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AAN ALLE NEDERLANDERS
1137 keer! Zo vaak is het woord onderwijs genoemd in de 

partijprogramma’s van de coalitie in Rutte I, II en III. Alle partijen 
zetten onderwijs en academisch onderzoek al jaren hoog op de 
agenda. Wat ons daarbij opvalt, is dat onderwijs en onderzoek 
nog te vaak als een kostenpost worden beschouwd. Een 
consumptiegoed. Dat zien wij anders.

Onderwijs en onderzoek zijn fundamentele investeringen 
in een betere toekomst. Kennis brengt onze maatschappij 
verder en resulteert in bredere welvaart. Daarom vinden 
we het belangrijk deze kennis meer te benutten bij de 
totstandkoming van het overheidsbeleid. Of beter nog, het 
als uitgangspunt te nemen. Laten we met elkaar de echte 
grote vraagstukken niet uit de weg gaan en verder kijken 
dan één regeringstermijn. Wij gaan daarbij helpen.

Ik stel u voor aan het Studentenkabinet. Wij gaan 
onderwijs en wetenschap meer betrekken bij belangrijke 
beslissingen. Wij vertegenwoordigen een nieuwe 
generatie die vooruit kijkt en echte stappen gaat zetten. 
Met de kennis van universiteiten gespecialiseerd in recht, 
gezondheid, techniek, ecologie en economie beschikken 
we over de juiste mensen om sterk beleid te maken, beleid 
dat klaar is voor de toekomst!

Ons beleid is opgedeeld in 14 thema’s met elk hun eigen 
minister en programma. Of het nu innovatie, landbouw, de 
rechtsstaat of de gezondheidszorg betreft: wetenschap is 
essentieel om het juiste beleid te bepalen.

Is kennis het medicijn voor de zorgcrisis?
Zijn transitiefondsen een mogelijkheid om van-werk-naar-
werk transities te bevorderen? Hoe kunnen studenten nog 

beter bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken gedurende hun studie? Deze, en nog veel 

meer vragen, worden behandeld in ons regeringsakkoord. 
Dat kunt u vinden op www.studentenkabinet.nl.

Deze brief is een uitgestoken hand richting het nieuwe kabinet. 
Praat niet over studenten, maar mét studenten. Universiteiten 
zijn een bron van wijsheid, kennis en innovaties die bij kunnen 
dragen aan de ontwikkeling van een hernieuwd Nederland. 
De juiste keuzes nu zorgen voor winst op lange termijn.

Laat ons meedenken in het oplossen van de problemen waar 
wij last van kunnen krijgen. Wij kiezen geen kleur en geen 
partij, wij kiezen voor de toekomst van Nederland. Want echt, 

we zijn een ontzettend gaaf land. Ik zou nergens anders 
willen wonen. U wel? 

Uw Studentminister-President
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“Een transitiefonds oprichten voor gemakkelijk 
overstappen naar een nieuwe baan en passend werk voor 
iedereen in een flexibele arbeidsmarkt.” 

 

 

Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid 

 
Tilburg University 

Minister-President 
“Onderzoek en academische innovatie hoog op de 

agenda als antwoord op maatschappelijke uitdagingen: 
door kennis gedragen oplossingen voor de lange termijn 

stimuleren die echt werken.” 

 

 

Universiteit Twente 

“De transitie naar een duurzame economie inclusiever 
maken, ook voor achtergestelde groepen.” 

 

 

Minister van Inclusieve,  

Duurzame Economie 

 
Erasmus Universiteit 

Rotterdam 

Minister van Buitenlandse Zaken 

 
“Eén Europese onderwijsruimte creëren die de leiders 

van morgen voorbereidt op het oplossen van 
grensoverschrijdende maatschappelijke problemen.” 

 

 

Maastricht University 

Minister van Duurzame Energie  

 
“Producenten, eindgebruikers en kennisinstituten samen 

laten werken aan de energietransitie.” 

 

 
Rijksuniversiteit 
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“Innovaties door studenten(teams) stimuleren en 
faciliteren in het hoger onderwijs.” 

 

 

Minister van Innovatie 

TU Eindhoven 

Minister van Leven  

Lang Ontwikkelen 

Open Universiteit 

“Alle studenten gelijk behandelen, of ze nu voltijd, 
deeltijd- of duale opleidingen volgen.” 

 

 

“Rechtvaardigheid betekenisvol maken door kritische 
reflectie en creatieve dialoog.” 

 

 

Minister van Vrede en 

Rechtvaardigheid 

 
Radboud Universiteit 

Minister van  

De Nieuwe Deltawerken 
“Investeren in onderzoek en innovaties voor 
de fysieke en digitale infrastructuur met oog 

voor de menselijke maat.” 

 

 

TU Delft 

Minister van de  

Nieuwe Democratie  

 “Alle burgers betrekken bij de democratische 
besluitvorming.” 

 

 

Universiteit Leiden 

WALTER 

LOOG 

JOSKE 

WEIN 

MACHIEL  

VAN DER WAL  

DIRK  

VAN MEER 

ZEINEB 
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“Mensen meer in beweging krijgen door meer groen in de 
leefomgeving te creëren.” 

 

 

Minister van Sport en Bewegen 

Vrije Universiteit 
Amsterdam 

Minister van Gezond Leven 

Universiteit Utrecht 

“Innovatief preventiebeleid voor gezonde 
keuzes op maat, effectief op de lange 

termijn.” 

 

 

“Investeren in onderwijs en onderzoek naar 
bescherming van onze data zonder technologie in de 
weg te zitten. 

 

 

Minister van Data en Privacy 

 

Universiteit van 

Amsterdam 

Minister van LOVE (Landbouw, 

Omgeving, Voedsel en Energie) 

“Een agrarische sector waarin het landschap centraal 
staat en gericht op hoogwaardige 

kwaliteitsproducten.” 

 

 

Wageningen University & 
Research 

JITTE 

JENNEKES 

LJUBIŠA 

METIKOŠ 

MARIEKE VAN 

VONDEREN  

HILA 

BAWARY 
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1 Bregman, R. (2013). De Geschiedenis van de Vooruitgang. Amsterdam: De Bezige Bij. 
2 Hunt, V., Yee, L., Prince, S., & Dixon-Fyle, S. (2018). Delivering through diversity.  
3 Büscher, B., Feola, G., Fischer, A., Fletcher, R., Gerber, J.-F., Harcourt, W., Wiskerke, H. (2021). Planning for a world beyond COVID-19: Five pillars for post-neoliberal development. World Development. 
4 McKinsey & Company.Rijksoverheid (2021, februari 10). De actuele situatie in Nederland. Retrieved from Rijksoverheid: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/  
5 Schippers, M.C. (2020). For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the Lockdown Measures (No. ERS-2020-004-LIS). ERIM report series research in management Erasmus Research Institute of 
Management. Retrieved from http://hdl.handle.net/1765/127236 
6 Azmat, G., & Boring, A. (2020). Gender Diversity in Firms. Oxford Review of Economic Policy, 760-782. 
Planning for a world beyond COVID-19: Five pillars for post-neoliberal development. World Development. 
7 Het Resilient Delta Initiative is een onderzoek en onderwijs samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC, Technische Universiteit Delft en maatschappelijke partners zoals gemeenten. 
8 Right 2 Challenge (R2C) is een project van de gemeente Rotterdam in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam waarbij wijken en buurten lokale voorzieningen en gemeentelijke taken in eigen hand 
mogen nemen. 

