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Meer dan de helft van de mensen 
tussen 18 en 25 jaar voelt zich soms 
eenzaam. Onder jongvolwassenen 
die niet tevreden zijn met hun le-
ven, is de eenzaamheid nog veel 
groter.

Toch is ongeveer 85 procent van deze 
jongvolwassenen wel tevreden over 
het leven. blijkt uit de Landelijke 
Jeugdmonitor 2017, die het Centraal 
Bureau voor de Statistiek vandaag pu-
bliceert. 
Jongvolwassenen die een hbo- of uni-
versitaire opleiding volgen of hebben 
gevolgd, zijn positiever over het leven 
dan hun leeftijdsgenoten met een la-
ger onderwijsniveau. Dat heeft er 
onder andere mee te maken dat ze 
vaker lid zijn van een vereniging. De 
sociale contacten die dat oplevert, 
zorgen voor een positievere kijk op 
het leven. Ook contact met je naaste 
omgeving helpt eenzaamheid tegen 
te gaan. 
‘Eenzaamheid is in veel gevallen een 
gemis aan goede contacten’, zegt 
Theo van Tilburg, hoogleraar sociolo-
gie aan de Vrije Universiteit Amster-
dam. ‘Het is daarom belangrijk dat 
mensen deel uitmaken van een groep 
vrienden of familie, waar ze gehoord 
worden en zich gesteund voelen.’ 
Jongvolwassenen die dagelijks fami-
lie en vrienden spreken, zijn dan ook 
veel positiever over het leven dan 
leeftijdsgenoten die minder dan één 
keer per week sociaal contact hebben.
Onder jongeren is eenzaamheid vaak 
het gevolg van buitensluiting, bij-

voorbeeld als ze niet worden uitgeno-
digd voor feestjes, zegt Van Tilburg. 
‘Daarnaast speelt de identiteitsvraag 
mee. Wie ben ik, hoe zit ik in elkaar? 
Door zulke vragen kunnen jongeren 
zich eenzaam gaan voelen.’
Ook het hebben van een baan zorgt 
ervoor dat jongeren positiever over 
het leven denken. ‘Werk zorgt voor 
sociale contacten. Daarnaast krijg je 
het gevoel dat ergens bijhoort en een 
bijdrage levert aan de maatschappij’, 
zegt hoogleraar Van Tilburg.
Voor een goede kans op werk moeten 
jongeren in Boekel, Nunspeet of Hil-
varenbeek zijn: daar heeft meer dan 
78 procent van de jongeren een baan. 
Onderaan de lijst staan de gemeenten 
Laren, Maastricht en Wageningen. 
Daar is minder dan de helft van de 
jongeren tussen 15 en 27 jaar aan het 
werk. Over het algemeen komt deze 
doelgroep in Nederland steeds beter 
aan het werk, de werkgelegenheid in 
grote steden blijft echter achter op 
het gemiddelde.

Urk
De gemeente Urk prijkt bovenaan de 
lijst als gemeente met het relatief 
hoogste aantal jongeren van Neder-
land. Begin 2017 was bijna de helft 
van de inwoners van het vissersdorp 
jonger dan 25 jaar. Op de tweede plek 
staat Staphorst. Niet toevallig liggen 
beide gemeenten in de zogenaamde 
Biblebelt. Grote gezinnen zijn daar 
geen uitzondering, op Urk heeft 44 
procent van de moeders minstens 
vier kinderen. <
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Jongvolwassenen 
tevreden, maar 
soms eenzaam

 ▶ Den Haag

 ■ Welke indruk maakt zij? 
Als Cora van Nieuwenhuizen woensdagavond begint 
met haar beantwoording lijkt het even of de minister 
nergens zou zijn zonder papier. De door haar ambte-
naren zorgvuldig voorbereide tekst leest ze letterlijk 
voor. Pas wanneer een zin ruim over de helft is, kijkt 
ze de Kamerleden aan. Dat wordt snel een beetje saai. 
Wanneer Kamerleden haar even later bestoken met 
hun vragen, blijkt dat ze ook zonder uitgeschreven 
tekst goed en snel kan antwoorden. Zelfs op schijn-
baar pietluttige vragen heeft ze een antwoord paraat. 
Als ze een keer spreekt van ‘Stientje en ik’, herstelt ze 
zich snel en schakelt weer over de formele toonzetting 
die past bij het parlementaire debat: ‘de staatssecreta-
ris en ik’, klinkt het dan. Lopende het debat wordt 
haar toon wat losser. Ze beantwoordt CDA’er Maurits 
von Martels die er net even tussenuit wil piepen. ‘Ja, u 
wilde net weglopen hè, haha’, roept ze hem na.

