
IJmert van Muilwijk

Opleider van nieuwe Rouvoetjes
Jongeren en politiek, een combinatie die niet voor de hand ligt. 
IJmer Muilwijk is hét voorbeeld dat het toch heel goed kan.

Voorzitter Nederlandse jongerenafdeling ChristenUnie

de ChristenUnie uit te leggen. En hij zorgt er met andere Perspectiefleden voor 
dat de ChristenUnie later niet zonder goede leiding komt te zitten. “We trainen 
de nieuwe generatie en leiden ze op tot nieuwe André Rouvoetjes.” En hij pro-
beert politiek dus dichtbij jongeren te brengen. Als jonge politicus is het dan 
belangrijk dat je duidelijk bent. IJmert: “We leven in een complexe wereld. Jon-
geren hebben dan niks aan vage verhalen. Simpel uitleggen is daarom het be-
langrijkste. Alles is simpel, is mijn motto.” 

Verschil
Ook al werkt IJmert nu voor een landelijke organisatie en woont hij in Utrecht, 
hij zal nooit vergeten waar het allemaal begon. “De reden dat ik de politiek in 
ben gegaan, heeft alles met Giessenlanden te maken. Via via kwam ik met Jan 
Verspuij van de ChristenUnie Giessenlanden in aanraking. Ik had wat ideeën 
en hij zei: ‘Als je het allemaal zo goed weet, denk dan maar mee.’ Ik ben de uit-
daging aangegaan en ben zo in de verkiezingsprogrammacommissie terecht 
gekomen. Ik werd lid van Perspectief en daarna al snel voorzitter.”
En nu kan hij doen wat hij altijd al wilde doen: dingen veranderen. Dat is wat 
politiek zo leuk maakt, vindt IJmert. “Ik wilde dingen veranderen en de politiek 
is daar het beste middel voor. Juist als jongere is het fantastisch om te zien dat 
je dat binnen een partij kunt doen. Als wij iets een probleem vinden, gaan we 
dat bespreken met de partij, die bespreken dat met Kamerleden en zo wordt er 
een motie aangenomen. De politiek is de plek waar je als jongere een verschil 
kunt maken.” Als milieukundige hoeft IJmert niet lang na te denken op welk 
gebied hij dat het liefste wil: het milieu. “Het is de uitdaging van onze generatie 
om de wereld te behouden en ‘m laten voortbestaan zoals wij ‘m kennen. Het 
geloof speelt daarbij een grote rol, ja. In de Bijbel staat dat we voor de aarde 
moeten zorgen.”

Ambities
Toch zit IJmerts taak als voorzitter van Perspectief er in mei alweer op. Dan 
heeft hij die functie ruim twee jaar vervuld en is het weer tijd voor iets anders. 
Maar de kans dat hij dan volledig uit beeld verdwijnt is klein. Met een beetje 
geluk gaat hij de gemeenteraad van Utrecht in. Daar staat hij tweede op de ver-
kiezingslijst. Met zijn ambities is in elk geval niets mis. Hij zou over een aantal 
jaar best de nieuwe André Rouvoet of de minister-president van Nederland wil-
len zijn. Toch is hij voorzichtig. “Als ik het talent heb, zou ik dat zeker willen. 
Maar in de politiek moet het je gegund worden. Mensen moeten vertrouwen in 
je hebben. Het enige wat zeker is in de politiek is dat niks zeker is.”

Plattelander
Met een beetje hulp vooraf is IJmert nu al een heel eind gekomen. Maar hoe ver 
hij het uiteindelijk ook zal schoppen, Giessenlanden blijft voor hem altijd spe-
ciaal. “Ik weet waar mijn roots liggen en heb veel aan Jan Verspuij te danken. 
Bovendien zal ik altijd een boer blijven. Iedereen weet dat ook. Als ik ergens 
kom spreken, weten ze dat ze geen glad stadsmannetje hoeven te verwachten. 
Ik ben nou eenmaal een plattelander.”

Voor de uit Giessenburg afkomstige IJmert Muilwijk (25) is het zijn werk om 
die twee te combineren. Hij is namelijk voorzitter van Perspectief, de jongeren-
afdeling van de ChristenUnie. Hij wil politiek relevant en leuk te maken voor 
jongeren. Dat is niet altijd makkelijk, maar wel heel leuk, volgens IJmert. “Met 
grijze pakken en vage praatjes hebben jongeren niks. Het belangrijkste is dus 
om de politiek dichtbij jongeren te brengen. Dingen visualiseren.” Een voor-
beeld: Een paar weken geleden was Perspectief in club Monza in Utrecht en 
presenteerde daar ‘oorbehoedsmiddelen’ (oordopjes), om onder het motto ‘als 
je feest, doe het dan veilig’ gehoorbeschadiging bij jongeren tegen te gaan. IJ-
mert: “Zoiets raakt jongeren. Misschien hadden ze nog niet in gaten dat ge-
hoorbeschadiging een probleem is. Natuurlijk zijn er dan ook mensen die zeg-
gen ‘wat kan mij het schelen, als ik mijn oren kapot wil maken, doe ik dat toch 
lekker?’ Nou, best. Dat moet iedereen zelf weten. Maar we bereiken jongeren er 
wel mee. We lokken discussies uit.”
Als frontman van Perspectief is IJmert de spreekbuis van de organisatie. Hij on-
derhoudt contact met andere politieke partijen en met de media. Zo is hij al in 
verscheidene tv-programma’s te zien geweest om de visie en standpunten van 
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