 

Het Studentenkabinet 

DAISY 
RUIJTER 

 
Studeert deeltijd 

Rechtsgeleerdheid aan Erasmus 

University en is afgestudeerd in 

Gedragseconomie 

 

De uitdaging 

De coronacrisis heeft twee 
ongemakkelijke waarheden 
blootgesteld. Ten eerste heeft de crisis 
laten zien dat wij minder veerkrachtig 
zijn dan we hadden gehoopt. De crisis 
heeft een grote impact op onze 
economie, samenleving en 
ontwikkelingsdoelen3. Een jaar na de 
uitbraak hebben wij deze pandemie 
nog steeds niet onder controle4. Ten 
tweede heeft de crisis  een 
onevenredig grote impact op bepaalde 
groepen in onze samenleving zoals 
gezinnen met een laag inkomen, 
vrouwen en jonge werknemers5. Deze 
twee ongemakkelijke waarheden 
gelden ook voor de klimaatcrisis. 

 

Mijn ambitie 

Er is te weinig aandacht uitgegaan naar het klimaat en de 

achtergestelde groepen in onze samenleving. Het is daarom 

mijn ambitie om de transitie naar een duurzamer economie 

inclusiever te maken. Een inclusieve duurzame economie is 

een economie waarin mensen niet disproportioneel worden 

geraakt door klimaatbeleid. Dit is belangrijk om draagvlak en 

innovatie te creëren. Innovaties worden namelijk 

gestimuleerd wanneer mensen met elkaar in contact komen 

en van elkaar leren1. Bedrijven met meer diversiteit op het 

gebied van gender en etniciteit hebben meer kans om te 

excelleren2. Nederland is uitzonderlijk in haar diversiteit. We 

moeten alleen nog leren hoe wij onze volledige potentie 

kunnen bereiken.  

 

De aanpak 

Een waardevolle les komt vanuit onderzoek naar leiderschapsfuncties. 
Hieruit is gebleken dat mentorschap een effectief beleid is om 
ondervertegenwoordiging weg te werken6. Ik wil dit beleid uitvoeren in 
gemeentes zodat alle vindingrijke inwoners mee kunnen denken en 
beslissen, waardoor ze uiteindelijk ook de voordelen kunnen ervaren. Met 
een mentor leren mensen inzichten om te zetten in concrete resultaten 
en een netwerk helpt het tot een succes te maken. De universiteiten doen 
onderzoek naar ondervertegenwoordiging en oplossingen. Ook blijven ze 
betrokken door voortdurend impact te meten. Zo komen potentie, middel 
en kennis bijeen. Hiermee bouwen we voort op onderzoek en projecten 
zoals het Resilient Delta Initiative7 en Right 2 Challenge8. De nieuwe 
perspectieven brengen ons de inspiratie en veerkracht die we nodig 
hebben om uit de dubbele crisis te komen. 

De klimaatcrisis raakt ons allemaal dus moeten wij onze krachten 
bundelen in oplossingen bedenken die gebaseerd zijn in principes van 
een inclusieve duurzame economie.   

 

Minister van Inclusieve  

& Duurzame Economie 

http://hdl.handle.net/1765/127236
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ZEINEB 
ROMDHANE 
Studeert Middle Eastern Studies 

aan Universiteit Leiden 

 

De uitdaging 

Onze huidige politieke organen 

zijn geen afspiegeling van de 

samenleving. De bestaande 

cultuur in ons huidige politieke 

bestel wordt door sommige 

Nederlanders als belemmerend 

ervaren. Ondervertegenwoordigde 

bevolkingsgroepen in Nederland 

hebben hierdoor het gevoel dat het 

niet over hen gaat, waardoor zij 

zich niet betrokken voelen bij de 

politiek en zij niet meer hun stem 

laten horen. 

Mijn ambitie 

Mijn ambitie voor de langere termijn is erop toezien dat alle 
burgers betrokken worden bij de besluitvorming. Om dit te 
bewerkstelligen, moeten we ons begrip van politiek en 
burgerschap veranderen. De nieuwe democratie behoeft 
namelijk nieuw burgerschap: inclusief burgerschap. Met 
inclusief burgerschap refereer ik naar een vorm van 
burgerschap waarin alle identiteiten welkom en 
vertegenwoordigd zijn, evenals dat alle burgers uitgedaagd 
en uitgenodigd worden om deel te nemen aan onze 
maatschappij. Inclusief burgerschap zal voorkomen dat 
overheidsinstanties bijdragen aan het buitensluiten van 
eigen burgers, en maatschappelijke betrokkenheid onder 
de bevolking teweegbrengen. Middels inclusief 
burgerschap maken we politiek en democratie relevant 
voor iedereen, en geef je alle burgers het gevoel dat zij er 
een mening over mogen hebben die gerespecteerd wordt. 
 

De aanpak 

Om inclusief burgerschap te verwezenlijken, moeten we er allereerst op 

toezien dat politieke besluiten aansluiten bij de diversiteit van onze 

samenleving om inclusie te blijven bevorderen. We moeten er dus voor 

zorgen dat inclusie in de basis van onze democratie is verwerkt, en dat 

dat niet slechts iets is wat er later nog bij wordt gedaan. Ten tweede, data 

en onderzoek zijn hierbij niet weg te denken. Er is meer onderzoek nodig 

dat inzicht geeft in de ervaringen en politieke perspectieven van 

ondervertegenwoordigde groepen Nederlanders. Onderzoek biedt 

handvaten om grotere diversiteit van burgers te betrekken in toekomstige 

politieke bijeenkomsten. Als we kijken naar huidige onderzoeken 

betreffende politiek en democratie en de ervaring van het Nederlandse 

volk, zijn onder andere Nederlanders met een niet-Westerse migratie 

achtergrond ondervertegenwoordigd. Hoewel deze tekortkoming wordt 

erkend in verscheidene bestaande studies, vindt vervolgonderzoek 

nauwelijks plaats en blijft het onduidelijk welke concrete stappen er gezet 

moeten worden. 

