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Scheppen van ruimte; een christen
democratisch jeugdbeleid 

I. Inleiding 
Er is veel te doen om jongeren. Recent onderzoek vanuit de Katholieke Universi- ~.·" 

teit te Nijmegen toont aan dat de jeugd steeds meer verrechtst.l Het Algemeen 
Dagblad van 5 november 1982 weet zelfs te melden dat ruim een kwart van de 
scholieren minderheden verfoeit. Maar is is nog meer aan de hand met de Neder-
landse jeugd; er heerst grote werkloosheid onder hen. Jon geren blijken zich ook op 
tal van plaatsen te verzetten tegen de bestaande orde. De kraakbeweging in Amster-
dam is uitgegroeid tot een alternatief voor huizendistributie, naast de gemeentelijke 
dienst voor de volkshuisvesting. Op terreinen van de werkgelegenheid, de huisvesting 
en het welzijn, wordt de aanduiding 'jongeren' steeds vaker gebruikt en gedefinieerd 
vanuit de sociale problemen. Jongeren komen daarmee in dezelfde categorie om-
schrijvingen die gelden voor 'daklozen', 'armen', 'werklozen' e.d. 

Reden genoeg om nader stil te staan bij de 
betekenis van de vele waarnemingen die 
wij om ons heen kunnen doen met betrek
king tot de positie van jongeren. Dat wil
len wij in dit artikel doen, en daar ver
volgens de vraag aan verbinden welke 
politieke oplossingen denkbaar zijn voor 
de gesignaleerde problemen. Deze bijdrage 
bouwt voort op een eerder dit jaar door 
het CDJA uitgebracht ontwerp-jeugdplan. 
Dit plan is besproken tijdens de CDJ A-

Raad van januari jl. Eén van de opvallen
de punten die bij de voorbereiding van 
het CDJA-jeugdplan naar voren is geko
men, is dat er in CDA-verband nog maar 
betrekkelijk weinig systematisch is nage
dacht over de betekenis van de huidige 
positie van jongeren voor het functioneren 
van onze samenleving op dit moment en 
in de jaren hierna. Mogelijk dat naar aan
leiding van het uitbrengen van het jeugd
plan van het CDJ A, de discussie hierover 

1 Facisme en Jongeren, themanummer Jeugd en Samenleving, Utrecht, nr. 8/9, 1982. 
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gevoerd kan worden binnen de geledingen 
van het CDA en het CDJA. 

II. Jeugd als periode van 'overgang' 
De maatschappelijke erkenning van de 
jeugdperiode als levensfase is van betrek
kelijk recente datum. Boonstra constateert 
naar aanleiding van een literatuurstudie, 
dat dankzij onder meer de uitvinding van 
de stoommachine, in het menselijk leven 
een herkenbare jeugdfase is gaan ont
staan 2 . Als gevolg van de ingebruikne
ming van de stoommachine in het produk
tieproces, werd het namelijk noodzakelijk 
meer gebruik te gaan maken van geschool
de arbeidskrachten. Arbeid werd in toe
nemende mate voorafgegaan door onder
wijs en scholing. Mede als gevolg hiervan 
kon zich een levensfase gaan aftekenen 
die zich onderscheidt van het 'kind zijn' 
en vooraf gaat aan de periode van volwas
senheid. Jong zijn is bij nadere beschou
wing een bio-sociaal fenomeen. Het is een 
periode van versnelde fysieke en sexuele 
rijping. Maar ook sociaal is het een tijd
vak van overgang a. Men verkrijgt als 
jongere kiesrecht, en wordt in toenemende 
mate verantwoordelijk gesteld voor de 
verrichte daden. Daarbij krijgt een jongere 
na verloop van tijd zelfstandigheid door 
het vinden van eigen werk, een eigen huis 
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en mogelijk zelfs een levenspartner. Om 
toch een indicatie te geven aan welke leef
tijd wij denken: wanneer wij in dit artikel 
schrijven over jongeren, dan gaat het om 
een categorie in de leeftijd van ± 14 tot 
± 25 jaar. 
Tegelijk met de erkenning van de 'jeugd
periode' als een levensfase, ontstaan er 
verschillende activiteiten, gericht op de 
begeleiding van de jongeren gedurende 
deze periode. Onderwijs en vorming voor 
jongeren in die leeftijd komt in de eerste 
helft van deze eeuv; tot verdere bloei. Be
kend is de opkomst van de zogeheten 
'levensscholen'. Daarbij ontstaat er even
eens een actieve jeugdbeweging. Deze 
jeugdbeweging is zowel religieus als poli
tiek van aard. Eén van de bekendste 
jeugdbewegingen welke in het begin van 
deze eeuw is ontstaan, is de padvinderij. 
Nog altijd is er een jeugdbeweging, zij het 
minder massaal. Zij vervult daardoor een 
minder opvoedende rol voor de gehele 
jeugd. 

