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Volt: voor onze toekomst!
Sta je middenin het leven - studeren, de kroeg in, nieuwe mensen leren kennen - 
brengt een virus ineens alles tot stilstand. De pandemie vraagt van iedereen - en 
zeker van jongeren - veel offers. Dat is enorm balen, maar klagen alleen brengt 
ons geen stap verder. Bij Volt denken we liever vooruit. Daarom komen wij met 
een plan. Voor nu en voor de toekomst. Met oplossingen voor en door jongeren.

1 Een solidariteitsplan
 Het coronabeleid van dit kabinet vraagt jongeren - scholieren en studen-
ten - solidair te zijn met mensen die extra kwetsbaar zijn voor corona. We zien dat 
de maatregelen jongeren hard raken. Volt wil een solidariteitsplan opzetten om de 
kosten te dragen die gemaakt worden als we de situatie van jongeren verbeteren. 
Een extra belasting op grote vermogens. Dat is de eerlijkste manier om de rekening 
van de crisis te betalen. 

2  De jeugdwerkloosheid
 Jeugdwerkloosheid loopt op. Jongeren werken vaak in sectoren die zwaar 
getroffen zijn door de coronacrisis. Volt gaat die jeugdwerkloosheid aanpakken. De 
verschillende voorstellen van Volt gaan het aantrekkelijker maken voor werkgevers 
om jongeren aan te nemen. Daarnaast wil Volt dat de overheid voorop loopt in het 
aanbieden van meer stages. Zo kan iedereen weer aan de slag.

3  Een coronajaar in het onderwijs
 De coronacrisis zet het onderwijs nog meer onder druk. Volt wil zo snel mo-
gelijk een coronajaar in het onderwijs. Dit betekent een studiebeurs met terugwer-
kende kracht, terugbetaling van het collegegeld voor de tijd waarin geen onderwijs 
op locatie mogelijk is geweest en de mogelijkheid tot een extra jaar zittenblijven 
voor scholieren. Volt gaat zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk wordt aange-
past aan de huidige situatie. We zorgen voor studieplekken, vouchers voor bijles, 
laptops en 4G-verbindingen voor scholieren en studenten die deze het hardst nodig 
hebben.
 

4  Het mentale welzijn
 Mentale welzijn onder de jeugd is duidelijk achteruit gegaan. Meer dan 
twee op de drie jongeren geeft aan zich eenzaam te voelen.  Volt wil snel zorgen 
voor goede mentale gezondheidszorg, nu en in de toekomst. Dit betekent onder 
andere structureel meer geld voor de jeugdzorg en GGZ, en goede mentale hulp via 
het onderwijs. 
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Jongeren, 
de toekomst

Bij Volt doen en tellen jongeren écht mee. Bij ons hebben ze een volwaardige stem, 
ook op onze kandidatenlijst. Politiek staat nu te ver weg van jongeren, terwijl het 
om hun toekomst gaat! Jongeren zijn het kapitaal van de toekomst, maar betalen 
nu ook de rekening van de crisis. Volt zorgt dat deze kosten eerlijk verdeeld worden 
en dat jongeren mede bepalen hoe dit gebeurt. 

Wist je dat:
• Er maar één Tweede Kamerlid jonger is dan 30 jaar?
• Ongeveer 30% van de jongeren niet heeft gestemd tijdens de vorige   

verkiezingen?

Nu:
• Stem op een jong iemand! Zorg dat jonge mensen voor de belangen van  

jongeren opkomen in de politiek. 
• Zet een solidariteitsplan op. Via een extra belasting moeten vermogende 

mensen bijdragen aan het oplossen van de problemen van de jeugd. Als we de 
rekening nu niet eerlijk verdelen, betalen we die later alsnog helemaal zelf.

En in de toekomst:
• Creëer (online) burgerfora. Dé manier om iedereen meer bij de politiek te be-

trekken, bijvoorbeeld via apps.
• Verlaag de stemleeftijd naar 16 jaar. Dat betrekt jongeren eerder bij de politiek 

en geeft ze een stem! Dit zorgt ervoor dat de politiek beter opkomt voor de be-
langen van jongeren. 

