
Jongeren; de arbeidsmarkt en hun toekomst  
 

De drie trends die het meeste invloed hebben op CNV Jongeren zijn de krapte op de 

arbeidsmarkt, de vergrijzing en ontgroening. Kortom, de arbeidsmarkt staat voor een hoop 

veranderingen de komende jaren. Gunstig voor de jongeren of niet? En waarom hebben juist 

deze onderwerpen zoveel invloed op CNV Jongeren?  

 

IJmert Muilwijk geeft antwoord op deze vraag. Hij is voorzitter van CNV Jongeren en kiest samen met de 

bestuurscommissie de belangrijkste trends uit om te kijken wat CNV Jongeren hierbij voor de jongeren 

kan betekenen. Ook komen de kansen en bedreigingen voor CNV Jongeren naar voren en vertelt IJmert 

hoe hij CNV Jongeren ziet over tien jaar. 

 

Krapte op de arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt wordt komende jaren steeds krapper. Dit betekent dat er meer vraag is naar werknemers. 

Vooral in de sectoren techniek, zorg en onderwijs is het personeelstekort een probleem. CNV Jongeren 

wil hier verandering in brengen door te zorgen dat de jongeren op de juiste plek terecht komen. Dit doet 

zij onder andere door het project Techniek Talent. Dit project heeft als doel jongeren een beter inzicht te 

geven in de arbeidsmarkt en in de beroepen die zij later kunnen vervullen. CNV Jongeren traint 

enthousiaste jongeren van een technische opleiding om op scholen voorlichting te geven over de 

techniekbranche. CNV Jongeren heeft juist deze branche uitgekozen, omdat hier de meeste vraag ontstaat. 

 

Daarnaast gaat CNV Jongeren met werkgevers aan de slag om jongeren van nu beter te begrijpen, zodat 

bedrijven jongeren beter op waarde kunnen schatten. Dit is zowel voor de werkgever als voor de 

werknemer een enorm voordeel. Werkgevers maken kennis met Wajongers (jongeren waarbij al voor hun 

18e jaar een arbeidsbeperking is vastgesteld) en jongeren worden gekoppeld aan werkgevers om hen te 

laten zien dat ondanks dat zij anders communiceren en zich anders uiten, zij wel heel waardevol en 

belangrijk voor een bedrijf kunnen zijn. CNV Jongeren speelt ook in op de krapte op de arbeidsmarkt 

door jongeren beter voor te bereiden. Zo geeft CNV Jongeren vakbondslessen, waarin zij vertelt wat de 

rechten en plichten zijn van werkende jongeren. Ook met de sollicitatietrainingen leert de vakbond hoe 

jongeren de beste indruk maken tijdens hun sollicitatie.  

 

Vergrijzing 

Dit jaar gaan de eerste babyboomers met pensioen. Het aantal gepensioneerden is straks groter dan het 

aantal werkenden. Wat betekent dit precies voor de jongeren? Moeten zij straks meer gaan betalen of 

langer werken? De overheid wil de AOW- en pensioenleeftijd omhoog doen, zodat jongeren langer 

moeten werken en dus meer betalen voor de ouderen. CNV Jongeren kijkt vooruit en denkt op dit 

moment na over wat hun ondersteuning voor de jongeren kan zijn. 

 

Ontgroening 

Ontgroening is het gevolg van de vergrijzing. Met ontgroening wordt bedoeld: het aantal jonge mensen 

wordt relatief steeds kleiner. CNV Jongeren probeert ook hier oplossingen voor te bedenken. Eén van die 

oplossingen is het Wajong-werkt project. Met dit project benadert CNV Jongeren werkgevers om hen de 

voordelen te laten zien van een werknemer met een arbeidsbeperking.  

Vaak blijkt dat met slechts kleine aanpassingen een Wajonger prima mee kan draaien binnen de 

organisatie. Veel werkgevers zijn zich hier niet van bewust. Ook heeft CNV Jongeren de afgelopen 

maanden via het project VSO & Arbeidsmarkttoeleiding producten gemaakt om de jongeren die vanuit 

het voortgezet speciaal onderwijs in de Wajong terecht komen, beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt. 

 



De arbeidsmarkt verandert, maar veranderen ook de leden van CNV Jongeren? En hoe zit dat in de 

toekomst. Hebben jongeren nog wel behoefte aan een vakbond? 

