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Jongerenorganisaties en vakbeweging  

Vooraf aan FNV Jongeren 
In dit nummer van Solidariteit het eerste van 
een tweetal artikelen over de werkende- 
jongerenorganisaties. Deze keer de voorge-
schiedenis en een globale rekonstruktie van 
het ontstaan en de ondergang van de Jonge-
renbeweging verbonden met de FNV. In het 
volgende nummer over de nieuwe "FNV 
Jongeren". 
En dit alles in het kader van een studiedag 
onder de titel "Een werkende-
jongerenbeweging in de jaren negentig", 
welke op 9 juni aanstaande georganiseerd 
wordt. 
 
AJC en KAJ 
De Jongerenbeweging verbonden met de 
FNV was het resultaat van een fusie tussen 
de KWJ en het NW-jc (NW-jongerencontact). 
Het NW-jc was de jongerenorganisatie van 
het NW. De KWJ werd gezien als de jonge-
renorganisatie van het NKV. 
De belangrijkste voorloper van het NW-jc is 
de sociaal-demokratiese jeugdbeweging van 
voor de tweede wereldoorlog, de AJC 
(Arbeiders Jeugd Centrale). De bakermat van 
de KWJ ligt in de jeugdbeweging van de 
katholieke arbeidersbeweging, de KAJ 
(Katholieke Arbeiders Jeugd). Beide bewe-
gingen organiseerden grote groepen jonge-
ren. Hoewel beide in de periode voor de 
tweede wereldoorlog een aantal demonstra-
ties organiseerden voor verbetering van de 
positie van de jeugd (bijvoorbeeld voor het 
Plan van de Jeugdarbeid van de AJC) vervul-
den ze voornamelijk een rol in vorming, ont-
spanning en dergelijke. Het was tegen de 
achtergrond van de roerige zestiger jaren dat 
deze funktie door werkende jongeren zelf 
achterhaald werd. Ook zij werden mondiger 
en eisten hun deel van de welvaartsmaat-
schappij. De vakbeweging was hierop niet 
ingesteld. Ze moest aanvankelijk niets van 
die nozems hebben. De NW-bonden hadden 
na de oorlog wel hun eigen jongerenwerk 
opgezet, maar dit was beperkt gebleven tot 
een kleine groep jongeren die in de bonds-
strukturen mocht meepraten. Daarnaast 
organiseerden en manifesteerden werkende 
jongeren zich steeds meer buiten de vakbe-
weging in eigen groepen en centra. 
 
NW-jc 
In 1966 wordt het NW-jc opgericht en daar-
mee kwam binnen het NW de erkenning 
voor de specifieke positie en belangenstrijd 
van werkende jongeren. Vanaf zijn oprichting 
zal het NW-jc bezig zijn zich te ontworstelen 
aan de bevoogding van de NW-bestuurders. 
Diverse keren eisen de jongeren een zelf-
standige organisatie op en komt het tot kon-
flikten met het NW-hoofdbestuur. De be-
kendste aktie is "geef ons de vijf" waarin de 
NW-jongeren zelfs overgaan tot verstoring 
van een vergadering van het NW-
hoofdbestuur. De aktie heeft sukses en het 
NW-jc krijgt meer vrijheid. 
De vreugde is echter van korte duur. Zodra 
de jongeren veel radikalere standpunten 

innemen dan het officieel vastgestelde 
bondsbeleid en deze nog naar buiten bren-
gen ook, wordt er weer door de ‘ouderlijke 
macht’ ingegrepen en worden alle hervor-
mingen teruggedraaid. Vele enthousiaste, 
aktieve jongeren draaien het NW-jc teleurge-
steld de rug toe. 
Het NW-jc was een kleine, voornamelijk op 
landelijk nivo opererende organisatie. Aan-
sluiting bij grote groepen werkende jongeren 
is nooit echt gelukt Op plaatselijk nivo was 
het NW-jc daarentegen sterk en heeft het 
een belangrijke rol gespeeld in de belangen-
behartiging van werkende jongeren. Het NW-
jc signaleerde bijvoorbeeld als eerste in 
Nederland het gevaar van de opkomende 
massawerkloosheid onder jongeren en heeft 
hiertegen in 1976 al alternatieve plannen 
ontwikkeld en geprobeerd deze tot politiek 
beleid te maken. 
 