lil. Tussen positieve en negatieve waar
dering 
Zowel nationaal als internationaal is de 
jeugd - en in het bijzonder de georgani
seerde jeugdbeweging- het toonbeeld van 
hooggespannen verwachtingen geweest. 

2 Boonstra, 0., Politiek vormingswerk en jeugdheleid; Alphen a.d. Ri.in/P,russel, 1980, p. 9. 

" ibidem, p. 20. 
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De Duitse jeugdbeweging van rond de 
eeuwwisseling ('die Wandervogel') heeft 
zowel op 'politiek' als op zedelijk gebied 
een belangrijke voorhoedefunctie ver
vuld 4. Maar ook de rol van de jeugd bij 
de wederopbouw van West-Europa is aan
leiding geweest veel van jongeren te ver
wachten. De jeugd was in veel landen, vlak 
na de Tweede Wereldoorlog, het symbool 
van een democratische toekomstverwach
ting 5 . Werkloosheid was er in die jaren 
ook, maar er was alle hoop op een betere 
toekomst. 

De jaren zestig zijn vooral van belang ge
weest in de relatie jongeren en ouderen. 
Door heel West-Europa ging een demo
cratiseringsgolf, die met name door de 
jongeren werd gedragen. Den Uyl signa
leert heel terecht dat door opvoeding en 
materiële welstand jongeren in staat wa
ren zich heel intensief met de maatschap
pelijke structuren bezig te gaan houden 6 . 

Was het deels de welvaart die jongeren in 
staat stelde op eigen authentieke wijze 
bezig te zijn met de maatschappelijke pro
blemen, de gedrevenheid om dit ook daad
werkelijk te doen, kwam voort uit de over
tuiging dat door te protesteren en door 
democratisering van structuren te beplei
ten, de maatschappelijke ontwikkeling 
verder kon worden gebracht. 
In de loop van de jaren zeventig is er een 
omslag gekomen. De economische recessie 
is veelal genoemd als oorzaak van wat 
wel wordt aangeduid met 'de grote mat
heid'. Geloofden de jongeren in de jaren 
zestig nog in de samenleving; tegenwoor
dig gelooft een ieder meer in zichzelf. Eén 
van de kenmerken van de jongeren van 
tegenwoordig is een sterk ontwikkeld ge
voel van individualisme. Gewoon jezelf 
willen zijn, zonder dat iemand je daar bij 
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lastig valt. 
Naast de meer individuele gerichtheid valt 
de vraag van jongeren naar de 'zin' van 
activiteiten op 7. Niet zozeer de vraag of 
er wel werk is na afsluiting van de school, 
maar: heeft het eigenlijk wel zin dat ik ga 
werken. Mede door een verdergaande ont
kerkelijking ontbreekt het bij veel jonge
ren aan een levensdoel. En blijkb:tar zijn 
het gezin, de buurt en de school niet in 
staat om die begeleiding in de jeugdfase 
te geven, waardoor de bedoeling van het 
leven voor jonge:en duidelijk wordt. 
Jon geren worden door de samenleving 
- en in het bijzonder de politiek - niet 
meer gezien als de 'toekomstverwachting' 
van onze samenleving, maar meer als so
ciaal probleem. En zo is een negatieve 
waardering voor de jeugd ontstaan. Niet 
de hoop op een verbeterde samenleving, 
maar een probleem voor de toekomst. 

