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Jongeren en vakbeweging; toen, nu en in de 90-er jaren 

FNV Jongeren  
In het vorige nummer van Solidariteit heb ik getracht een schets 
te geven van datgene wat voorafging aan de FNV Jongeren, ter 

voorbereiding van de studiedag “Jongeren en vakbeweging in de jaren 
negentig” op 9 juni aanstaande. In dit tweede artikel wil ik een 

diskussiebijdrage leveren voor deze dag in de vorm van een kritiek 
op de ideeën en organisatie van de op 17 maart opgerichte 

nieuwe jongerenorganisatie. 
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Ik realiseer mij de ongemakkelijke, nog rela-
tief zwakke positie van de FNV Jongeren op 
dit moment. De organisatie heeft wel preten-
ties, maar moet zich nog helemaal een posi-
tie in vakbonds- en jongerenland verwerven. 
Geen eenvoudige opgave in deze tijden van 
verdergaande individualisering, weinig daad-
werkelijke ondersteuning door de vakbewe-
ging en de zwakke startpositie, na de zelfop-
heffing van de voorloper, de Jongerenbewe-
ging verbonden met de FNV (JB). 
Hoewel ik niet meer tot de groep jongeren 
gerekend kan worden die de FNV Jongeren 
wil organiseren, bemoei ik me met de dis-
kussie. Een sterke FNV-jongerenorganisatie 
is immers van levensbelang voor de gehele 
vakbeweging, waar ik wel onderdeel van 
ben. In dit kader wil ik op een aantal elemen-
ten ingaan en een opbouwende kritiese 
diskussiebijdrage leveren. 
 
Gevaar van versmalling 
De FNV Jongeren heeft zich korte, middellan-
ge en lange termijn doelen gesteld, waarin 
een rechtvaardige samenleving, belangen-
behartiging, emancipatie en participatie van 
jongeren centraal staan. Hierbinnen wordt 
prioriteit gegeven aan de verbetering van de 
sociaal- ekonomiese positie van met name 
de slechtst bedeelde groepen jongeren. Het 
aksent zal worden gelegd op het binnenha-
len van ‘haalbare eisen’. Als filosofie wordt 
‘sociale vernieuwing’ genoemd, wat overi-
gens niet verder wordt uitgewerkt. 
In de JB werden belangenbehartiging (niet 
alleen sociaal-ekonomies, maar in de ruim-
ste zin van het woord) en vorming/
bewustwording als twee hoofddoelstellingen 
gezien. Onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. Het idee was dat er in iedere aktie/
aktiviteit primair gericht op belangenbeharti-
ging, tegelijkertijd vormende, bewustmaken-
de elementen gericht op zelforganisatie 
opgenomen moesten zijn. Daarnaast waren 
er aktiviteiten primair gericht op vorming en 
bewustwording, die moesten leiden tot be-
langenbehartiging in zelforganisatie. 
 
De FNV Jongeren heeft nu de keus gemaakt 
om de primair op vorming gerichte aktivitei-
ten te laten vallen en zich te richten op de 
sociaal- ekonomiese belangenbehartiging. In 
de periode van de JB werkten deze twee 
doelstellingen in de praktijk overwegend 
kontraproduktief op elkaar in. Terwijl ze el-
kaar hadden moeten versterken. De JB trok 
jongeren aan met verschillende verwachtin-
gen die blijkbaar niet binnen één klub te 
verenigen waren. Op basis van deze recente 
ervaring lijkt het dus gerechtvaardigd om de 
keus voor sociaal- ekonomiese belangenbe-
hartiging te maken. Maar hierin schuilt het 
gevaar dat er een versmalling optreedt, die 
overigens aansluit op de praktijk van de 
versmalde vakbeweging. Natuurlijk is betaal-
de arbeid met liefst een goed loon en goede 
sekundaire arbeidsvoorwaarden noodzake-
lijk voor de opbouw van een zelfstandig be-
staan. De prioriteitskeuze hiervoor staat niet 
ter diskussie. Maar het zou een verarming 
betekenen, wanneer het hierbij zou blijven. 

Juist jongeren zijn nog niet vastgeroest, 
maar hebben idealen en verfrissende nieu-
we ideeën op een veel breder terrein dan 
uitsluitend werk en poen. 
Ik denk bijvoorbeeld aan punten als arbeids-
moraal, rollenpatronen, racisme, milieu, 
derde- wereldproblematiek en zelfs het ter 
diskussie stellen van de gehele kapitalistie-
se maatschappijvorm. Binnen een jongeren-
organisatie moet er ruimte zijn voor gedach-
tenvorming over dit soort zaken. Dit kan een 
prikkelend effekt hebben en een verrijking 
zijn voor de gehele vakbeweging.  