KAJ 
De KAJ heeft altijd een zelfstandiger koers 
kunnen varen. De beweging was decentraal 
georganiseerd en opereerde meer onder de 
hoede van de kerk dan van de KAB 
(Katholieke Arbeiders Beweging, voorloper 
van het NKV). Binnen de KWJ kon zich een 
radikalisering voltrekken en eind zestiger 
jaren schudde de beweging ‘het katholieke’ 
af. De pastoors werden de laan uitgestuurd, 
de beweging kwam onder revolutionair elan 
in handen van jongeren. De methodes van 
de bezielende leider, de belgiese priester 
Cardijn, werden omgesmeed in de richting 
van radikale vormingsmethodieken van 
Paolo Freire. Het NKV reageerde toleranter 
dan het NW en de beweging kon zich met 
financiële steun van WVC (toen CRM) verder 
redelijk zelfstandig ontwikkelen. 
De KWJ wilde zich op de basis richten. Er 
waren heldere doelen en methodes. Aanslui-
ten bij de belevingswereld van werkende 
jongeren. Vandaaruit vertrekken door middel 
van vorming, bewustwording en belangenbe-
hartiging en de basis leggen voor een mas-
sale beweging in handen van jongeren zelf. 
De KWJ begon ook bedrijvenwerk op te zet-
ten, waarmee ze zich de woede van het NKV 
op de hals haalde. Dit was immers de ver-
antwoordelijkheid en het voorrecht van de 
vakbeweging. Het konflikt liep hoog op en 
leidde zelfs tot een breuk. Het NKV diende 
een verzoek in bij WVC voor een eigen jonge-
renorganisatie. 
WVC kwam tussenbeide en er werd overeen-

gekomen dat de KWJ zich met name op 
vorming, informatievoorziening en klachten-
behandeling kon richten. Het NKV bleef de 
CAO-partner die de bevoegdheid had 
kontrakten af te sluiten. Vakbondsjongeren-
werk moest in goed onderling overleg en via 
afspraken geregeld worden. Hiermee is de 
basis gelegd voor de zogenaamde werkaf-
spraken tussen KWJ en NKV, die later zo’n 
belangrijke rol spelen bij de totstandkoming 
van de Jongerenbeweging verbonden met 
de FNV. 
De KWJ bereikte een grotere groep jongeren 
dan het NW-jc, maar de massa-organisatie 
zoals de KAJ, is het nooit meer geworden. 
In tegenstelling tot NW-jc moest de KWJ 
niets hebben van overleggen in jeugdkom-
missies en van het uitbrengen van beleids-
notaas. 
 
Blauwe en rode Jeugd 
Het NW-jc en de KWJ lagen meer met elkaar 
overhoop dan dat er konstruktief werd sa-
mengewerkt op basis van dezelfde belangen 
(namelijk die van de werkende jongeren in 
Nederland). Vergelijkbaar met wat Ger 
Harmsen beschrijft in zijn boek "Blauwe en 
rode jeugd" (Sun, 1975). 
De grote 1 november-aktie "de dag van de 
werkende jongere" (1969), waar werkende 
jongeren voor het eerst massaal van zich 
laten horen, is gezamenlijk georganiseerd en 
een groot sukses geworden. Daarna is het 
eigenlijk nooit meer wat geworden tussen 
die twee.1 Er waren grote ideologiese en ook 
wel (sub)kulturele verschillen. Juist in jonge-
renorganisaties tekenen deze verschillen 
zich vaak scherp af. De ontwikkeling van een 
eigen identiteit, onderscheiden van en afzet-
ten tegen de andere klup is belangrijk. Het 
weegt vaak zwaarder dan het rationeel be-
naderen van de vraag welke belangen op 
welke wijze het best gediend zijn. Mede dit 
maakt een jongerenorganisatie grillig, maar 
tegelijkertijd ook spannend en verrassend. 