IV. Het ontstaan van het vacuüm 
De toekomstverwachting bij jongeren 
komt in een nog ander perspectief te 
staan, wanneer wij daarbij bedenken dat 
nadat de 'jeugdperiode' als het ware werd 
ontdekt, een andere ontwikkeling zich 
heeft voorgedaan, namelijk dat jongeren 
in toenemende mate op jongere leeftijd 
voor volwassen werden aangezien en als 
volwassenen behandeld. Voorbeelden zijn 
de verlaging van de kiesgerechtigde leef
tijd en de mogelijkheid om zelfstandig te 
gaan wonen. Deze sociale ontwikkeling 
gaat samen met een biologische: de puber
teit van jongeren begint vroeger en geeste
lijke rijpheid wordt eveneens op jongere 
leeftijd bereikt. Mogelijk dat in de toe
komst de jeugdperiode nog verder ver
schuift van 14-25 jaar naar 12-18 jaar. 
De tendens van een vroeger wordende vol-

4 Heer, F., Jeugd in beweging; Amsterdam, 1972, p. 63-76. 
5 Giesecke, H., Wij willen alles, en wel onmiddellijk; in Jeugd en Samenleving, Utrecht, 1982. 
nr. 1. 

" Uyl, J. M. den, Tegen de stroom in; Amsterdam, 1981, p. 5. 
7 Dasberg, L., Hulde aan de hoop; Amsterdam, 1980, p. 26. 
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wassenheid gaat in tegengcstelde richting 
in vergelijking met de steeds verder uitge
stelde intrede in de maatschappij. Want 
als gevolg van gebrek aan voldoende werk
en voldoende huisvesting enz. wordt het 
moeilijker de aandrang om steeds jonger 
'volwassen' te zijn, ook om te zetten in 
een werkelijk door de samenleivng aan
vaard volwassen leefpatroon. Doordat 
een jongere geen deel kan hebben aan de 
samenleving, wordt het 'jong-zijn' in plaats 
van een overgangsfase een permanente 
status. Jongeren komen vaker in een 
situatie terecht dat van hen gevraagd 
wordt een volwassen gedrag en een vol
wassen leefwijze te hebben, terwijl zij door 
de samenleving niet in de gelegenheid 
worden gesteld dit te tonen, en permanent 
'jong' blijven terwijl zij eigenlijk zichzelf 
als een volwassene kunnen en willen ge
dragen. 

V. De gevolgen van een 'verloren' gene
ratie 
Ook al wordt het probleem erkend, dat 
jongeren in toenemende mate niet in staat 
zijn de maatschappelijke stap naar de vol
wassenheid te maken, de samenleving is 
niet in staat hiervoor een oplossing te ge
ven. Het stelsel van sociale zekerheid 
maakt het jongeren moeilijk om weer aan 
de slag te komen; het hospitaliseert in 
plaats dat het revalideert. Een jongere 
zonder werkervaring komt namelijk moei
lijk aan de slag, en de sociale zekerheid 
stelt de betrokkenen nauwelijks in staat 
om op een alternatieve wijze werkervaring 
op te doen. De vraag is echter of de poli
tiek wel bereid is om daadwerkelijk de 
problemen tot een oplossing te brengen. 
Die bereidheid is mede afhankelijk van de 
vraag, of het noodzakelijk is dat er een 
oplossing wordt gevonden. 
Daarvoor is het goed ons te realiseren wat 
de gevolgen zijn van het op korte termijn 
uitblijven van een gericht jeugdbeleid. 
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Wanneer er geen mogelijkheid k,'.mt voor 
grote groepen jongeren om zich na ver
loop van tijd te gaan gedragen als volwas
senen, en indien het 'jong-zijn' inderdaad 
een permanente status gaat krijgen, dan 
zijn de nadelige gevolgen enorm. Er ont
staat dan een permanent een generatie in 
onze samenleving, die geen deel heeft 
kunnen hebben aan het maatschappelijk 
functioneren. Dit kan leiden tot een ont
wrichting van onze samenleving zowel op 
korte als op de lange termijn. 
Het is onmiskenbaar welk effect het va
cuüm waarin jongeren vaak leven, zowel 
geestelijk als maatschappelijk kan hebben. 
Als voorbeeld een citaat uit het Sociaal 
Cultureel Rapport 1982: 'Duidelijk blijkt 
hoezeer het criminaliteitsprobleem een 
jeugdprobleem is geworden. In de helft 
van de gevallen waarin een verdachte van 
winkeldiefstal wordt aangehouden, gaat 
het om een jongere' 8 . Uit de cijfers van 
het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt 
dat de grootste stijging van de criminali
teit, waarneembaar is in de leeftijdscate
gorie 18 tot en met 20 jaar. 

