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interventie

er toch echt een jongere (van 30 jaar op plaats 15) 
op je lijst staat, kan je als politieke partij niet weg-
komen. Jongeren prikken hier doorheen. Partijen 
moeten rolmodellen hebben in de gemeenteraad, 
provinciale staten en het parlement. Zo wordt écht 
duidelijk dat er niet alleen maar oude dames en 
heren in de politiek zitten maar dat het iets is voor 
iedereen, ook voor jongeren.
> Investeer in politieke jongerenorganisaties
Gemiddeld hebben pjo’s per jaar zo’n 100.000 euro 
aan activiteiten in de boeken staan. Daar komen 
dan ook organisatiekosten bij die vaak nog hoger 
oplopen. Dit lijkt veel maar voor een ton organi-
seert de PvdA een ééndaags congres. De meeste 
pjo’s hebben geen medewerkers en een bestuur 
dat vaak wisselt. Bestuurders van de lsvb of iso 
(studentenbonden) krijgen meer dan 1300 euro 
per maand per persoon. De bestuurders van pjo’s 
moeten het met een bedrag van rond de 150 euro 
doen. Hierdoor kunnen kwalitatief goede mensen 
soms niet de keuze maken om een pjo-bestuur in 
te gaan en gaan mensen die dit wel doen binnen 
afzienbare tijd weer studeren om aan de steeds 
strenger wordende studie-eisen te voldoen. De ge-
volgen zijn minder kwaliteit en discontinuïteit in de 
organisaties die veel voor politieke jongerenparti-
cipatie kunnen betekenen.
 Als een meerderheid in de Kamer deze vier pun-
ten overneemt, kan het tij worden gekeerd. Maak 
jongeren weer warm voor de politiek en zorg er-
voor dat de Generatie Einstein de eerste generatie 
is die geen kloof meer ervaart. 

ruben zandvliet
Oud-voorzitter van de Jonge Socialisten

De dienstregeling van 
de publiek omroep
Soms zou je willen dat Nederland niet meer be-
stuurd werd. Dan was er geen Betuwelijn geweest, 
geen Studiehuis, en geen vmbo. De dienstrege-
ling van de Spoorwegen zou niet eenzijdig zijn 
afgestemd op het voorkomen van vertragingen, 

met negatieve consequenties voor doorgaande 
reizigers.
 Het rumoer over dit laatste onttrekt de wijziging 
van de dienstregeling bij de publieke omroep aan 
het zicht. Toch gebeuren ook daar vreselijke din-
gen. Men is bezorgd dat te weinig mensen tussen 
25 en 50 naar de publieke omroep kijken, al is dat 
een logisch gevolg van het feit dat juist die leef-
tijdscategorie interessant is voor adverteerders, en 
dus de programmering van de commerciëlen op 
deze groep wordt afgestemd. Programma’s voor 
andere leeftijdscategorieën kunnen alleen ge-
maakt worden met overheidssubsidie, en juist zij 
zouden dus door de publieke omroep in de watten 
moeten worden gelegd.
 De ingreep van september betreft echter niet 
zozeer de programma’s zelf, als wel de verdeling 
over de netten. Dat wordt als een belangrijk instru-
ment beschouwd om de aandacht van de kijkers 
vast te houden, dit ondanks de opkomst van re-
corders met een harde schijf en www.uitzending-
gemist.nl. Netten — een achterhaald begrip overi-
gens — moeten zich op vaste doelgroepen richten, 
Net 1 op de maatschappelijk teleurgestelden, Net 2 
op wie verdieping zoekt, en Net 3 op jong en jolig. 
Niet zo gek, als abonnee op s&d hoef je dan alleen 
nog naar Net 2 te kijken. 
 Maar hoe gaat het in de praktijk? Net 2 neemt 
veel over van het oude Nederland 3, zoals het 10 
uur-journaal en nova-Den Haag Vandaag. Maar 
daartussen komt nu ineens een sportprogramma. 
Het gevolg is, dat nova-Den Haag Vandaag pas 
na 11 uur is afgelopen, en daardoor niet aansluit 
op het nieuwe interviewprogramma van Paul Wit-
teman en Jeroen Pauw, dat anders dan het sport-
journaal kennelijk niet verdiepend is en daarom op 
Nederland 1 wordt uitgezonden. Zo wordt de aan-
dacht van de kijkers niet vastgehouden, integen-
deel, de kijkers worden weggejaagd. Het aantal 
maatschappelijk teleurgestelden neemt zo alleen 
maar toe. Zou dat de verborgen agenda zijn?

paul bordewijk
Publicist

S&D9-2006.indd   5 08-09-2006   15:29:03