September vorig jaar kwam er een 

vroegtijdig einde aan de zeven jaar jonge, 

zelfstandige Jongerenbeweging verbonden 

met de FNV. Na die tijd hebben we in 

de publiciteit weinig meer vernomen over 

hoe het nu verder zal gaan. Tot de 

aankondiging van de oprichting van een 

nieuwe FNV jongerenorganisatie op 17 

maart.  
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Begin jaren zeventig konden de jongerenor-
ganisaties in de zich gunstig ontwikkelende 
konjunktuur en met een PvdA-kabinet een 
aantal suksessen behalen. Het wettelijk 
minimumjeugdloon werd ingesteld, het recht 
op vorming vastgelegd, beschermende 
maatregelen voor jeugdige werknemers 
geregeld en de beroepsopleidingen verbe-
terd. Het kapitalistiese welvaartswonder 
begon echter halverwege de jaren zeventig 
haperingen te vertonen. Door het kabinet in 
het vooruitzicht gestelde inwilliging van ver-
dergaande eisen als afschaffing van het 
jeugdloon en garantstelling van het wettelijk 
minimumjeugdloon op 18 jaar bleef uit De 
krisis begon zich aan te melden en zwak 
georganiseerde groepen in de samenleving, 
zoals werkende jongeren, kregen als eerste 
de voortekenen te merken. Deze stagnatie 
in verbetering zou begin jaren tachtig wor-
den gevolgd door keiharde aanvallen en als 
gevolg hiervan verslechtering van de positie 
van werkende jongeren en daarbij het ont-
staan van massawerkloosheid onder jonge-
ren. 
 
Fuseren tegen wil en dank 
In diezelfde tijd zijn het NW en NKV in een 
fusieproces gewikkeld dat zijn afronding 
krijgt in de oprichting van de FNV in 1981. In 
dit fusieproces lag besloten dat de FNV een 
eigen jongerenorganisatie zou opzetten. KWJ 
en NW-jc worden in feite van buitenaf ge-
dwongen tot een fusie. Het kost een hoop 
zweet en tranen aan beide zijden. De onder-
handelingen tussen de twee klups, die uit-
eindelijk zullen leiden tot een zelfstandige 
werkende-jongerenbeweging, knappen een 
aantal keren af. Uitsluitend door bemidde-
ling van het FNV-federatiebestuur is het 
mogelijk om in 1982 de nieuwe Jongerenbe-
weging op te richten. Op papier ziet het er 
goed uit. Een financieel, beleidsmatig en 
organisatories zelfstandige organisatie in 
handen van jongeren, die zich zal bezig hou-
den met de positieverbetering van werkende 
jongeren. Doelgroep zijn de werkende jonge-
ren van het lager en middelbaar beroepson-
derwijs, werkloze en schoolgaande jongeren. 
Een brede beweging, aansluitend bij jonge-

ren. Decentraal en demokraties binnen het 
raamwerk van een landelijke organisatie. 
Het gaat niet alleen om belangenbeharti-
ging, maar ook om vorming en bewustwor-
ding in een zelforganisatie waarin aktieve 
vrijwilligers kunnen doorstromen tot vrijge-
stelden. Er zijn werkafspraken met de vak-
centrale en afzonderlijke bonden op basis 
van de KJW-NKV afspraken. De Jongerenbe-
weging kan meedraaien In de beleidsorga-
nen van de FNV en heeft op relevante onder-
werpen een plek met spreekrecht. Maar 
zonder stemrecht in de federatieraad, het 
hoogste orgaan van de FNV. Voor deze laat-
ste konstruktie is bewust gekozen door de 
jongeren om de handen vrij te houden en 
niet mede-verantwoordelijk gesteld te kun-
nen worden voor het FNV-beleid met een 
minimale invloed op dat beleid. 
De strategie was dat de sterke elementen 
van beide organisaties een positieve wissel-
werking op elkaar zouden hebben. KWJ - 
basisbeweging met zelforganisatie; NW-jc - 
beleidsmatig, eisen bij beslissingsorganen 
deponeren en lobbyen. 
 