Ideologiese aantrekkingskracht 
Bovendien is een jongerenorganisatie 
geen vakbond. Het is een belangenorga-
nisatie voor de brede groep werkende 
jongeren, waarvan helaas slechts een 
klein deel binnen de vakbeweging geor-
ganiseerd is, maar waarvan de belangen 
wel via CAO-onderhandelingen behartigd 
worden. De FNV Jongeren is dus een 
pressiegroep binnen en buiten de vakbe-
weging, die zich heeft aangesloten bij het 
grootste georganiseerde deel van de 
nederlandse arbeidersbeweging. Uit bij-
voorbeeld de strategie op korte termijn 
blijkt dat er nogal veel aandacht besteed 
zal worden aan het meedraaien in allerlei 
overlegorganen op zowel landelijk als 
regionaal nivo, binnen en buiten de vak-
beweging. Natuurlijk is het noodzakelijk 
om in een aantal organen jongerenbelan-
gen te vertegenwoordigen en informatie 
te halen. Wanneer dit echter niet gevoed 
wordt door een sterke beweging van 
jongeren, ben je bezig luchtkastelen te 
bouwen en verval je tot een vergaderklub 
die weet wat goed is voor jongeren. In 
mijn visie ligt de kracht van iedere organi-
satie in een goede balans tussen de ge-
lijkwaardige elementen visie, strategie, 
organisatie en last but not least bewe-
ging. Grote jongerenorganisaties in het 
verleden kenmerkten zich door een ideo-
logiese aantrekkingskracht (AJC en KAJ). 
Ze hebben destijds vele jongeren ge-
vormd die op basis daarvan nog steeds 
aktief zijn. Ik geef toe, de tijden waren 
anders en het valt niet mee om momen-

teel nieuwe perspektieven te ontwikkelen. 
Het lijkt alsof het kapitalisme en individualis-
me gewonnen hebben. Doch de recente 
ontwikkelingen in Oost-Europa dagen ook uit 
tot diskussies over nieuwe perspektieven. 
Een jongerenorganisatie van de FNV moet 
midden in dit soort diskussies gaan staan. 
Dit moet haar inhoudelijke ‘extra’ zijn naast 
belangenbehartiging alleen. ‘Sociale vernieu-
wing’ als filosofie voor de nieuwe klub vind ik 
dan niet bepaald een inspirerende bron. 
 