 

Minister van de Nieuwe 
Democratie 
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HELEEN VAN 
DER VELDEN 

 
Studeert European Studies 

aan Maastricht University 

 

De uitdaging 

Het creëren van één Europese onderwijsruimte 
wordt al te lang geblokt, waardoor de kennisdeling 
tussen studenten uit verschillende landen 
belemmerd wordt. Door dit te ‘ontblokken’ ontstaat er 
ruimte voor meer uitwisseling van kennis, talen en 
verschillende culturen. Hierdoor kunnen we de 
leiders van morgen opleiden om 
grensoverschrijdende maatschappelijke problemen 
op te lossen op het gebied van klimaat, migratie en 
ongelijkheid. Problemen die vragen om 
internationale samenwerking. Door het financieren 
van Europese universitaire allianties zetten we een 
belangrijke stap richting een duurzame toekomst.  

Voor de Nederlandse student biedt één Europese 
onderwijsruimte ook meer mogelijkheden. Door 
Europese universitaire allianties meer te 
ondersteunen, kunnen de Nederlandse studenten 
makkelijker delen van hun opleiding in het buitenland 
volgen en toegang krijgen tot kennis die in Nederland 
nog niet beschikbaar is. Dat biedt de individuele 
student de kans een sterk en uniek CV op te bouwen, 
waarvan we straks allemaal weer kunnen profiteren. 
Bovendien zorgen de buitenlandse studenten voor 
nieuwe (handels)relaties tussen Nederland en 
andere landen. 

 

Mijn ambitie 

Hoe ziet dit eruit over 10 of 20 jaar? Idealiter kunnen 

studenten tegen die tijd hun studie door heel Europa volgen, 

zonder dat ze aan 1 locatie of universiteit gebonden zijn. Dat 

betekent dat je misschien een half jaar in Nederland studeert, 

een half jaar in Denemarken, een jaar in Italië en een jaar in 

Tsjechië. Dit Europese onderwijs bereidt de studenten voor 

op het werken aan grensoverschrijdende problemen en 

bijvoorbeeld handel. De problemen, én kansen, houden 

namelijk niet op aan de grens.  

 

De aanpak 

Eén Europese onderwijsruimte klinkt als een ambitieus 
plan. Dat is het ook. Er ligt wel een basis van regel en 
wetgeving, maar er moet nog veel gebeuren. Zo moeten 
belemmeringen voor studenten weggenomen worden die 
nu nog bestaan omdat de ene regio duurder is dan de 
andere. De studiejaren (semesters) zijn nu per land nog 
anders ingericht en er zijn grote verschillen tussen 
collegegelden. We zullen ook moeten werken aan één 
gezamenlijk kwaliteitszorgsysteem en goede afspraken 
moeten maken over taalbeleid. Het zou mooi zijn als 
iedere student tijdens de studie naast de eigen taal en 
het Engels ook nog een andere Europese taal zou leren.  

 
We kunnen niet langer klein denken, we moeten voorbij 
onze eigen grenzen durven kijken, en de handen 
ineenslaan. Door internationaal onderwijs te faciliteren 
en Europese allianties tussen verschillende Europese 
universiteiten en onderwijsinstituten te stimuleren, 
werken we aan een betere toekomst voor iedereen terwijl 
we tegelijkertijd Nederland als kennisland in positie 
houden. Investeren in een open Europese 
onderwijsruimte levert vanuit elk perspectief winst en 
biedt gigantische kansen en mogelijkheden. Laten we 
Nederland en het Nederlandse onderwijs ‘ontblokken’ in 
het belang van een duurzame en inclusieve toekomst.  

 

Minister van 

Buitenlandse Zaken 



 

1 Mulder, M. (2018). Klimaatberaad koerst af op ondoelmatig beleid. ESB Economisch Statistische Berichten, 103, pp. 569-573. Opgehaald van https://esb.nu/esb/20046711/klimaatberaad-koerst-af-op-

ondoelmatig-beleid 

2 Rijksoverheid. (2019). Klimaatbeleid. Opgehaald van Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid 
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TERENCE 
WAGELAAR 
Studeert Economics and Business 

Economics aan Rijksuniversiteit 

Groningen 

 

De uitdaging 

De uitdaging die we hebben is de transitie naar een duurzame 

samenleving zonder de uitstoot die we nu hebben tegen zo 

laag mogelijke kosten te realiseren. Voor mij als minister van 

Duurzame Energie moeten de klimaatdoelen2 behaald 

worden. Maar ik ben ook econoom en ik geloof dat wanneer 

iedereen in Nederland geprikkeld wordt richting 

verduurzaming, dit tot effect zal hebben dat deze doelen zo 

efficiënt mogelijk behaald worden. 

In het publieke debat spreek men over allerlei technieken, 

zoals windturbines, zonnecellen en kerncentrales en welke 

hiervan gekozen moet gaan worden. Men heeft het niet over 

wat er echt moet gebeuren. De trend naar verduurzaming 

moet gevolgd worden tot het doel bereikt is. Dit kan alleen als 

zowel producenten als eindgebruikers (denk aan industrieën 

en huishoudens) geprikkeld worden om allemaal te 

verduurzamen, bijvoorbeeld door efficiënter met energie om 

te gaan. 

 

Mijn ambitie 

Door de eindgebruikers en de producenten (financieel) te 

prikkelen om te verduurzamen kan het doel tegen de 

laagste kosten bereikt worden1. Wanneer dit gepaard gaat 

met transparantie in kosten en informatie kan dit efficiënt 

gedaan worden. Een open en eerlijke markt zal binnen de 

wetgeven gaan voor de meest koste efficiënte oplossing 

voor een probleem. 

 

 

De aanpak 

Hier spelen kennisinstituten een mooie brug 

naar innovatie. Wanneer financiële steun gaat 

naar onderzoek en innovatie, kunnen deze 

instituten helpen innoveren naar een 

duurzame samenleven. Dit is dan ook de 

manier om de klimaat doelen te halen. Een 

jaarlijkse versterking van deze prikkel zorgt er 

voor dat innovatie op een bepaald punt niet 

stopt maar aangewakkerd blijft.  

Een samenwerking van zowel producenten, 

eindgebruikers en kennisinstituten is nodig de 

transitie succesvol te laten voorlopen. 

