
116 

Tijd investeren 

injongeren 

DRS. LINEKE MAAT 

Over jongeren en hun maatschappelijke betrokkenheid worden vee! negatieve 

woorden gesproken. Het is zinvoller actief te investeren in jongeren. Een kijk

je in hun werk- en leefWereld in de vorm van een maatschappelijke stage zal 

wederzijds begrip kweken, volgens Lineke Maat, voorzitter van jongerenorga

nisatie CNV. 'Maatschappelijke betrol,kenheid is tweerichtingsverkeer, niet een 

eis van de ene partij of genera tie aan de andere'. 

De jeugd van tegenwoordig. Volwassenen hebben er de mond van vol. Ze bezor

gen over last, hangen maar wat rond, zijn aileen in zichzelf en in hun eigen wel

zijn geinteresseerd en maken soms letterlijk de buurt onveilig. Een willekeurige 

uitspraak over jongeren: 'Van zuiver geestelijke idealen is bij hem niets te 

bespeuren. Idealen zijn bij hem beperkt tot vee! zakgeld en zo spoedig mogelijk 

van school af en dan vee! geld verdienen.' Deze uitspraak is niet van gisteren, 

maar komt uit een rapport getiteld 'Maatschappelijke verwildering der jeugd'. 

Dit rapport is opgesteld door een commissie die, in 1952, in opdracht van de 

regering het 'jeugdprobleem' ging onderzoeken. De discussie over betrokkenheid 

van jongeren bij de maatschappij is dus van alle tijden. 

Jeugdziel' 

Ook nu overheersen negatieve uitlatingen over jongeren, vooral in de media. 

Jongeren zijn meer individualistisch en materialistisch dan vroeger. En volgens 

het weekblad Elsevier (mei 1999) krijgen jongeren vee! te vee! hun zin. 'De poli

tiek is jeugdziek, willen jongeren een coffeeshop, dan krijgen ze een coffeeshop.' En 

blijkbaar willen jongeren niet veelmeer dan hangplekken, skatebanen en coJJee

shops. De link tussen jongeren, onveiligheid op straat en gebrek aan maatschap

pelijke betrokkenheid wordt moeiteloos gelegd. Een redenering die erg kort door 

de bocht gaat. Zo ook de oplossing die weer regelmatig wordt aangedragen: het 

invoeren van een maatschappelijke dienstplicht voor alle jongeren. Sommige 

voorstellen gaan zelfs zo ver dat jongeren verplicht moeten worden 10 maanden 

in een kazerne of op een campus te wonen en dee! moeten nemen aan program

ma's zoals burgerschapskunde en het omgaan met eigen agressie. Een dienstplicht 

instellen om jongeren meer te betrekken bij de maatschappij is echter bij voorbaat kans-



loos. Onclerlinge betrokkenheicl is immers niet afclwingbaar. Ik ben niet graag die 

bejaarde die afhankelijk is van iemand die met tegenzin een kop koffie komt 

brengen. Of die tiener die met een ongemotiveerde scheidsrechter te maken 

heeft bij het voetbailen. 

Dergelijke doldrieste plannen zetten geen zoden aan de dijk. Maatschappelijke 

betrokkenheid onder jongeren komt aileen tot stand als ze ook echt betrokken 

worden bij het maatschappelijk !even. En dat is meer dan het maken van hang

plekken na overleg met een lokale jongerenraad. 

Er zijn een aantal voorwaarden om die betrokkenheid te realiseren, die nauw 

met elkaar in verband staan. De eerste is jongeren serieus nemen en echt luiste

ren naar hun eigen wensen en verwachtingen. Tegelijkertijd kan gekeken wor

den hoe het voor jongeren aantrekkelijker gemaakt kan worden om zich maat

schappelijk in te zetten. Ten tweede moeten jongeren tijdens het onderwijs 

vee! meer buiten de schoolmuren komen om zich te kunnen orienteren op de 

maatschappij. Het onderwijs moet op meer voorbereiden dan een betaalde baan. 

Ten derde is de maatschappelijke orienta tie van jongeren aileen dan te realise

ren wanneer bedrijven en insteilingen tijd investeren en jongeren een blik in de 

eigen keuken gunnen. Maatschappelijke betrokkenheid is tweerichtingsverkeer, 

niet een eis van de ene partij of genera tie aan de ander. 