• Zie erop toe dat de generatietoets wordt ingevoerd bij de grote   
investeringen van nu. Een generatietoets draagt eraan bij dat de belangen van 
alle generaties worden meegenomen in het beleid. Zo zullen de investeringen 
ook van waarde zijn voor de nieuwe generaties! 
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De jeugdwerkloosheid loopt op. Toch kunnen jongeren door het recht op studie-
financiering geen bijstand krijgen. Ze leven dus van spaargeld of belanden in de 
schulden. Bovendien hebben jongeren vaak geen goede 
thuiswerkplek en lopen ze waardevolle ervaring op de 
werkvloer mis. Deze tijd vraagt om een frisse blik op werk, 
waarbij jongeren de steun krijgen die ze nodig hebben. 

Wist je dat:
• De jeugdwerkloosheid sinds de coronacrisis rond de 10% schommelt?
• Een op de drie jongeren financieel niet op eigen benen kan staan?

Nu:
• Maak de stap van school naar werk kleiner. Zorg voor begeleiding van school 

naar werk, vooral met regionale partners. 
• Maak het voor bedrijven aantrekkelijk om jongeren aan te nemen. Om dit te 

bereiken, breiden we de loonkostenvoordelen voor werkgevers uit.
• Vergroot het aantal stageplekken bij de overheid. Laat de overheid voorop 

lopen in het creëren van stageplaatsen. 
• Investeer in omscholingsmogelijkheden. Leerlingen moeten via nieuwe 

fondsen meer mogelijkheden krijgen om zich om te scholen voor sectoren waar 
arbeidsplaats-tekorten zijn. 

• Maak het makkelijker om over te stappen vanuit een opleiding met weinig 
perspectief. Om de aansluiting te verbeteren moet er meer worden ingezet op 
leerwerktrajecten, zodat studenten tijdens het leren geld kunnen verdienen en 
niet dieper in de schulden komen.  

 
En in de toekomst:
• Maak nieuwe contractvormen rondom (onvrijwillig) flexwerk, waarbij de over-

heid ervoor zorgt dat sociale zekerheden gegarandeerd zijn in flexcontracten. 
• Schaf het minimumjeugdloon af en verhoog het algemene minimumloon. 

Gelijk werk hoort gelijk beloond te worden, ook als jongeren het werk uitvoeren.
• Zorg voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen, rondom loon en posi-

ties in het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en de overheid. Volt is 
daarom voor het invoeren van quota. 

• Draag studieschuld af via de werkgever. Hierbij wordt uitgewerkt hoe de stu-
dieschuld structureel via de werkgever wordt afgedragen, zonder de werknemer 
met handen en voeten aan de werkgever te binden. Dit moet het krijgen van een 
hypotheek vergemakkelijken.

Een frisse blik 
op werk
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De coronacrisis zet ons onderwijssysteem onder druk. Denk aan kwaliteit, studie-
vertraging en groeiende studieschuld. Door corona zijn veel stages stopgezet en het 
vinden van afstudeerstages is lastiger geworden. Veel studenten zeggen moeite te 
hebben met online onderwijs. De kansenongelijkheid wordt door de coronacrisis 
vergroot. In het onderwijs zouden er voor niemand belemmeringen moeten zijn. Het 
is de kickstart van je leven. 

Wist je dat:
• Eén op de zes leerlingen slechter presteert in het thuisonderwijs?
• Eén op de vijf jongeren geen stage heeft gevonden (en vertraging oploopt) sinds 

de coronacrisis?

Nu:
• Zorg voor een studiebeurs met terugwerkende kracht. Zolang de crisis duurt, nu 

het bedrag van de oude studiebeurs lenen, dat later wordt kwijtgescholden.  
• Compenseer collegegeld. Studenten mogen kiezen voor financiële compensatie 

of compensatie in de vorm van een jaar gratis onderwijs. Verlenging van het stu-
dentenreisproduct valt hier ook onder.

• Maak een extra jaar blijven zitten mogelijk. Ook als je daar officieel geen recht 
meer op hebt, moet daarvoor dit jaar een uitzondering worden gemaakt. 

• Biedt zo snel mogelijk rustige studieplekken voor scholieren en studenten. 
Creëer zo een goede leeromgeving voor iedereen die er geen heeft. 