 

Minister van  

Duurzame Energie 

https://esb.nu/esb/20046711/klimaatberaad-koerst-af-op-ondoelmatig-beleid
https://esb.nu/esb/20046711/klimaatberaad-koerst-af-op-ondoelmatig-beleid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering/klimaatbeleid


 

 

De uitdaging 

Het klimaat verandert, de 
zeespiegel stijgt en we krijgen 
steeds vaker te maken met 
extreme weersomstandigheden. 
Om de opwarming van de aarde 
te beperken moet de 
energietransitie versneld 
worden. De oplossingen 
daarvoor liggen in integrale 
nieuwe infrastructuren, zowel 
fysiek als digitaal en onderling 
verbonden. Bijvoorbeeld om 
efficiënt gebruik te kunnen 
maken van duurzaam 
opgewekte energie. De 
behoefte aan letterlijke mobiliteit 
neemt af en blended werken en 
leren is de toekomst, terwijl 
allerlei vormen van elektrisch 
vervoer in de slimme stad 
toenemen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACHIEL 
VAN DER WAL 

 
Studeert Technische 

Bestuurskunde aan de TU Delft 

 

Mijn ambitie 

Om het hoofd te bieden aan die uitdagingen investeren we in 

De Nieuwe Deltawerken. We moeten investeren in onderzoek 

en innovaties voor de fysieke infrastructuur én de digitale 

infrastructuur. Hierbij stellen we de menselijke maat centraal. 

Dat betekent dat we op zoek gaan naar integrale oplossingen 

waarbij we iedereen betrekken.  

 

Die nieuwe deltawerken lossen niet alleen problemen op, 

maar leveren ook een bijdrage aan bijvoorbeeld de 

leefbaarheid, de economie en de natuur. Op die manier 

houden we Nederland de komende decennia veilig voor het 

water en zijn we klaar voor de toekomst. De wetenschap 

speelt een onmisbare rol in de innovaties die daarvoor nodig 

zijn. 

 

De aanpak 

Met het Delta Futures Lab doet de TU Delft, met andere universiteiten, 
hogescholen en het werkveld, al interdisciplinair en oplossingsgericht 
onderzoek naar de deltawerken van de toekomst. In het nieuwe Electrical 
Sustainable Powerlab wordt onderzoek gedaan naar Smart Grids om ons 
stroomnet toekomstbestendig te maken. Hierbij spelen slimme algoritmes en 
AI-technieken een belangrijke rol om in de toekomst iedereen betaalbare, 
betrouwbare en duurzame elektriciteit te kunnen leveren. 
We kunnen innovaties niet los zien van de maatschappij. De samenleving 
moet bij grote veranderingen worden betrokken, omdat we daar allemaal de 
impact van zullen ondervinden. In Delft gebeurt dat onder andere bij The 
Green Village. Dat is een fieldlab waar samen met de overheid en het 
bedrijfsleven de nieuwste uitvindingen, bijvoorbeeld toepassing van waterstof 
via het huidige aardgasnet, worden getest door gebruikers. In de WaterStraat 
wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe we het beste om kunnen gaan met 
problemen als overtollig regenwater en grondwateroverlast.  
Onze digitale infrastructuur vraagt om efficiënt, betrouwbaar en overal 
beschikbaar internet. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar 
quantuminternet en quantumcomputing. Onze steden zullen slimmer 
worden door gebruik te maken van AI en machine learning. In samenhang 
daarmee wordt onderzoek gedaan naar nieuwe vormen van mobiliteit, zoals 
zelfrijdende auto’s. Dit levert ook weer nieuwe vraagstukken op wat betreft 
privacy en ethiek. Dat maakt een interdisciplinaire aanpak zo belangrijk. Het 
is tijd om te investeren in oplossingsgericht interdisciplinair onderzoek. Het 
is tijd voor innovatieve plannen. Het is tijd voor De Nieuwe Deltawerken. 

 

Minister van de  

Nieuwe Deltawerken 



 

 Zie bijvoorbeeld Borghouts - van de Pas, Irmgard and Wilthagen, Ton, Flexicurity and Employment Security: The Dutch Way (December 1, 2009).  
2 de meest recente Europese cijfers (2017) laten zien dat flexwerken de afgelopen jaren is toegenomen en het Nederlandse aandeel het hardst is gestegen met 6,1 procentpunt in tien jaar 
3 Vaste krachten kennen de volledige bescherming van het arbeidsrecht, waaronder een grote mate van ontslagbescherming. 
4 De tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan, de insiders met zekerheid, en mensen met flexwerk of geen baan, ofwel de outsiders met veel onzekerheid, wordt steeds groter. 
5 Uit onderzoek blijkt dat van de 80% die scholing kreeg aangeboden slechts een kwart gebruik maakte van de scholing, Borghouts-van de Pas, I., Bosmans, M., Verschoor, J., & Wilthagen, T. (2019) 
6 Zie ook Borghouts - van de Pas, I. W. C. M. (2012). Securing job-to-job transitions in the labour market: A comparative study of employment security systems in European countires. Wolf Legal Publishers 
(WLP). 
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NIKKI 
SNELS 
Studeert Labour Law &  

Employment Relations aan  

Tilburg University en is afgestudeerd 

in Rechtsgeleerdheid 

 

De uitdaging 

Al jaren wordt er gesproken over de noodzaak 
tot werktransities. Toenemende globalisering 
en technologische ontwikkelingen vragen om 
een nieuwe arbeidsmarktinfrastructuur.  
Nederland kent een recordaantal aan flexibele 
arbeidscontracten.2 Een oorzaak hiervan is dat 
er in Nederland veel risico’s zijn voor de 
werkgever bij het aannemen van vaste 
krachten.3 Voor flexkrachten zijn deze risico’s 
veel lager doordat hen minder 
arbeidsrechtelijke bescherming toekomt.4 
Flexkrachten zijn makkelijker te ontslaan 
wanneer zij boventallig worden. Tegelijkertijd 
zien we dat overstappen, met name naar een 
andere sector, ingewikkeld is. Er bestaan wel 
scholingspotjes, maar uit onderzoek blijkt dat 
daar te weinig gebruik van wordt gemaakt.5  

 

Mijn ambitie 

Overstappen op de arbeidsmarkt moet onderdeel worden 
van de arbeidscultuur.  Tegenwoordig bestaat een 
loopbaan vaak uit een reeks tijdelijke banen. Hier moeten 
we onze arbeidsmarktinfrastructuur op aanpassen. We 
moeten de mens in plaats van de baan centraal gaan 
stellen. Er zijn verschillende goede initiatieven om 
werktransities te bevorderen maar deze zijn meestal 
tijdelijk en/of sectoraal en missen het perspectief van de 
lange termijn. We moeten kijken naar een structurele 
voorziening voor iedereen. Jezelf blijven ontwikkelen zowel 
binnen als buiten de eigen sector moet de norm worden, 
zodat iedereen sterker staat op de arbeidsmarkt.  
 