Lang niet alle bonden binnen de FNV waren 
gelukkig met zo’n nieuwe FNV-jongeren–
organisatie. Vooral de Industriebond, Ab-
vaKabo en ook wel de Bouw- en Houtbond 
hadden sterke bezwaren. De kritiek was dat 
het een te losse organisatie was, te ver van 
de vakbeweging af - belangen van werkende 
jongeren zouden onvoldoende behartigd 
kunnen worden - de struktuur en zeggen-
schap waren te decentraal, er zou hierin 
geen centraal beleid gevoerd kunnen wor-
den in de lijn van de FNV - de invloed van de 
vakbondsjongeren was te gering - het feit dat 
niet-leden op distriktsnivo zeggenschap 
konden hebben, was onvoorstelbaar, even-
als het principe van vrijgestelden. 
Het is aan de inzet en de sterke positie van 
het trio Kok, Spit en Bode te danken dat de 
zelfstandige jongerenorganisatie in deze 
vorm door de federatieraad is gekomen. Dit 
trio federatiebestuurders had de bemidde-
ling geleid en zich in de federatieraad direkt 
verantwoordelijk gemaakt voor het eindre-

sultaat. De genoemde bonden gingen 
uiteindelijk morrend door de bocht. De 
Industriebond en de Bouw- en Houtbond 
gaven de nieuwe klup het voordeel van de 
twijfel, maar de AbvaKabo heeft nooit echt 
voorgestemd. 
 
Tegenwind 
De nieuwe Jongerenbeweging moest zich 
waarmaken in een maatschappelijk moei-
lijke periode. Niet alleen voor de Jongeren-
beweging, maar voor de gehele vakbewe-
ging brak een periode van verlies van ar-
beidskonflikten en leden aan. Er was meer 
aan de hand dan een ekonomiese krisis 
alleen. Er vond een herstrukturering van de 
industrie plaats. Oude industrieën, waar de 
vakbeweging traditioneel sterk was, ver-
dwenen of werden sterk gerationaliseerd 
en geautomatiseerd. En nieuwe vormen 
van produktie kwamen op, vaak met inten-
sieve toepassing van nieuwe technologie-
ën in nieuwe vormen van produktie- pro-
cessen. 
Dit gaf een enorme verandering van de 
organisatie van de arbeid, werkloosheid en 
verschuivingen op de arbeidsmarkt, waar-
bij grote groepen arbeid(st)ers gemarginali-
seerd werden. De zwakken op de arbeids-
markt kregen de klappen. Waaronder jon-
geren. In feite heeft de nieuwe Jongerenbe-
weging alleen maar verliezen moeten ver-
werken. Er is teruggevochten en er zijn 
pogingen gedaan tegen- strategieën in te 
zetten. Dit heeft helaas nauwelijks iets 
uitgehaald. De Jongerenbeweging stond er 
in feite ook alleen voor. De relatie met de 
FNV heeft niet geresulteerd in akties in 
nauwe samenwerking met bonden en 
vakcentrale, waarin daadwerkelijke solida-
riteit met jongeren een belangrijke rol 
speelde. Het bleef voornamelijk bij papie-
ren solidariteit. 
 
In diezelfde periode van de tachtiger jaren 
ging het overigens in de gehele vakbewe-
ging niet bepaald voor de wind. Het projekt 
FNV 2000 moest daarin verandering bren-
gen. Onderdeel daarvan is de werving van 
nieuwe groepen, waaronder jongeren. De 
vakbeweging vergrijst. 
 
De reorganisatie 
Het zat de jongeren niet alleen maatschap-
pelijk niet mee. De interne organisatie 
draaide ook niet lekker. Snelle doorstro-
ming, gebrek aan kontinuïteit, weinig be-
reik van jongeren. Het lukte niet om vanuit 
de decentrale organisatie tot een aantal 
gezamenlijke speerpunten te komen die 
door de hele beweging gedragen werden. 
De bestuursorganen funktioneerden 
slecht, de besluitvorming was vrijblijvend, 
het kader was zwak en het financieel be-
leid onverantwoord. 
De beweging was hoognodig toe aan een 
kritiese doorlichting en korrektie door mid-
del van een reorganisatie. In 1988 wordt 
het organisatieburo “De Beuk” in de arm 
genomen. Er komt een begeleidingskom-
missie met mensen uit het Dagelijks Be-
stuur, de Ondernemingsraad, de Vervoers-
bond, de FNV, het akkountantsburo, de 
FNV-jongerenraad en de onderzoekers zelf. 