• Organiseer zomerkampen of -scholen voor schoolgaande kinderen om leer- 
achterstanden in te halen. 

• Zorg voor hybride onderwijs. Kijk naar meer mogelijkheden voor thuisonderwijs 
en fysieke lessen in kleine groepen, met voorrang voor studenten die extra aan-
dacht nodig hebben. 

• Zorg voor vouchers voor bijles, laptops en 4G-verbindingen. Voor scholieren 
en studenten die deze nodig hebben, zodat niemand buiten de boot valt bij het 
thuisonderwijs. 

En in de toekomst:
• Voer de basisbeurs opnieuw in en schaf het collegegeld af.    

Zo jagen we jongeren niet de  schulden in.
• Schaf de Cito-toets af. Als docenten meer ruimte hebben voor een persoonlijke 

aanpak kunnen ze de beoordeling goed maken. Een voorwaarde is dat docenten 
hierop getraind worden in de docentenopleidingen en duidelijke beoordelings- 
kaders krijgen.

• Geef goede lessen op school over discriminatie. Ook over ons koloniale verle-
den, inclusieve seksuele voorlichting en andere maatschappelijke thema’s.

• Ontwikkel initiatieven rondom hybride leraren. Dat zijn leraren die lesgeven 
naast een andere baan. 

Onderwijs: 
‘‘het coronajaar’’
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Als er één sector is waarin de coronacrisis de structurele problemen heeft blootge-
legd, is het wel de mentale gezondheidszorg. Het mentaal welzijn onder jongeren 
is duidelijk gedaald. Meer dan twee op de drie jongeren geeft aan zich eenzaam te 
voelen. De algemene levenstevredenheid is gedaald. Volt gaat hier verandering in 
brengen, zodat we sterker uit de crisis komen. 

Wist je dat:
• Eén op de vijf jongeren aangeeft mentale problemen te hebben door de corona-

crisis?
• Er sinds maart 2020, 76.000 minder verwijzingen naar de GGZ zijn, maar geen 

kortere wachtlijsten?
Nu:
• Zorg voor goede mogelijkheden voor psychische hulp bij onderwijsinstellin-

gen. Zorg daarbij ook voor meer fysieke contactmogelijkheden met school- 
psychologen.

• Laat scholieren en studenten weer sporten. Sport kan dienen als uitlaatklep en 
helpt eenzaamheid te verminderen. Zorg ervoor dat sportgelegenheden zich zo 
snel mogelijk en uitsluitend voor jongeren openstellen. 

• Zorg voor preventie en aanpak van seksuele intimidatie en mishandeling. Nu 
het aantal gevallen explosief stijgt moeten we opnieuw inzetten op toegankelijke 
(online) campagnes.

En in de toekomst:
• Geef de jeugdzorg en algemeen de GGZ de ruimte en genoeg budget, om aan de 

sterk gegroeide vraag te voldoen.
• Maak meer samenwerking mogelijk met maatschappelijke partners, door fondsen 

te creëren voor lokale netwerken die jongeren ook op andere manieren helpen. 

Mentaal sterker 
uit de crisis
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Een woning, 
jouw basis

Een goede woonruimte is een essentiële voorwaarde voor welzijn en geluk. Het is 
de basis. En iedereen verdient een goede basis. Een betaalbare woning zou voor 
jongeren geen verre droom moeten zijn. Dit was al het geval vóór de coronacrisis, 
maar is nu nog onbereikbaarder geworden. Jongeren ervaren bovendien mentale 
problemen door de combinatie van thuiswerken, studeren in kleine kamers en ge-
deelde woonruimtes. Daarom gaan we deze basis voor iedereen garanderen! 

Wist je dat:
• Er in 2020 een woningtekort van 331.000 woningen 

was en dat dit aantal  toeneemt?
• De huurstijging van het afgelopen jaar met bijna drie 

procent de hoogste in zes jaar was?

Nu:
• Begin per direct met grote woningbouw en -trans-

formatieprojecten.  De oorzaak is een tekort aan woningen. Begin daarom met 
het transformeren van bestaande ruimtes.