 

De aanpak 

We kunnen leren van andere landen. Zo kent Zweden 
transitiefondsen die ondersteuning bieden in mobiliteit, ook 
tussen sectoren.6 Ik denk dat we in Nederland ook moeten 
kijken naar een transitiefonds waar je tijdens je hele loopbaan 
gebruik van kunt maken. Zo’n transitiefonds moet voor alle 
werkenden (vast en flex) beschikbaar zijn. Deze organisatie 
kan samenwerken met de sectorale O&O fondsen, en toch net 
dat stukje intersectorale begeleiding bieden dat nu vaak 
ontbreekt. Voor de financiering van het fonds kan gedacht 
worden aan een premie voor werkgevers en werkenden. Op 
die manier worden zij ook direct betrokken bij de investering in 
de eigen ontwikkeling.  Daarnaast is het van belang om met 
elkaar in gesprek te blijven gaan op alle niveaus, zodat we 
flexibiliteit op de arbeidsmarkt kunnen behouden en 
tegelijkertijd bereiken dat het voor iedereen haalbaar is om 
altijd passend werk te vinden. Dat vergt tijd, onderzoek en 
geld, maar is mogelijk. Zo bouwen we een arbeidsmarkt die 
iedereen de kans geeft om mee te bewegen met 
veranderingen. 
 

 

Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRK  

VAN MEER 
 Masterstudent Chemical 

Engineering aan de Technische 

Universiteit Eindhoven 

 

Mijn ambitie 

Binnen het onderwijs moet meer ruimte worden gemaakt voor 

studenten-initiatieven. Door binnen het hoger onderwijs 

challenge based learning in te voeren worden studenten 

betrokken bij de maatschappelijke uitdagingen en kunnen zij 

werken aan innovaties die deze problemen op kunnen lossen. 

Daarnaast zouden studententeams een grotere rol moeten 

krijgen in het publieke debat rondom innovaties en de grote 

maatschappelijke uitdagingen.  

Het grote voordeel van de projecten van studententeams is dat 

deze relatief goedkoop zijn en geen winstoogmerk hebben 

maar vooral dat ze niet gebonden of verbonden zijn aan 

onderzoeksdoelen. Zodoende kunnen zij werken aan allerlei 

maatschappelijke uitdagingen op hun eigen, originele en 

multidisciplinaire wijze waardoor zij regelmatig met unieke 

ideeën en oplossingen komen. Oplossingen die daarna door 

het bedrijfsleven, bijvoorbeeld via een startup, doorontwikkeld 

kunnen worden. 

De uitdaging 

De wereld van vandaag staat voor grote uitdagingen. Of het 

nu gaat om de circulaire economie of het omgaan met de 

gevolgen van klimaatverandering, innovatie is de oplossing. 

Talloze van deze geweldige innovaties worden gedaan door 

onze onderzoekers maar ook door studententeams. Deze 

samenwerking is cruciaal voor onze maatschappij. Binnen 

studententeams ontwikkelen studenten oplossingen voor de 

grote wereldproblemen, gelinkt aan de Sustainable 

Development Goals (SDGs) van de United Nations, vaak 

naast hun studie. Dit sluit mooi aan op de wens van de 

industrie, die op zoek is naar studenten die ervaring hebben 

met interdisciplinaire en praktische projecten. 

 

De aanpak 

Als minister zou ik fondsen beschikbaar 

stellen aan universiteiten om, in 

samenwerking met studenteninitiatieven zoals 

studententeams en de industrie, challenge-

based learning verder te ontwikkelen en te 

valideren om zo meer innovaties mogelijk te 

maken. Deze fondsen bestaan vaak al, maar 

zijn nu gericht op industrie of 

overheidsorganisaties. Binnen onze 

universiteiten zijn al grote stappen gezet op dit 

vlak, maar om de volgende stap te maken en 

innovatie niet een gevolg van, maar het doel 

van onderwijs te maken, zijn extra fondsen en 

nog meer industriële partners nodig. 

 

Minister van Innovatie 



 

 

 

Het Studentenkabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WALTER 
LOOG 
Studeert Milieu-

Natuurwetenschappen  

aan de Open Universiteit 

 

De uitdaging 

Bij studeren wordt in veel gevallen direct gedacht aan jonge 

mensen die doorstromen vanuit het voortgezet onderwijs 

en aan het begin staan van een prachtig voltijds 

studentenleven.  

In de praktijk zien we dat veel studenten door de 

afschaffing van de basisbeurs naast hun studie flink 

moeten werken om de financiële eindjes aan elkaar te 

knopen. Andersom zien we dat juist steeds meer 

werkenden moeten investeren in nieuwe kennis en 

vaardigheden. De wereld verandert in hoog tempo en het 

behalen van één studie op jonge leeftijd volstaat niet meer 

voor een gehele carrière. Een groot deel van de huidige 

banen en beroepen zal verdwijnen, en nieuwe kansen 

komen hier voor terug. Om deze kansen te grijpen moeten 

we vooruit kijken en mensen in iedere fase van hun leven 

en carrière de mogelijkheid bieden tot scholing. We moeten 

blijven investeren in kennis, onderzoek en het vermogen 

om ons aan te passen aan deze veranderende wereld.  

 

Mijn ambitie 

Als minister pleit ik allereerst voor een cultuurverandering 

en bewustwording voor deze veranderende wereld, niet 

alleen bij de overheid maar ook bij onderwijsinstellingen en 

de studenten zelf. Als de combinatie tussen werken en 

studeren toch een blijvende is ongeacht de levensfase, 

waarom dan niet ook schoolverlaters stimuleren en ruimer 

faciliteren in het volgen van een duale of deeltijdopleiding? 

Hoge studieschulden kunnen hierdoor worden verlaagd of 

vermeden, werkervaring wordt eerder opgedaan, een 

spaarpot kan worden opgebouwd voor de aankoop van 

een eigen huis en men krijgt meer tijd om zichzelf als mens 

te leren kennen en te ontwikkelen.  

 

 

De aanpak 

Gezien deze andere kijk op onderwijs ben ik 

voorstander van een meer gelijke behandeling 

van voltijd-, deeltijd- en duale studievormen. 

Iedereen moet een éérste bachelor- en 

masteropleiding kunnen volgen, ongeacht de 

leeftijd en levensfase. Daarom zou het aanbod 

aan deeltijd- en duaal onderwijs ook uitgebreid 

moeten worden. Daarnaast vind ik dat de overheid 

moet stoppen met onderwijsfacilitering op basis 

van schulden maken; terug naar de basisbeurs 

voor alle studenten. Ik pleit voor nieuwe en 

ruimere faciliteiten om een leven lang ontwikkelen 

voor iedereen te stimuleren, van scholier tot 

zestig-plusser. Hiervan profiteren ook de mensen 

die nu een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. 

Met onderwijs kunnen ze zij ook hun kansen 

vergroten! 