Wanneer wij deze waarnemingen leggen 
naast het CDA-uitgangspunt van de ge
spreide verantwoordelijkheid, dan staan 
werkelijkheid en uitgangspunt schril met 
elkaar in contrast. Op een toenemend aan
tal gebieden - dat zal in dit artikel nog 
verder worden uitgewerkt - worden jonge
ren niet in staat gesteld mede verantwoor
delijkheid te dragen. Zij worden door de 
samenleving teruggeworpen. Niet alleen 
door de arbeidsmarkt, maar ook in het 
gezin, in de school en door de overheid. 
Door verslechterde economische vooruit
zichten wordt de totale werkgelegenheid 
minder; binnen het gezin blijken jongeren 
niet altijd opgevangen te kunnen worden 
en de zorg van de overheid richt zich in 
de eerste plaats op materiële zorg en min
der op de verdere toekomstperspectieven 
van de jongeren, die langdurig werkloos 

R Sociaal en Cultureel Rapport 1982, Den Haag, 1982, p. 167. 
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zijn. Perspectief om volwaardig maat
schappelijk te functioneren ontbreekt. 

VI. Een nieuwe taak voor de christen
democratische politiek 
Het vinden van oplossingen rond de pro
blemen van jongeren vraagt op korte ter
mijn actie. In het jeugdplan van het CDJ A 
zijn een aantal terreinen onderscheiden, 
waarop actie dient te worden ondernomen. 
Die terreinen zijn het werkgelegenheids
beleid, het onderwijsbeleid, het huisves
tingsbeleid, het dienstplichtbeleid en het 
welzijnsbeleid in meer algemene zin. Dat 
beleid dient een samenhangend beleid te 
zijn, waarvoor een aantal uitgangspunten 
moeten gelden. Die uitgangspunten kun
nen worden gezien als invulling van wat 
in het Program van Uitgangspunten is 
aangeduid met 'gespreide verantwoorde
lijkheid'. 

a. Relaties tussen de verantwoordelijkheid 
van overheid en gezin dienen opnieuw 
doordacht te worden. Het wordt binnen 
gezinnen steeds moeilijker jongeren op te 
vangen die in toenemende mate te kennen 
geven op jongere leeftijd verantwoorde
lijkheid te willen dragen. De zorg voor de 
toekomst is een gedeelde zorg van gezin, 
overheid, kerk, buurt enz. Vanuit al deze 
verbanden zal gezamenlijk naar oplos
singen moeten worden gezocht, binnen 
ieders verantwoordelijkheid. 

b. De behoefte van jongeren om vroeg 
eigen verantwoordelijkheid te dragen dient 
niet door overheidsmaatregelen te worden 
afgeremd. Het past geheel in het CDA
denken, jongeren te laten leren verant
woordelijkheid te dragen. 

c. De zorg voor de jeugd moet zich uiten 
in een onderwijsstelsel, een arbeidsmarkt
beleid en een huisvestingsbeleid, dat jonge
ren voorbereidt op het dragen van ver
antwoordelijkheid en tevens in staat stelt 
dit ook te beproeven. 

d. Het zal steeds moeilijker worden, 
nieuwe generatie een deel van de geza-
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menlijke verantwoordelijkheid te geven. 
Het vraagt herverdeling van inkomen en 
arbeid, maar ook een andere waardering 
van het vervullen van rcnatschappelijke 
posities naast het arbeidsproces. 

e. Er zijn groepen jongeren, die het meest 
bedreigd worden in hun maatschappe
lijk functioneren. Hierbij wordt met name 
gedacht aan jongeren afkomstig uit sociaal 
achtergestelde groepen, en de groep cul
turele minderheden. Het past de christen
democratie, wanneer zij vanuit haar be
roep op solidariteit juist voor deze groe
pen opkomt. 

f. Tegen elke prijs moet worden verme
den, dat een generatie ontstaat die gees
telijk ontworteld is van de maatschappij. 

Dat is nu nog een jeugdprobleem, maar 
straks een algemeen maatschappelijk pro
bleem. De zorg voor de toekomst moet 
een zorg van allen zijn; het mag nooit zo 
zijn dat er straks medeburgers zijn, die de 
'zin' van het met elkaar een samenleving 
zijn niet inzien, omdat zij nooit deel heb
ben gehad aan die samenleving. 