foto Chris Pennarts 
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De voorstellen van “De Beuk” zijn vergaand:  
 Een versmalling van de doelstelling door 

de keuze voor verbetering van de sociaal- 
ekonomiese positie van jongeren, waar-
mee het vormings- en bewustwordings-
aspekt nagenoeg verdwijnt.  

 Keuze voor een basispakket aktiviteiten 
die landelijk worden vastgesteld en door 
ieder distrikt moeten worden uitgevoerd. 
De hoogte van het distriktsbudget is ge-
koppeld aan de vraag in hoeverre het 
basispakket wordt uitgevoerd. 

 Een inkrimping van het aantal distriktskan-
toren, en centralisatie op regionaal nivo. 

 Een strakke scheiding tussen werkorgani-

satie en vereniging, waarbij de werkorgani-
satie vergaande bevoegdheden krijgt ten 
aanzien van personeelsbeleid, financiën 
en interne organisatie. De verenigingslijn 
wordt vanaf het distriktsnivo ontkoppeld 
van de direkte zeggenschap door een fuik 
op regionaal nivo waar de afvaardiging 
voor het landelijk bestuur plaatsvindt. 

 Een geheel ander personeelsbeleid waar-
bij het vrijstellingsprincipe wordt losgelaten 
en meer verwacht wordt van de motivatie 
van mensen op basis van een goed inko-
men en karrièreperspektief dan op basis 
van ideologie en solidariteit. 

 Een veel direktere relatie met het beleid 
van de FNV en bonden. 

 
Het konflikt, de breuk en de brokken 
Het proces van reorganisatie is echter op 
interne tegenstellingen en een slechte bege-
leiding vastgelopen. 
De voorstellen riepen verzet op in het zoge-
naamde zuidelijk deel van de beweging, de 
van oudsher sterke KWJ-distrikten. Wat ove-
rigens niet wil zeggen dat het uitsluitend een 
KWJ - NW-jc konflikt genoemd kan worden. 
Na zeven jaar zijn de bloedgroepen al rede-
lijk vermengd. De distrikten voelen zich be-
dreigd in hun zelfstandige positie en zijn het 
ideologies en gevoelsmatig niet eens met de 
voorstellen. 

Het Dagelijks Bestuur, de begeleidingskom-
missie en het zogenaamde Noorden omhel-
zen de voorstellen. 
Het ‘Zuiden’ betrekt de stellingen en graaft 
zich in. Het 'Noorden’, waar zich met name 
de relatief nieuwe distrikten bevinden met 
een beperkt bereik van jongeren, grijpt zich 
vast aan deze nieuwe plannen om uit hun 
problemen te komen. Het ‘Zuiden’ heeft 
alleen maar iets te verliezen (ideologie, zelf-
standigheid en middelen), het ‘Noorden’ 
alleen maar iets te winnen (strakkere organi-
satie, meer belangenbehartiging en nauwe 
relatie met de FNV). Zo wordt het ervaren in 
de harten van de betrokken jongeren. 
Het konflikt spitst zich toe op twee punten. 1. 
Versmalling van de doelstelling door voorna-
melijk voor de verbetering van de sociaal 
ekonomiese positie van jongeren te kiezen. 
2. De strakke scheiding tussen werkorgani-
satie en vereniging, waarbij door centralisatie 
de werkorganisatie veel bevoegdheden krijgt 
en de distrikten vrijheid en zeggenschap 
verliezen. De meerderheid van het Dagelijks 
Bestuur en de begeleidingskommissie kiezen 
veel te snel partij voor de verregaande reor-
ganisatieplannen. Ze identificeren zich be-
wust met de plannen. De positie van het 
Dagelijks Bestuur als bestuur voor de gehele 
beweging wordt zo onmogelijk en de neutrali-
teit van de begeleidingskommissie ongeloof-
waardig. Het konflikt loopt hoog op en het 
kongres wordt een puinhoop. 
 