Werkorganisatie en vereniging 
De organisatiestruktuur van de FNV Jonge-
ren verschilt sterk van die van de Jongeren-
beweging. Dat is niet zo verwonderlijk, want 
het was één van de kernpunten van het 
konflikt. Er is een strakke scheiding tussen 
vereniging en werkorganisatie gemaakt, 
waarbij de werkorganisatie centralisties 
georganiseerd is en vergaande bevoegdhe-
den heeft. Werving en selektie zijn geheel in 
handen van betaalde krachten. Het driekop-
pige dagelijks bestuur (als enige gekozen 
betaalde krachten) en de regiokoördinatoren 
hebben veel bevoegdheden en zitten op 
sleutelfunkties tussen werkorganisatie en 
vereniging. Als uitgangspunt wordt een zo 
decentraal mogelijke, vanuit de basis opge-
bouwde bestuursstruktuur binnen de vereni-
ging geformuleerd. Deze wordt echter be-
perkt ingevuld, doordat de afvaardiging naar 
het landelijk bestuur vanuit slechts zes regi-
oos plaatsvindt waarin weer de verschillende 
lokale afdelingen en aktiviteitsgroepen verte-
genwoordigd zijn. Er is dus niet een direkte 
zeggen schapslijn vanuit het laagste nivo, de 
afdel.ng of aktiviteitsgroep. 
De toekenning van middelen aan een regio 
is gekoppeld aan het aantal leden en de 
mate waarin de aktiviteiten passen binnen 
het landelijk vastgestelde werkplan. Betaal-
de krachten hebben geen zitting in het regio-
bestuur. Zij werken onder leiding van een 
regio- koördinator in een team. 
In het landelijk bestuur zitten twee afgevaar-
digden per regio plus de drie dagelijks-
bestuurleden, die allemaal stemrecht met 
mandaat hebben. Binnen de werkorganisa-
tie is een ‘hoofd’, waaraan alle betaalde 
krachten via schriftelijk vastgelegde voort-
gangsgesprekken uiteindelijk verantwoor-
ding over hun funktione- ren moeten afleg-
gen. 
Er is waarschijnlijk voor deze strakke schei-
ding gekozen vanuit de slechte ervaringen 
met de te vrijblijvende struktuur van de Jon-
gerenbeweging. Hier hadden kaderleden 
veel invloed op organisatoriese zaken als 
financiën en personeelsbeleid op lokaal en 
landelijk nivo. Het uitgangspunt daarbij was 
dat organisatie en beweging in hadden van 
jongeren zelf moest zijn. In de praktijk bleek 
dit bij een verzwakkende organisatie tot 
overbelasting en vrijblijvendheid te leiden, 
die vaak de aktiviteiten en het beleid aan-
gaande de positieverbetering voor jongeren 
wegdrukten. 
Het was volgens mij noodzakelijk dat een 
aantal van deze belastende organisatoriese 
taken bij de kaderleden weggehaald werd; 
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om jongeren meer ruimte te geven met die 
zaken bezig te zijn die hen direkt aangaan. 
En tevens was het noodzakelijk in de struk-
tuur mechanismen in te bouwen waardoor 
regioos aan konsekwenties gebonden kun-
nen worden om zich aan landelijk genomen 
besluiten te houden. 
Doch, ik ben bang dat teveel verwacht wordt 
van een oplossing via de struktuur en een 
sterk centraal georganiseerd apparaat. Ten 
eerste werkt het in de praktijk niet zo. We 
hoeven maar om ons heen te kijken en we 
zien dat een strakke scheiding werkorgani-
satie/ vereniging in veel bonden niet de-
mokraties en efficiënt werkt. Veel kaderle-
den, bestuurders en beleidsmedewerkers 
voelen zich vaak gefrustreerd, omdat ze 
vastzitten in een keurslijf van een centrale 
struktuur. Waar te weinig ruimte is om zelf 
initiatieven te nemen, kaderleden vaak niet 
serieus genomen worden en veel macht 
hebben, terwijl ze officieel alleen maar uit-
voerend zouden zijn. Betaalde krachten zijn, 
als het goed is, bij hun werk en organisatie 
betrokken. Geef ze dan ook een kontroleer-
bare, beperkte zeggenschap op bestuurlijk 
nivo. Ten tweede lijkt het op z'n minst op een 
ontkenning van de mogelijkheden van ka-
derleden. Waarom zouden kaderleden geen 
verantwoordelijkheid in de organisatie kun-
nen dragen? 
 
Ervaringen van jongeren 
Uit de stukken blijkt dat er nogal veel belang 
wordt gehecht aan een degelijke analyse 
van de situatie van jongeren. Dat is juist. In 
de Jongerenbeweging is de beleidsontwikke-
ling altijd slecht gebleven. Het is noodzake-
lijk als FNV Jongeren beslagen ten ijs te 
komen. Wat me echter opvalt, is dat volgens 
de plannen jongeren alleen maar uitvoering 
zullen geven aan de door middel van analy-
ses vastgestelde beleidsplannen. Nergens 
lees ik dat de ervaringen van jongeren zelf 
een belangrijke faktor zijn waarmee beleid 
tot stand komt, en dat zij een essentiële rol 
spelen bij de uitvoering ervan. Maar ik neem 
aan dat dit toch anders bedoeld is. 
Verder valt op dat er veel aandacht wordt 
besteed aan de besturing van de klub. Dit is 
uiteraard belangrijk, maar ik vind te weinig 
terug over de vraag hoe je jongeren aktiveert 
en organiseert. Ik hoop niet dat het de be-
doeling is een organisatie te worden die 
vergadertijgers voor de vakbeweging opleidt. 
Een belangrijke aktiviteit van de FNV Jonge-
ren zal het geven van informatie en service 
zijn. 
Dat is belangrijk, want - zo wordt terecht 
gesteld - hierdoor heb je jongeren iets te 
bieden en dat is een essentiële funktie van 
een jongerenorganisatie. Er wordt echter 
niet aangegeven op welke wijze er struktu-
reel aan gewerkt kan worden om de stap 
van individuele belangenbehartiging naar 
kollektieve belangenbehartiging en verzet te 
maken. 
 