Concrete ldussen 

De eerste voorwaarde: luisteren naar jongeren en maatschappelijke betrokken

heid aantrekkelijk of anderszins lonend maken voor jongeren. Het is essentieel 

om aan te sluiten bij ontwikkelingen van deze tijd. Jongeren wisselen regelmatig 

van (bij-)baan en zijn flexibel, dus zoeken zij ook meer afwisseling buiten hun 

school en werk. Zij zuilen zich niet meer zo snel voor lange tijd binden aan een 

vrijwilligersorganisatie. Wei willen ze een concrete klus opknappen. Het hoofd

bestuur van de Jongerenorganisatie CNV, bestaande uit 14 jonge vrijwilligers, 

organiseert gedurende heel 1999 debatten metals thema 'grenzen aan de naas

tenliefde'. In plaats van een oordeel te vel! en over jongeren en hun onderlinge 

solidariteit, wil het bestuur zelf het de bat aangaan, uit de mond van andere jon

geren zelf horen hoe ze denken over hun positie in de maatschappij. De de bat

ten gaan over vrijwilligerswerk, zwerfjongeren en asielzoekers en worden afge

sloten met het slotdebat 'grenzen aan de naastenliefde'. Aan deze debatten 

nemen jongeren deeluit het hele land, samen met insteilingen, politici en 

bedrijven. Tijdens het debat over jongeren en vrijwilligerswerk hield een leerling 

goedbedoelende instanties bijvoorbeeld voor: 'Ik wil jullie wei eens voor een 

4-havo klas zien staan en horen zeggen 'juilie moeten vrijwilligerswerk doen, 

want dat is leuk', je wordt vierkant uitgelachen'. Deze scholier is zelfwel actief 

in een leerlingenraad en betrokken bij diverse initiatieven in haar eigen woon-
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plaats. Jongeren kunnen vaak haarfijn zelf aangeven waar hun eigen knelpunten 

en mogelijkheden liggen. Ze vinden het belangrijk dat ze zelf iets hebben aan 

vrijwilligerswerk, niet financieel, wel in de vorm van kennis en ervaring opdoen. 

Een voorbeeld van een 'concrete klus' is het project 'Employment Supporter' in 

Utrecht. Een grate groep migrantenjongeren is een half jaar lang mentor van 

allochtone jongeren die nog op school zitten. Scholieren die een extra steun in 

de rug kunnen gebruiken om hun opleiding succesvol afte ronden. De mento

ren helpen scholieren bij hun keuzes random vervolgopleidingen en bij hun 

orienta tie op de arbeidsmarkt. De mentoren zien zichzelf niet echt als 'vrijwilli

ger', maar zetten wel een groat deel van hun eigen vrije tijd in om anderen de 

weg te wijzen. Zij doen dit omdat ze betrokken zijn bij de problemen die alloch

tone jongeren tegenkomen op school en willen hun steentje bijdragen. Hun 

inzet dient minimaal beloond te worden door goede begeleiding en training. 

Het onderwijs is de plek om jongeren te betrekken bij maatschappelijke ontwik

kelingen. Hiervoor is het van groat be lang dat jongeren de kans krijgen zich te 

orienteren en om meer te zien dan de schoolmuren. Scholieren moeten tal van 

keuzes maken, in een steeds kortere tijd. Door maatregelen zoals de tempobeurs 

en het bemoeilijken van het veranderen van studierichting, moeten jongeren 

zich tijdens hun opleiding meer en meer focussen op het zo snel mogelijk ver

werven van een plek op de arbeidsmarkt. Oat het onderwijs ook moet voorberei

den op een plaats in de maatschappij dreigt daarmee in de vergetelheid te raken. 

Terwijl juist sociale vaardigheden als 'f1exibel', 'communicatief en 'stressbesten

dig' steeds belangrijker gevonden worden, ook door werkgevers. 