 ■ Overtuigt zij?
Met haar antwoorden weet de minister te overtuigen. 
Vooral als ze bewust niet meegaat in het frame van de 
VVD, haar eigen partij, dat er sprake zou zijn van een 
‘file-monster’ in Nederland. Van Nieuwenhuizen 
weerspreekt dat het zo erg gesteld is met die files. En 
ja, er komen de komende jaren duizend kilometers 
aan asfalt bij, maar daar blijft het niet bij. Ze is minis-
ter in een kabinet dat ook groen wil zijn. Mobiliteit 
moet dus in de toekomst een mix zijn van wegen, het 
openbaar vervoer en de fiets.

 ■ Nog in de problemen?
Nee, geen moment. Wanneer Liesbeth van Tongeren 
haar in het nauw wil drijven, zegt ze dat ze de vraag al 
heeft beantwoord, maar dat wel wil herhalen. Het is 
een effectief middel om een Kamerlid van je af te 
schudden.

 ■ Is er de uitgestoken hand?
Ja, op meerdere punten reikt ze de Kamerleden de 
hand. Vooral wanneer de verkeersveiligheid aan bod 
is, is de minister op zoek naar een zo breed mogelijk 
draagvlak. Ze wil het whatsappen en sms’en achter 
het stuur tegengaan. Met het benadrukken dat de stij-
ging van het aantal verkeersdoden en -gewonden een 
‘grote zorg’ is, markeert de bewindsvrouw de ver-
keersveiligheid als een prioriteit van haar beleid. 

 ■ Hoe staat het met de dossierkennis?
Dat zit wel snor. Haar kennis over het ministerie komt 
naar voren wanneer PvdA’er Gijs van Dijk haar op-

roept om te handhaven als buitenlandse vrachtwa-
genchauffeurs in Nederland in hun cabine overnach-
ten. ‘Om te handhaven heb je een wettelijke basis 
nodig, die is hier niet’, weet de minister. Ze verwijst 
naar een eerdere motie van de SP om dit knelpunt aan 
te pakken. ‘Uit onderzoek is dat toen gebleken’, weet 
de minister. Ook op de andere onderdelen uit haar 
portefeuille, zoals Schiphol, blijkt dat de minister haar 
zaakjes goed op orde heeft. 
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Een VVD-minister die niet 
alleen files wil bestrijden
Wie zijn de nieuwe ministers van het kabinet-
Rutte III? In de weken tot aan de kerstvakantie 
bespreekt de Tweede Kamer alle begrotingen. Hoe 
doen de nieuwe ministers het? Vandaag: minister 
Cora van Nieuwenhuizen (VVD).

Geboren op 12 juni 1963 te Ridderkerk. In haar 
jeugdjaren wilde Cora beurshandelaar worden. Die 
droom kwam niet uit, ze werd politica en bestuur-
der. Na haar studie sociale geografie werkte ze een 
paar jaar bij een bank. Daarna begon ze aan lange 
reeks banen als volksvertegenwoordiger voor de 
VVD. In 1994 werd ze raadslid in Oisterwijk. Daarna 
was ze Statenlid en gedeputeerde in Noord-Bra-
bant. In 2010 werd ze Kamerlid. Vier jaar later ver-
trok ze naar het Europees Parlement. Ze hield zich 
daar bezig met economische en monetaire zaken en 
industrie en technologie. Die opgedane kennis komt 
haar goed van pas als bewindsvrouw op het minis-
terie met vanouds veel waterstaatsingenieurs. Van 
Nieuwenhuizen is getrouwd en moeder van vier 
kinderen. Ze woont in Rotterdam. 

Cora van Nieuwenhuizen 

Prostitutie is een soort georgani-
seerde #metoo in Nederland, aldus 
CDA-Kamerlid Madeleine van Toor-
enburg, woensdag tijdens de be-
handeling van de begroting voor 
Justitie en Veiligheid in de Tweede 
Kamer.

