jongerenparlement wordt een app ontwikkeld waarmee het Jongerenparlement in contact
staat met jongeren in het hele land. Op deze manier betrekken we niet alleen jongeren bij politiek en
besluiten over de toekomst, maar hebben de adviezen en aanbevelingen van het Jongerenparlement
ook meer slagkracht.
Via de app kunnen de jongeren:
Onderwerpen agenderen die zij belangrijk vinden.
Stemmen op stellingen die het plenaire parlement of commissies aan hen voorleggen.
Contact krijgen met Jongerenparlementsleden.
Debatten livestreamen.
Informatie opzoeken over politiek Den Haag en het Jongerenparlement.

Het resultaat:
Een Jongerenparlement met impact!
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Het project Jongerenambassadeurs is een initiatief van FNO en de Public
Affairs Academie in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd. In heel
Nederland krijgen jongeren de kans hun mening, ideeën en adviezen in
te brengen bij maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden.
Het project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw.

Jongerenambassadeurs
Benoordenhoutseweg 88
2596 BD Den Haag
info@jongerenambassadeurs.com
www.jongerenambassadeurs.com
Fotografie: Hans Hordijk
Podcast: Daan Musters
Auteursrechten
Alle rechten voorbehouden. Niet uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in
enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën,
opnamen of enig andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een
van de hierboven genoemde belanghebbenden.