WVC en FNV 
Intussen wil WVC als grootste subsidiegever 
al veel langer een bezuiniging op de Jonge-
renbeweging doorvoeren. En heeft de FNV in 
het kader van FNV 2000 behoefte aan een 
ander soort jongerenorganisatie. De FNV wil 
meer jongeren kennis laten maken met de 
vakbeweging en ze service bieden in de vorm 
van informatie, advies en belangenbeharti-
ging. Het vertrouwen in de Jongerenbewe-
ging op bestuurlijk nivo binnen de FNV en 
bonden is op. De gegeven zelfstandigheid is 
niet waargemaakt en FNV 2000 stelt nieuwe 
eisen. In feite zijn WVC en FNV, vanuit ver-
schillende belangen in elkaars armen gedre-
ven door de zwakte en interne verdeeldheid 
van de Jongerenbeweging. Er is intensief 
kontakt geweest tussen FNV en WVC over de 
toekomst van de Jongerenbeweging. Ze heb-
ben zich al in een vroeg stadium akkoord 
verklaard met de opheffing van de Jongeren-
beweging en de oprichting van een nieuwe 
organisatie die een nauwe relatie met de 
FNV zou moeten hebben. Van WVC was on-
der een CDA/VVD-kabinet niet veel anders te 
verwachten. Maar de FNV valt een kortzichtig 
beleid te verwijten. In plaats van ondersteu-
ning te geven aan een positieve reorganisa-
tie in de zelfstandige Jongerenbeweging, of 
zich breder te laten informeren dan uitslui-
tend door één stroming, is de zaak ontzet-
tend onder druk gezet. De FNV wilde de Jon-
gerenbeweging naar haar hand zetten. In 
feite wordt dezelfde fout gemaakt als vroeger 
door de vele FNV-besturen met ‘hun’ jonge-
renorganisatie: bevoogden, geen vertrouwen, 
geen daadwerkelijke ondersteuning. De strijd 
voor een zelfstandige werkende-
jongerenorganisatie vanaf de AJC en KAJ tot 
de oprichting van de Jongerenbeweging lijkt 

weer teruggeworpen in haar geschiedenis. 
 
Hoe nu verder? 
Een zelfstandige jongerenorganisatie blijft 
noodzakelijk. Niet alleen vanwege de erken-
ning van de specifieke positie van werkende 
jongeren en hun belangen, maar ook omdat 
jongeren de ruimte nodig hebben om zich op 
hun eigen wijze te organiseren en te ontwik-
kelen. Dan kunnen ze nieuwe elementen en 
maatschappijveranderende ideeën inbren-
gen en het beleid van de bonden prikkelen. 
Dat zal niet altijd in dank worden afgenomen 
door de bestuurders en beleidsmakers. 
Maar dat gebeurt wel meer. 
 
Natuurlijk moest de Jongerenbeweging ver-
anderen en uit het slop komen van vrijblij-
vendheid en versnippering. Maar een jonge-
renorganisatie is geen vakbond en moet dat 
ook niet willen worden. Ze heeft een andere 
taak en funktie, sluit geen CAO af, heeft de 
vakbonden echt nodig om positieverbeterin-
gen af te dwingen, moet open en flexibel zijn, 
op langere termijn strategieën kunnen uitzet-
ten, zich brutaal naar buiten presenteren en 
de publieke opinie en politiek beïnvloeden, 
open ogen en oren voor jongeren hebben en 
hen een plek geven om zich te oriënteren en 
als kaderlid te ontwikkelen. 
 
Op 17 maart is de nieuwe organisatie, “FNV- 
Jongeren” opgericht In het volgende num-
mer van Solidariteit zal ik daar op ingaan ter 
voorbereiding van de studiedag op 9 juni 
aanstaande over “de werkende-
jongerenbeweging in de jaren negentig”. 
 
Dirk de Jager 
(vrijgestelde KWJ/Jongerenbeweging 1978 -
1985) 

http://www.solidariteit.nl/nummers/39/inhoud.html