Vanuit deze uitwerking van enkele uit
ganspunten, is in het navolgende gepro
beerd een jeugdbeleid te formuleren op 
verschillende deelterreinen. ln de voorstel
len die worden gedaan, is getracht aan te 
geven op welke wijze verbanden tussen 
verschillende beleidsterreinen kunnen wor
den gelegd, opdat sprake kan zijn van 
een op elkaar afgestemd jeugdbeleid. De 
onderdelen die hier aan de orde komen be
strijken niet alle terreinen waar het jeugd
beleid zich op beweegt. Het specifiek 
welzijn - waar onder meer het buurt- en 
clubhuiswerk toe behoort -, de kwestie 
van de opvang van drug-verslaafden, pro
blemen op het terrein van volksgezondheid 
enz. komen in deze vier onderstaande 
paragrafen niet aan de orde. Dat wil niet 
zeggen dat zij niet van belang zijn; echter 
wij hebben gemeend een greep te moeten 
doen uit de belangrijkste voorstellen welke 
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in het jeugdplan van het CDJA zijn ge
formuleerd. Voor de overige vragen ver
wijzen wij naar dit plan. 

Een leerrechtplan 
Voor wat betreft het onderwijs menen wij 
dat voor het CDA zou moeten gelden. 
dat het: 

a. zich verzet tegen een verdere verlenging 
van de leerplichtige leeftijd; 

b. stimuleert dat in het onderwijs aan
dacht wordt geschonken aan de voorbe
reiding op een samenleving waar niet al
leen betaald werk verricht zal kunnen 
worden, maar ook andere nuttige maat
schappelijke activiteiten gedaan moeten 
worden; 

c. mogelijkheden moet gebruiken om 
korte beroepsgerichte onderwijsprogram
ma's te realiseren, die leerlingen na de 
leerplichtige leeftijd kunen volgen; 

d. vooral zorg heeft voor de tweede ge
neratie jongeren van culturele minderhe
den; 

e. het mede mogelijk maakt dat het on
derwijsbestel gebruikt kan worden voor 
de begeleiding van de jongeren bij het 
functioneren als verantwoordelijken voor 
de samenleving. 

Eén van de praktische uitwerkingen, waar
voor wij hebben gekozen, is het voor het 
leven garanderen van de afwisseling van 
onderwijs en werken. Wij voorzien dat als 
gevolg van de snelle technologische ont
wikkelingen, steeds meer mensen behoefte 
zullen hebben, zich na verloop van tijd te 
laten om- respectievelijk bijscholen. Wij 
hebben een plan bedacht dat nauw samen
hangt met de voorstellen in de sociaal
economische paragraaf van dit artikel. Be
drijven zouden per jaar een aantal werk
nemers in de gelegenheid dienen te stel
len zich te laten bijscholen. Op de plaats 
van deze mensen zouden tijdelijk jongeren 
die werk zoeken, kunnen gaan werken. 
Mogelijk dat niet de werkloze jongere 
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identiek dezelfde plaats ineemt als de 
'oudere' die wordt bijgeschoold, maar 
door interne verschuiving moet het moge
lijk zijn ergens in het betreffende bedrijf 
een jongere te plaatsen. Door steeds elk 
(half) jaar een nieuwe groep werknemrs in 
aanmerking te laten komen voor bijscho
ling, wordt het kennispotentieel in het be
drijf vergroot. Er zal van de bedrijven ook 
stimulans naar de individuele werknemers 
dienen uit te gaan om hieraan deel te 
nemen. 