 

 

Minister van  

Lang Leve Ontwikkelen 

 



 

 

 

Het Studentenkabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

JITTE 
JENNEKENS 

 
Masterstudent Regenerative 

Medicine & Technology aan 

Universiteit Utrecht 

 

De uitdaging 

Het Nederlandse zorgstelsel is gericht op 

ziekte, niet op gezondheid. In 2019 ging 

ruim 100 miljard euro naar de 

gezondheidszorg, waarvan slechts 2,4 

procent naar preventie (CBS 2019). Dat 

moet veranderen. Afgelopen jaren is het 

aantal mensen met een chronische ziekte, 

zoals diabetes en hart- en vaatziekten, flink 

toegenomen, waardoor de zorgkosten 

oplopen. Tegelijkertijd blijft het aantal 

mensen met overgewicht stijgen en worden 

de gezondheidsverschillen tussen hoger en 

lager opgeleiden alleen maar groter. Van de 

chronische ziekten is ongeveer een derde 

toe te schrijven aan slechte leefgewoonten, 

zoals roken, overgewicht en weinig 

beweging, en onderliggend ook aan een 

lage sociaaleconomische status (SES).  

 

Mijn ambitie 

Ik wil me inzetten voor een innovatief preventiebeleid dat zal 

leiden tot een betere gezondheid van de gehele 

samenleving, met een gezonder gewicht, minder 

sociaaleconomische gezondheidsverschillen en meer 

welzijn. Voor een dergelijk beleid is een visie nodig die 

verder rijkt dan een kabinetsperiode van 4 jaar. Dat is een 

zaak van lange adem. Nobelprijswinnaar James Heckman 

heeft jaren geleden al aangetoond dat investeringen in 

gezondheid bij jonge kinderen op de lange termijn de 

samenleving in zijn geheel het meeste rendement oplevert. 

De coronacrisis heeft laten zien dat de overheid wel degelijk 

durft te handelen als er acuut gevaar dreigt voor onze 

gezondheid. Maar er komt nog een andere crisis op ons af, 

die in omvang een veel groter probleem is dan het 

coronavirus. De tijd dringt, nu moet ook eindelijk eens vol 

worden ingezet om de sluipmoordenaar leefstijl aan te 

pakken.  

 

 

De aanpak 

Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat de 

gezonde keuze de makkelijkste en de goedkoopste is, dat 

vraagt om maatregelen. Maar de sterke lobby’s van bedrijven 

en de angst voor betutteling weerhouden de overheid hiervan. 

Om het preventiebeleid te laten slagen zal er een effectieve 

strategie moeten worden bedacht met behulp van wetenschap 

en onderwijs, om mensen ook daadwerkelijk die gezonde keuze 

te laten maken. Naast kennis, zijn vooral ook nieuwe vormen 

van praktijkgericht onderzoek en domein overstijgende 

samenwerkingen nodig om de complexe vragen op het gebied 

van preventie te kunnen beantwoorden. Nieuwe technieken 

zoals big data analysis die kunnen worden toegepast in e-

Health of gedragsbeïnvloeding (nudging), maar ook fieldlabs in 

verschillende reële leefomgevingen zijn essentieel voor het 

vinden van oplossingen op maat. Preventie levert ons als 

samenleving op de lange termijn de meeste winst op. Daarom is 

het zo belangrijk dat we hierin investeren. 

 

Minister van  
Gezond Leven 



 

 

 

Het Studentenkabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSKE  
WEIN 
Bachelorstudent Nederlands Recht 

aan de Radboud Universiteit 

 

Mijn ambitie 

De ambitie is om aan de hand van verkennende situaties na 

te gaan hoe overheidsinstanties en organisaties omgaan met 

rechtvaardigheid. We hebben twee voorbeelden uitgewerkt: 

de toeslagenaffaire en de avondklokrellen. 

- Toeslagenaffaire: algoritmes kunnen ons een hoop 

werk uit handen nemen. Maar dan moet ervoor 

gezorgd worden dat algoritmes transparant worden 

toegepast. Dat is onvoldoende gebeurd. 

- Avondklokrellen: een straf moet effectief zijn, niet te 

hard en niet te zacht. Soms is een taakstraf het meest 

geschikt. Taakstraffen verminderen de recidive. 

 

De sleutel voor minder criminaliteit is diepgaand onderzoek 

te doen: met kennis kun je onderliggende problemen 

wegnemen. Dan kan je maatregelen nemen, waardoor de 

criminaliteit daalt. 

 

De uitdaging 

Onze uitdaging is om kwetsbare groepen in de 

samenleving te beschermen tegen onrecht. 

Onrechtvaardigheid is een probleem, zo blijkt regelmatig 

uit het nieuws. Rechtvaardigheid maakt het nodig dat je 

oog blijft houden voor je medemens. De mens mag niet 

zoekraken achter wetten, systemen en technieken. 

Rechtvaardigheid is een lastig begrip om vast te pakken. 

Wat ‘eerlijk’ en ‘rechtvaardig’ is, verschilt per persoon en 

situatie. Er spelen verschillende aspecten bij 

rechtvaardigheid. 

 

De aanpak 

Om onze uitdaging te volbrengen, wil ik een 

brede reflectie op gang brengen over 

rechtvaardigheid. Daarbij moet gekeken 

worden naar verschillende aspecten van 

rechtvaardigheid. Bovendien moeten 

organisaties en overheidsinstanties bedenken 

wat de impact van een onrechtvaardige 

behandeling op een persoon kan zijn. Hiervoor 

is onderwijs en interactie nodig. Ik wil de 

dialoog tussen wetenschappelijke 

vakgebieden en tussen wetenschap en burger 

aanmoedigen. Iedereen die dat wil, moet 

hierbij betrokken kunnen worden. 

 

 

Minister van Vrede en 

Rechtvaardigheid 

 



 

1 Masha Medvedeva, Michel Vols, and Martijn Wieling, “Using Machine Learning to Predict Decisions of the European Court of Human Rights,” Artificial Intelligence and Law 28, no. 2 (2020): 237–66, 
https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y. 
2 Frederik J. Zuiderveen Borgesius et al., “Online Political Microtargeting: Promises and Threats for Democracy,” Utrecht Law Review 14, no. 1 (February 9, 2018): 82–96, https://doi.org/10.18352/ulr.420. 
3 Adrián Todolí-Signes, “Algorithms, Artificial Intelligence and Automated Decisions Concerning Workers and the Risks of Discrimination: The Necessary Collective Governance of Data Protection,” Transfer 
(Brussels, Belgium) 25, no. 4 (2019): 465–81, https://doi.org/10.1177/1024258919876416. 
4 Anastasia Siapka, “The Ethical and Legal Challenges of Artificial Intelligence: The EU Response to Biased and Discriminatory AI,” SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY: Social Science Research Network, 
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5 “How to Design AI for Social Good: Seven Essential Factors - University of Amsterdam,” accessed March 12, 2021, 
https://lib.uva.nl/discovery/fulldisplay/cdi_webofscience_primary_000523072400001CitationCount/31UKB_UAM1_INST:UVA. 
6 Ronald Arkin, “Lethal Autonomous Systems and the Plight of the Non-Combatant,” 2018, 317–26, https://doi.org/10.1007/978-3-319-51466-6_15. 
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LJUBIŠA 
METIKOŠ 

 
Student-onderzoeksassistent  

AI-, en Platformregulering  

bij het Instituut voor 

Informatierecht (iViR) bij de 

Universiteit van Amsterdam 

 

De uitdaging 

We leven vandaag de dag in een informatiemaatschappij. 
Data is de drijfveer van tal van (nieuwe) technologieën. Met 
data-gedreven technieken zoals ‘machine learning’ bouwen 
we AI-systemen die gebruik kunnen maken van de huidige 
overvloed aan informatie. YouTube kiest bijvoorbeeld leuke 
nieuwe muziek voor je uit, of spraaksystemen zoals Siri of 
Alexa beantwoorden al je vragen. 