Samenwerkingsafspraken 
De FNV Jongeren is lid van de FNV en heeft 
als zodanig zitting en stemrecht in de fede-
ratie-raad. Het aantal stemmen wordt be-
paald door het aantal eigen leden. Dit zijn 
leden die geen lid zijn van een FNV-bond. De 

FNV Jongeren heeft net als de FNV-bonden 
een zelfstandige positie. Verder heeft de 
FNV Jongeren zitting in regionale FNV-
organen, bestuurders teams en landelijke 
beleidsorganen van de centrale. Met de 
bonden zullen samenwerkingsafspraken 
gemaakt worden op basis van het eigen 
beleidsplan voor gezamenlijke belangenbe-
hartiging in bepaalde sektoren (bijvoorbeeld 
winkelsektor). 
Samenwerkingsafspraken over het geza-
menlijk uitvoeren van het vakbondsjonge-
renwerk worden blijkbaar niet gemaakt. Dit 
is een opmerkelijk verschil met de relatie die 
de Jongerenbeweging niet de bonden had. 
Deze bevatte samenwerkingsafspraken over 
het gezamenlijk ondersteunen van het vak-
bondsjongerenwerk. Vanuit de bonden was 
hierop veel kritiek. Te weinig koördinatie van 
beleid en aktiviteiten, de lokale samenwer-
king was te veel afhankelijk van vrijgestel-
den en bestuurders. De FNV Jongerenraad 
moest hierin meer lijn gaan brengen. 
Het lijkt mij belangrijk dat er van de fouten in 
het verleden geleerd wordt en dat bonden 
toch weer samenwerkingsrelaties met de 
FNV Jongeren aangaan. De ervaring met de 
Jongerenbeweging is misschien negatief, 
maar laten we reëel zijn: alleen lukt het de 
bonden ook niet echt om goed jongeren-
werk van de grond te tillen. 
Het zou een verzwakking van zowel bonden 
als FNV Jongeren zijn, wanneer de laatste 
zich uitsluitend mag bezighouden met infor-
matie- en voorlichtingswerk, of slechts jon-
geren organiseert in een aantal door de 
bonden zelf moeilijk te organiseren sekto-
ren. 
We kennen allemaal de cijfers van de ver-
grijzende vakbeweging. Het is van levensbe-
lang voor de vakbeweging om jongeren en 
hun belangen serieus te nemen en prioriteit 
te geven. FNV en bonden zullen hierbij een 
sterke jongerenorganisatie nodig hebben. 
Die moet dan ook wel ruimte en vertrouwen 
krijgen. 
 
Nog heel wat vragen 
Een heleboel aspekten zijn buiten beschou-
wing gebleven, zoals personeelsbeleid, fi-
nanciën en scholing. Ik heb slechts een 
aantal hoofdlijnen willen aangeven. 
De FNV Jongeren heeft heel wat positieve 
elementen in zich om zich te kunnen ontwik-
kelen tot een sterke jongerenbeweging. Het 
is een zelfstandige organisatie, aangesloten 
bij de FNV. Ze richt zich op jongeren die in 
de hoek zitten waar de hardste klappen 
vallen. Durft prioriteiten te stellen en pro-
beert de vrijblijvendheid van de Jongerenbe-
weging te korrigeren. 
Maar er zijn ook vragen en kritiek. 
Wordt het niet een klub van beleidsnotaas 
en vergadertijgers, in plaats van een brutale 
beweging? 
Wordt spontaniteit van jongeren niet dood-
gedrukt in de strakke lijn van organisatie? 
Worden dingen niet te veel van bovenaf 
bepaald? 
Wordt het niet te veel een service-
organisatie voor jongeren, in plaats van een 
beweging van jongeren? 
Zal het lukken mede inhoud te geven aan 
nieuwe anti-kapitalistiese maatschappelijke 

perspektieven? 
Hoe serieus gaan bonden de FNV Jongeren 
en haar belangen nemen? 
Blijven de bonden aanrommelen, zoals de 
afgelopen jaren, of worden er daadwerklijk 
stappen gezet? 
Het zijn uiteindelijk de jongeren zelf die deze 
vragen zullen beantwoorden door inhoud en 
vorm aan hun eigen beweging te geven. 
 
Dirk de Jager 
(vrijgestelde KWJ/Jongerenbeweging 1978-
1985)  
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