Maatschappelijke orientatieprogramma's dienen een dubbel doe!. In de eerste 

plaats om jongeren kennis te laten maken met maatschappelijke organisaties en 

verschillende groeperingen in de samenleving. In de tweede plaats -en minstens 

zo belangrijk- om jongeren de kans te bieden zich te orienteren op hun eigen 

wensen en mogelijkheden na hun studie. Nog steeds is afl<omst en het beroep 

van ouders in hoge mate bepalend voor de latere positie van jongeren op de 

arbeidsmarkt en in de maatschappij. Veenman e.a. spreken in 'Maatschappelijke 

tweedeling en sociale cohesie' over het ontstaan van een meritocratische samen

leving. Met wie je omgaat, bepaalt wat je weet en wat je kansen zijn. Initiatieven 

als Employment Supporter werken daarom blikverruimend voor jongeren. 

Een invulling van orientatieprogramma's in het onderwijs is het invoeren van 

maatschappelijke stages. Iedere jongere zou in de periode van het voortgezet 

onderwijs een stage kunnen !open van een maand als vrijwilliger. De stage !weft 

niet in een keer afgerond te worden. Een f1exibele invulling biedt meer keuze

mogelijkheden voor zowel de scholier als de organisatie waar het werk wordt 

verricht. Er zijn talloze stages te bedenken: een maand werken in een kinderte

huis in Oost-Europa, een jaar lang een paar uur in de week's avonds actief zijn 

in een buurthuis, op de sportvereniging ofbij een lokale omroep. Ofbij een poli-
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tieke partij, een vakbond, een milieuorganisatie, enzovoort. Jongeren leren het 

meest van zelf zien, doen en ervaren. lets wat overigens past in de gedachte van 

het studiehuis. Maar ook in het hager onderwijs kan vrijwilligerswerk vee! meer 

worden ge·integreerd. Studenten moeten de kans krijgen een dee! van hun stu

diepunten door middel van vrijwilligerswerk te verwetven. 

Tweerichtingsverl<eer 

Minstens zo belangrijk als kennismaking met vrijwilligerswerk is dat jongeren 

tijdens hun opleiding bij diverse organisaties binnenkomen. Hierbij valt naast 

maatschappelijke instellingen ook te denken aan bedrijven en instellingen in de 

omgeving van de school zoals banken, ziekenhuizen, gemeentehuizen, fabrie

ken, enzovoort. Het is tach te gek voor woorden dat de meeste leerlingen nog 

nooit binnen zijn geweest bij het bedrijf dat om de hoek van de school staat? 

Maatschappelijke betrakkenheid is tweerichtingsverkeer. Maatschappelijke orien

tatie van jongeren kan aileen een succes worden als in hen wordt gelnvesteerd 

en wanneer organisaties hun deuren voor jongeren openen. En dan niet alleen 

voor de geslaagde studenten, die in een showroom ontvangen worden om hen een 

baan met !ease-auto aan te bieden, maar voor aile jongeren. Er moet tijd voor jon

geren worden gemaakt om hen rand te leiden, een dag mee te laten !open in het 

bedrijf en de kans te bieden zelf een klus uit te voeren. De winst van orienta tie 

door scholieren bij allerhande organisaties en instellingen is wederzijds. 

Jongeren krijgen de kans in contact te komen met werelden die ze misschien 

van huis uit niet kennen. Ze krijgen meer begrip voor de tramconducteur wan

neer zij een dag met hem op stap gaan en zien hoe bedreigend agressieve zwart

rijders kunnen zijn. Maar dit geldt ook voor de werknemer, de tramconducteur 

in dit geval. Met name voor werknemers in de dienstverlenende sector kan het 

van grate waarde zijn dat ze de leefwereld van hun (potentiele) klanten leren 

kennen, eens met hen in gesprek gaan en elkaar wat beter leren kennen. 

Maatschappelijke orienta tie en betrakkenheid onder jongeren bevorderen is niet 

aileen een overheidstaak. ledere burgerfvolwassene zal hierin zijn eigen verant

woordelijkheid moeten nemen. Dat is meer dan roepen langs de zijlijn en klagen 

over de jeugd van tegenwoordig. Jongeren kijken de kunst afvan volwassenen. 

De maatschappij -lees: de oudere generatie- is medeverantwoordelijk voor de 

levenswijze van jongeren. Laten weer maar eens mee beginnen dat iedere werk

gever, werknemer en vrijwilliger een paar dagdelen per jaar vrijmaakt om jonge

ren een kijkje in hun keuken te bieden. 

Drs. Lineke Maat is voorzitter van de jongerenorganisatie CNV 

119 

> 

"' 

< 
"" '" > 
2 

:s 
0 




