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Van: ROB <info@raadopenbaarbestuur.nl>

Verzonden: maandag 23 mei 2022 15:22

Onderwerp: Bundel adviesraden 'Jongeren en het zorgen voor hun morgen'

Geachte mevrouw, heer, 

Vandaag verschijnt de gezamenlijke bundel Jongeren en het zorgen voor hun morgen van de veertien adviesraden.  

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een 

leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren nu en in de 

toekomst onzeker over zijn. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een 

inspiratiebundel van artikelen, waarin zij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én 

toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan.  

Als we kijken naar de politieke betrokkenheid van jongeren, lijkt er sprake van een tegenstelling. Enerzijds hebben 

veel jongeren de afgelopen tijd hun betrokkenheid laten zien, bijvoorbeeld door de straat op te gaan voor het 

klimaat. Anderzijds zijn er over hun betrokkenheid ook zorgen, zoals over hun opkomst bij verkiezingen. Hoe deze 

tegenstelling te verklaren? De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) leverde met het essay De jeugd van 

tegenwoordig vertegenwoordigt de toekomst een belangrijke bijdrage aan de bundel. Hierin beargumenteert de 

ROB het belang om de politieke betrokkenheid van jongeren te vergroten. Dat is van grote maatschappelijke 

waarde, want de jongeren van vandaag zijn de dragers van de democratie van morgen. 

Indien u een gedrukt exemplaar wilt ontvangen kunt u mailen naar info@raadopenbaarbestuur.nl. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 
 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u 
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die 
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are 
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 
electronic transmission of messages.  