Maar de invloed van artificiële intelligentie (AI) zal nog 
verder reiken. Proeven met robotrechters1 zijn al gaande en 
de overheid gebruikt nu al systemen zoals SyRI om fraude 
op te sporen. Dit brengt natuurlijk ook tal van ethische 
vraagstukken met zich mee. Wat als een AI wordt gebruikt 
om verkiezingen te beïnvloeden? Denk bijvoorbeeld aan 
politieke micro-targeting.2 Mag een AI je ontslaan?3 En hoe 
gaan we om met AI die zichzelf (per ongeluk) racistische 
denkbeelden heeft aangeleerd?4 

AI veroorzaakt echter niet alleen problemen. Het kan ook 
ingezet worden om bijvoorbeeld sociale problemen op te 
lossen,5 of om burgers te beschermen tijdens militaire 
operaties.6 Voor het creëren van deze AI-systemen, heb je 
echter vaak ‘big data’ nodig. En dat vormt wel weer een grote 
uitdaging voor onze privacy7 en databeveiliging.8  
 

 

Mijn ambitie 

Onze toekomst zit vol met krachtige toepassingen van onze 
data. Maar eenmaal uit handen is de beheersing en de 
beveiliging ervan maar al te lastig. We willen een veilige en 
ethische toekomst, met oog voor de mensen die het hardst 
getroffen worden door nieuwe technologieën. Maar hiervoor 
moeten we eerst weten waar de problemen en oplossingen 
van nieuwe technologieën liggen. 

 

De aanpak 

Daarvoor moeten we tal van vragen eerst 
beantwoord worden. Hoe kunnen we AI ethisch 
reguleren? Hoe stellen we de juiste eisen qua 
privacy en databescherming? Welke groepen 
worden er geraakt door nieuwe technologieën 
en hoe beschermen we ze? 

Dit vereist investeringen in diepgaand 
academisch onderzoek en in de mensen die dit 
onderzoek kunnen doen. Onderzoek dat o.a. 
gedaan wordt aan de UvA bij het IViR en 
HumaneAI, of in samenwerking met de VU en 
de gemeente Amsterdam in het CIVIC AI Lab, 
maar ook daarbuiten door het TILT van de 
Universiteit Tilburg, het eLaw van de 
Universiteit Leiden en nog vele anderen. Met 
investeringen in zulke instellingen, kunnen we 
voorbereid zijn op de toekomst.  

 

Minister van Data en Privacy 



 

6 Barton, J., Bragg, R., Wood, C., & Pretty, J. (Eds.). (2016). Green exercise: Linking nature, health and well-being. Routledge. 
4 Dijk-Wesselius, van J. E., Maas, J., Hovinga, D., Van Vugt, M. V. D. B. A., & Van den Berg, A. E. (2018). The impact of greening schoolyards on the appreciation, and physical, cognitive and social-emotional 

well-being of schoolchildren: A prospective intervention study. Landscape and urban planning, 180, 15-26. 
5 Kruize, H., van Kamp, I., van den Berg, M., van Kempen, E., Wendel-Vos, W., Ruijsbroek, A., & Nieuwenhuijsen, M. (2020). Exploring mechanisms underlying the relationship between the natural outdoor 

environment and health and well-being–Results from the PHENOTYPE project. Environment international, 134, 105173. 
2 NOS. (2021, 8 maart). TERUGKIJKEN: Persconferentie met Rutte en De Jonge [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=F1t88i7VB9E 
3 Tsiros, M. D., Sinn, N., Coates, A. M., Howe, P. R., & Buckley, J. D. (2008). Treatment of adolescent overweight and obesity. European journal of pediatrics, 167(1), 9-16. 
1 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2019). Cijfers en feiten overgewicht. Loketgezondleven.nl. Geraadpleegd op 8 maart 2021, van 

https://www.loketgezondleven.nl/gezondheidsthema/overgewicht/cijfers-en-feiten-overgewicht 

 

Het Studentenkabinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILA 
BAWARY 
Masterstudent Health Sciences  

aan de Vrije Universiteit  

Amsterdam 

 

De uitdaging 

Er is al veel gedaan om de Nederlandse 

bevolking meer te laten bewegen. Maar dit 

kan beter. De urgentie is nu namelijk nog 

groter. Kijkend naar bijvoorbeeld het 

maatschappelijke probleem overgewicht. In 

2019 had de helft van de Nederlandse 

bevolking overgewicht waarvan 15% te 

maken had met ernstig overgewicht 1. Deze 

cijfers zijn door de jaren heen toegenomen en 

zoals de minister-president 8 maart al in zijn 

persconferentie benoemde, zijn we in deze 

coronaperiode gezamenlijk miljoenen extra 

kilo’s aangekomen 2. Leefstijlinterventies zijn 

gericht op begeleiding bij gedragsverandering 

gecombineerd met beweging en voeding 3. 

We bewegen niet genoeg in Nederland en dit 

moet worden aangepakt. 

 

Mijn ambitie 

Als student minister van sport en bewegen ga ik me richten 

op meer beweging om Nederland gezonder te maken. Mijn 

ambitie is om de Nederlandse bevolking meer in beweging 

te krijgen door meer groen in de leefomgeving te creëren.  

 

 

De aanpak 

De natuur zorgt voor meer fysieke activiteit bij zowel kinderen 
als volwassen. Kinderen worden lichamelijk actiever doordat ze 
vaker buiten spelen en door de beweging wordt de kans op 
overgewicht kleiner 4. Ook volwassenen zijn in de natuur meer 
en langer actief aan het bewegen 5. Bewegen zorgt voor tal aan 
baten door een verbeterde lichaamsfuncties, de preventie op 
ziektes en een verbeterde effect van ouderdom of ziektes 6. We 
moeten iedereen de kans bieden om te kunnen bewegen in de 
natuur en daarvoor moet er genoeg aanbod van groen zijn. Om 
meer groen te realiseren kunnen we het volgende doen: 

 Het stimuleren van de bouw en behoud van 
(recreatie)parken in samenwerking met gemeentes en 
provincies. 