• Schaf per direct de verhuurdersheffing af. Op die manier krijgen woningbouw-
corporaties de financiële ruimte om te doen waar ze voor zijn: het bouwen van 
sociale huurwoningen. 

• Geef de Rijksoverheid per direct een duidelijke voortrekkersrol. Ruimtelijke 
ordening is vaak een lokale aangelegenheid. De nood is echter zo hoog dat het 
tijd is voor landelijke regie. 

• Stop de verkoop van sociale huurwoningen aan de private sector. 

In de toekomst:
• Richt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening opnieuw 

op. Om de volledig vastgelopen woningmarkt weer op gang te krijgen en te  
monitoren/bij te sturen.

• Investeer in de bouw van duurzame woningen. Kijk naar leegstaande kantoor-
panden en winkels of naar alternatieve nieuwbouw. Focus op kosten en niet 
alleen op winst.  

• Laat studieschuld niet meewegen bij het verkrijgen van een hypotheek.   
Op dit moment vermindert een studieschuld het hypotheekbedrag dat je kunt 
krijgen. 
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Elke dag dat we wachten is een dag te lang. Toch lijkt de coronacrisis de aanpak van 
klimaatverandering nog langer in de wacht te zetten. Jongeren zullen hiervan de 
dubbele kosten krijgen: kosten van het herstelbeleid én de directe gevolgen van kli-
maatverandering. Klimaatverandering houdt zich niet aan landsgrenzen en daarom 
is een sterke samenwerking binnen Europa van levens-
belang. In de aanpak van de klimaatcrisis is consistent, 
duurzaam langetermijnbeleid essentieel. Zeker nu.

Wist je dat:
• Nederland de doelen van 2020 niet gehaald heeft?
• Het nieuwe investeringsfonds ‘Nationale Groeifonds’ 

van 20 miljard geen duurzaamheidseisen heeft?

Nu:
• Koppel duurzaamheid aan de fondsen die worden 

ingezet in de coronacrisis. Zo maken we bijvoorbeeld 
van het Nationaal Groeifonds het Nationaal Groenfonds.

En in de Toekomst:
• Maak Nederland en Europa klimaatneutraal in 2040. Door goede Europese 

samenwerking bij de energietransitie, Europese subsidies voor vergroening en 
belastingen op vervuiling. 

• Zorg voor meer ruimte voor de natuur. Door het stimuleren van landbouw die 
rekening houdt met natuur en projecten waarbij er meer groen komt in de steden. 

• Hef CO2-belasting en andere ‘groene heffingen.’ Belast de reële kosten van 
vliegreizen in de tickets en het afschaffen van de subsidie op vliegkosten en 
brandstoffen. 

• Maak een Europese hogesnelheidstrein-netwerk en verbindt energienetten. 
In plaats van korte vliegreizen met de trein op reis en groene energie opwekken 
waar dat het beste kan. 

Klimaatverandering 
nu aanpakken
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Een rechtvaardige samenleving is een samenleving die niet uitsluit. De eerder 
genoemde maatregelen moeten voor iedereen tellen. Volt maakt geen onnodig 
onderscheid tussen mensen op basis van etniciteit, geloof, fysieke of verstandelijke 
beperking, gender, leeftijd, seksuele voorkeur of sociaaleconomische situatie. Soms 
is het maken van onderscheid tussen mensen wél nodig, namelijk wanneer bepaal-
de groepen (continu) onterecht benadeeld worden in de maatschappij. De crisis 
heeft namelijk de verschillen tussen jongeren onderling vergroot. Wat Volt betreft 
is dit onacceptabel.

Wist je dat:
• Jongeren met een niet-westerse etnische achtergrond vaker moeten solliciteren 

voor een stage, soms zelf vier keer of meer?

Nu:
• Breng de verschillen tussen groepen jongeren duidelijk in kaart. Waar moge-

lijk moeten deze verschillen geminimaliseerd worden. 

En in de toekomst:
• Een minister voor Kansengelijkheid en Emancipatie die de vooruitgang op dit 

gebied in de gaten houdt en ongewenste verschillen actief bestrijdt.
• Training van rechters en ambtenaren in het herkennen en aanpakken van discri-

minatie.

Iedereen 
gelijke kansen



Download het uitgebreide 
Verkiezingsprogramma