Van Toorenburg wees erop dat veel 
prostituees slachtoffer zijn van men-
senhandel. Onder de noemer #metoo 
is wereldwijd een maatschappelijke 
discussie ontstaan over seksueel ge-
weld en seksuele intimidatie. Foort 
van Oosten van coalitiepartner VVD 
vond de uitspraak van Van Tooren-
burg te ver gaan. ‘Prostitutie is een 
legaal beroep. Je kunt niet zeggen dat 
elke sekswerker dat onvrijwillig doet.’
Het CDA-Kamerlid liet zich niet ver-
murwen. ‘Ik kan het niet anders sa-
menvatten’, zei ze. Volgens haar is er 
sprake van een ‘enorme onderdruk-
king’ van prostituees en blijkt uit 
sommige onderzoeken dat tot 90 pro-
cent van de sekswerkers gedwongen 
achter het raam zit.
Het kabinet van VVD, CDA, D66 en 
ChristenUnie wil de strijd tegen mis-
standen in de prostitutie opvoeren.

Tijdens het debat vroegen D66, CDA 
en VVD om een aparte instelling voor 
onderzoek naar digitale veiligheid. De 
partijen vinden dat de kennis van de 
gevaren achterloopt en dat er niet ge-
noeg samenwerking is.
Nederland heeft al een Nationaal Cy-
ber Security Centrum (NCSC) van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Daarnaast zijn er onderzoeksinstel-
lingen als TNO, bedrijven als Fox-IT 
en clusters als The Hague Security 
Delta. Maar het is volgens D66 nog te 
versnipperd. De partij wil ook dat er 
meer geld naar de bestaande onder-
zoekers gaat. ‘We moeten voorkomen 
dat topspecialisten in cybersecurity 
naar het buitenland vertrekken’, al-
dus D66-Kamerlid Kees Verhoeven.
ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van 
der Graaf kwam met het voorstel om 
één miljoen euro extra beschikbaar te 
stellen voor organisaties die vrijwilli-
gerswerk onder gevangenen doen, 
zoals Exodus en Gevangenenzorg Ne-
derland. Dit stond ook al in het re-
geerakkoord. Door de inzet van extra 
vrijwilligers moet de kans van gevan-
genen op een succesvolle terugkeer in 
de samenleving groter worden. < 
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CDA: prostitutie is 
een soort #metoo

 ▶ Den Haag

In Amsterdam opent vrijdagochtend de ‘Geen Koffie-
bar’ van hulporganisatie Solidaridad. Alles staat in het 
teken van koffie, maar de warme drank zelf is er niet te 
krijgen. ‘We willen Nederland voorbereiden op een we-
reld zonder koffie’, vertelt woordvoerder Darla van 
Hoorn van de Geen Koffiebar. ‘In Nederland drinken we 
per persoon meer dan 3 koppen koffie per dag. Maar 
vanwege klimaatverandering is de koffieteelt in ge-
vaar. Daar willen we mensen bewust van maken.’ 
Dat doet Geen Koffiebar onder meer door broodjes, 
soep, tosti’s en sap te serveren in koffiemokken. ‘Alles 
wordt in een mok opgediend, van brownies tot 
 yoghurt. Tegen een donatie zijn de mokken verkrijg-
baar in de bar, samen met snoepjes die je toch de geur 
en smaak van koffie laten beleven. De opbrengst van 
die mokken en snoepjes gaat in de Koffiepot’, vertelt 
Van Hoorn. De Koffiepot is een speciaal fonds dat Soli-

daridad heeft opgezet om koffieboeren te helpen hun 
plantages te verduurzamen en minder kwetsbaar te 
maken voor klimaatverandering. 
‘De koffieplant is heel gevoelig voor temperatuur-
schommelingen en ziektes. Met de opbrengst van het 
fonds trainen we boeren in Climate Smart Agriculture. 
Zo helpen we boeren hun plantages duurzaam te ma-
ken en op een goede manier koffieziektes te bestrij-
den’, vertelt Van Hoorn.
Volgens Solidaridad moet er voor elke kilo koffie zeven 
cent extra betaald worden om de koffieteelt op een 
duurzame manier in stand te houden. Als er niets ge-
beurt, is in 2050 de voor koffieteelt geschikte land-
bouwgrond gehalveerd. ‘Dat willen we voorkomen’, al-
dus Van Hoorn. ‘In onze koffiebar zie je wat dan de 
gevolgen zouden zijn.’
De koffiebar is open van 1 tot en met 10 december.
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Koffiebar, maar dan zonder koffie
 ▶ Amsterdam