 Het maken van een richtlijn voor een minimaal 
percentage groen in een buurt. 

 Het stimuleren van buitensport in samenwerking met 
sportverenigingen. (Hiervoor zal er een integrale 
aanpak komen op lokaal niveau met begeleiding in 
gedragsverandering.) 

 Het blijven stimuleren van werkgevers en werknemers 
om meer te bewegen tijdens de werkuren, zoals het 
organiseren van wandelvergaderingen en de 
vergoeding van sportkosten. 
 

Deze maatregelen hebben vele voordelen op verschillende 
gezondheidsvlakken. Hierdoor kunnen we uiteindelijk rekenen 
op winst in de kwaliteit van leven door het voorkomen van 
ziektes, besparing op de zorgkosten, maar bovenal een 
gezonde en gelukkige bevolking!  

 

 

Minister van Sport en 
Bewegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F1t88i7VB9E
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De uitdaging 

We staan als maatschappij voor een reeks complexe 

uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, energie, 

ruimte, voedsel en gezondheid, die onlosmakelijk met elkaar 

verbonden zijn. Als studentminister van Landbouw, 

Omgeving, Voedsel en Energie wil ik me inzetten voor de 

transitie naar een duurzame en weerbare samenleving. Dit 

vraagt een integrale visie, lange termijnbeleid, innovatie en 

samenwerking met mijn collegaministers alsmede alle partijen 

in de samenleving. Van boer tot consument, maatschappelijke 

organisaties, bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen. 

Hierbij is internationale samenwerking ook van cruciaal 

belang.  

Ik zie kringlooplandbouw als een belangrijke stap richting een 

duurzame samenleving. Echter, de boer maakt extra kosten 

en moet daarvoor gecompenseerd worden. Eén van de 

manieren om dat te bereiken is het verder aanboren van de 

binnenlandse markt voor hoogwaardige streekproducten; een 

andere manier is boeren te betalen voor landschapsbeheer en 

ze tehelpen bij het omschakelen naar een natuur- en 

landschapsinclusievere bedrijfsvoering. Dit vergt ook 

afstemming met de energietransitie. 

 

Mijn ambitie 

Mijn ambitie voor 2030-2040 is om een agrarische sector te 

hebben die het landschap centraal stelt en volledig gericht is 

op hoogwaardige kwaliteitsproducten. Onze natuur is weer 

vitaal en onze landschappen hebben een duidelijke regionale 

identiteit. Boer en tuinder hebben een goed verdienmodel en 

zijn niet gedwongen tot intensivering of schaalvergroting om 

het hoofd boven water te houden. Mensen eten 

hoogwaardige producten van eigen bodem die helpen 

gezond te blijven terwijl we de rest van de wereld blijven 

voorzien van hoogwaardig pootgoed en kennis.    

 

De aanpak 

Ik wil een actieve aanpak om landschappen te 

onderhouden, en boeren en tuinders te 

ondersteunen in hun omschakeling naar 

kringlooplandbouw. De afzetmarkt voor 

hoogwaardige regionale streekproducten 

vergroten we met een slimme 

brandingstrategie. Windmolens en 

zonnepanelen worden alleen daar geplaatst 

waar ze geen afbreuk doen aan het landschap.  

 

Minister van Landbouw, 
Omgeving, Voedsel en Energie 

Om consumptie van duurzame producten van 

eigen bodem te stimuleren, kunnen we 

inspelen op de toenemende behoefte van 

consumenten om te weten waar hun voedsel 

vandaan komt, trots, de brandstofbesparing bij 

kortere ketens, de aanpak van bepaalde 

gezondheidsproblemen en landschapsbeheer.  

 



Noot voor de redactie 

Voor meer informatie over het Studentenkabinet 2021, neem contact op met Piet van Ierland via 

P.J.M.vanIerland@tilburguniversity.edu of +31134662352. Wil je in contact komen met één van 

de ministers? Neem dan contact op via woordvoering. 

Contact met de ministers 

Minister-President  

 Timon Metz, Universiteit Twente 

 Woordvoering: Jochem Vreeman, j.c.vreeman@utwente.nl 

Minister van Inclusieve, Duurzame Economie  

 Daisy Ruyter, Erasmus Universiteit Rotterdam 

 Woordvoering: Floris Rietveld, floris.rietveld@eur.nl  

Minister van Buitenlandse Zaken  

 Heleen van der Velden, Maastricht University 

 Woordvoering: Koen Augustijn, k.augustijn@maastrichtuniversity.nl  

Minister van Werkgelegenheid 

 Nikki Snels, Tilburg University 

 Woordvoering: Corine Schouten, c.h.schouten@tilburguniversity.edu  

Minister van Duurzame Energie 

 Terence Wagelaar, Rijksuniversiteit Groningen 

 Woordvoering: Teun Havinga, t.k.havinga@rug.nl  

Minister van Leven Lang Ontwikelen 

 Walter Loog, Open Universiteit 

 Woordvoering: Miranda de Kort, miranda.dekort@ou.nl  

Minister van Vrede en Rechtvaardigheid 

 Joske Wein, Radboud Universiteit 

 Woordvoering: Dick van Aalst, d.vanaalst@ru.nl  

Minister van De Nieuwe Deltawerken 

 Machiel van der Wal, TU Delft 

 Woordvoering: Roy Meijer, r.e.t.meijer@tudelft.nl  

Minister van Innovatie 

 Dirk van Meer, TU Eindhoven 

 Woordvoering: Sacha Claessens, s.m.j.claessens@tue.nl   
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Minister van de Nieuwe Democratie 

 Zeineb Romdhane, Universiteit Leiden 

 Woordvoering: Melissa Schriek, m.f.schriek@bb.leidenuniv.nl  

Minister van Gezond Leven 

 Jitte Jennekes, Universiteit Utrecht 

 Woordvoering: Ludo Koks, l.koks@uu.nl  

Minister van Data en Privacy 

 Ljubiša Metikoš, Universiteit van Amsterdam 

 Woordvoering: Cindy Rouwhorst, c.t.rouwhorst@uva.nl  

Minister van LOVE (Landbouw, Omgeving, Voedsel en Energie) 

 Marieke van Vonderen, Wageningen University & Research 

 Woordvoering: Suzanne Laven, susanne.laven@wur.nl  

Minister van Sport en Bewegen 

 Hila Bawary, Vrije Universiteit Amsterdam 

 Woordvoering: Max Schouten, m.schouten@uva.nl  

Voor meer info en video’s van de ministers, 

ga naar www.studentenkabinet.nl 
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