 

Leden 

 “CNV Jongeren is een vakbond speciaal voor jongeren. Onze leden zullen in dat opzicht daarom nooit 

veranderen. De samenleving verandert wel. Dit heeft invloed op de instelling van de jongeren. Zij worden 

steeds individualistischer, ze zeggen meer wat ze ervan vinden, maar doen er weinig aan. Ik vind het 

daarom belangrijk dat iedereen die zijn mening geeft bij CNV Jongeren, zoals in de bestuurscommissie, 

wel actief lid word van CNV Jongeren” stelt IJmert. Hij is van mening dat jongeren altijd behoefte zullen 

hebben aan een vakbond, aangezien iedereen graag ergens bij wil horen. Jongeren sluiten zich aan bij een 

vakbond omdat zij met een groep sterker staan dan alleen. 

De vraag vanuit de jongeren naar de vakbond verandert wel. Jongeren zien de vakbond vaak eerder als een 

hulpmiddel om te helpen zoeken naar de juiste plek op de arbeidsmarkt. In het verleden diende de 

vakbond meer als vangnet. 

 

Communicatie 

“Op het gebied van communicatie en media zijn wij altijd net te laat. We haken erbij aan. Ik heb zelf 

Twitter, Hyves en Facebook, en ook CNV Jongeren heeft deze pagina’s. Alleen vind ik zelf dat wij daar 

een stapje bovenop kunnen doen. De nieuwe site gaat straks online.”  

Jongeren willen deel zijn van iets. De vorm van de communicatie verandert, maar het deel willen zijn van 

iets blijft altijd hetzelfde. De betrokkenheid bij een vakbond is vanuit de jongeren niet meer of minder 

geworden in de afgelopen jaren. Jongeren willen juist serieus genomen worden. 

 

“Samen sta je sterker” 

CNV Jongeren wil de komende tien jaar vooral jongeren helpen bij het zich ontwikkelen op de 

arbeidsmarkt. Ook wil zij een platform vormen voor mensen om invloed te hebben op het geheel. “Als 

individu kan je moeilijk het systeem veranderen, samen bereik je veel meer” zegt IJmert. De voorzitter is 

van mening altijd verenigd te moeten zijn. “Misschien heet het in de toekomst geen vakbond meer, maar 

het principe van een vakbond zal altijd blijven bestaan, want samen sta je sterker”. 

 

Maar hoe kun je dit bereiken? Hoe ziet CNV Jongeren er over tien jaar uit en wat zijn de kansen en 

bedreigingen voor deze jongerenvakbond?  

 

“Ik wil dit bereiken door een hele sterke vereniging te vormen, waarbij wij een open organisatie zijn 

waarin iedereen mee kan denken over hoe je in Nederland verder kunt komen. Mijn oproep aan de 

jongeren van Nederland is: als je een mening hebt, sluit je dan aan” aldus IJmert. Op dit moment is CNV 

Jongeren daar al mee bezig. Zij werken aan een eigen ideeënmachine waarin iedereen tandwiel kan zijn. 

Iedereen kan dus een bijdrage leveren. “Ik geloof in de kracht van jongeren omdat ze vers en vernieuwend 

kunnen kijken”. 

 

Kansen en bedreigingen 

Een bedreiging voor CNV Jongeren is de individualisering van de samenleving. Jongeren nemen minder 

snel de moeite om mee te denken, zij leveren alleen commentaar. Een kans daarentegen is dat deze 

generatie, ook wel generatie Z, heel erg van de post-materialistische samenleving is. Dit betekent dat zij 

meer meedenken en heel erg van het delen zijn. “Zij zijn erg kritisch en leveren graag commentaar op 

internet.” Generatie Z is dan ook de generatie die met internet opgegroeid is en internet als noodzaak ziet. 

 

Uiteindelijk is CNV Jongeren dus erg afhankelijk van de houding van de jongeren. De veranderende vraag 

vanuit de jongeren naar de vakbond heeft invloed op de manier van werken, maar ook de grote 



veranderingen in de arbeidsmarkt hebben grote invloed op de vakbond. De krapte op de arbeidsmarkt, de 

vergrijzing en ontgroening zijn veranderingen die CNV Jongeren aan wil pakken. 