De financiering zou als volgt kunnen wor
den geregeld: de 'oudere' werknemer krijgt 
80 % van het loon uitbetaald, door het 
bedrijf. De jongere behoudt de uitkering 
voor de periode dat hij/zij in dienst is. 
Wel behoort de jongere in het bedrijf een 
opleiding en begeleiding te krijgen. Daar
voor kan de werkgever de resterende 
20 % van het loon van de werknemer die 
op bijscholing is gebruiken. De overheid 
betaalt de uitkering van de jongere door, 
en verschaft een medefinanciering bij het 
onderwijsaanbod dat verzorgd moet gaan 
worden. Het plan stelt jongeren in staat 
om ervaring en mogelijk scholing in een 
bedrijf te krijgen, waardoor de positie op 
de arbeidsmarkt kan worden verbeterd. 
Ouderen kunnen op latere leeftijd weer 
bijscholing krijgen. Deze suggestie sluit 
nauw aan bij de voorstellen met betrek
king tot het gemeenschapstakenplan - zij 
het dat het daar ging om activiteiten in 
het bijzonder in de welzijnssector, terwijl 
het hier ook de particuliere sector betreft. 
Deze gedachten passen bij de opmerking 
aan het begin van deze paragraaf, waar 
wij nogal kort hebben gesteld dat ver
lenging van de leerplicht dient te worden 
afgewezen. De gedachte is dat bij een snel
lere volwassen-wording van jongeren het 
niet past de leerplicht te verlengen. Maar 
door bovenvermeld plan uit te voeren, 
wordt het mogelijk dat 'oudere' leerlingen 
- meer gemotiveerd na een zekere maat
schappelijk ervaring - weer onderwijs 
gaan volgen. 



SOCIAAL-ECONOMISCH 

Huisvesting 
Geconstateerd kan worden dat uitdruk
kelijk niet alleen jongeren geconfronteerd 
worden met een tekort aan woonruimte. 
Als gevolg van een aantal maatschappe
lijke ontwikkelingen, zoals toenemend 
echtscheidingspercentage, kleine gezinnen, 
minder inwoning, is het beschikbaar aan
tal woningen niet voldoende om aan de 
vraag naar woningen van jongeren te vol
doen. De regering voert wel een speciaal 
beleid gericht op de uitbreiding van het 
aantal woningen voor één- en twee per
soons huishoudens, maar jongeren sluiten 
altijd achter in de rij aan bij de toewijzing 
van woonruimte. In het jeugdplan wordt 
nader ingegaan op het algemeen woning
bouw- en volkshuisvestingsbeleid, maar 
in dit artikel willen wij graag één aspect 
nader aan de orde stellen, namelijk of 
jongeren een recht hebben op zelfstandige 
woonruimte. 

De snellere volwassenheid van jongeren 
uit zich in veel gevallen in de wens om een 
eigen woonruimte te bewonen. Maar is 
het bij een tekort aan betaalbare woningen 
wel gerechtvaardigd dat jongeren een be
slag leggen op de woningmarkt? Vast 
staat dat in de maatschappelijke ontwik
keling die er toe leidt dat jongeren vroeger 
zelfstandig gaan wonen, geen ommekeer 
kan worden gebracht. Veel jongeren ko
men buiten de ouderlijke woonplaats te 
wonen, wanneer zij gaan studeren in het 
hoger onderwijs, of in een andere stad 
gaan werken. Het ligt in die gevallen voor 
de hand dat de jongeren dan ook zelf in 
die stad waar zij werken of studeren een 
eigen woonruimte willen hebben. 
Het vraagstuk van recht op zelfstandige 
woonruimte ligt moeilijker voor thuiswo
nende werkzoekenden, scholieren, werken
de jongeren in de leeftijdcategorie van 16 
tot 18 jaar. Hebben zij ook recht op zelf
standige woonruimte? In het algemeen 
geldt dat een ieder vanaf 18 jaar zich bij 
de gemeente in kan schrijven als woning
zoekende. Zo ook de thuiswonende werk-
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zoekende of de scholier. V oor mensen be
neden de 18 jaar bestaat dit inschrijvings
recht niet. 
Voor het woningtoewijzingsbeleid moet 
gelden dat de grootste nood voor moet 
gaan. Wanneer jongeren nog thuis kunnen 
blijven wonen, dan dienen anderen die 
helemaal zonder dak boven het hoofd 
dreigen te komen zitten, voorrang te heb
ben. Jongeren kunnen niet omdat zij 
'jong zijn' woningen eisen. Toewijzing be
hoort te blijven geschieden op grond van 
urgentie. Wel zouden een aantal maatre
gelen moeten worden genomen, die het 
voor jongeren op een alternatieve wijze 
mogelijk maken om zelfstandig te wonen. 
Bijvoorbeeld: 

a. door het aantrekkelijk maken van de 
kamerverhuur; bijvoorbeeld door het mo
gelijk te maken dat een particulier - die 
niet meer dan twee kamers verhuurt - de 
huur slechts gedeeltelijk bij de inkomsten
belasting behoeft op te geven; 

b. het kan door gemeenten mogelijk wor
oen gemaakt, panden bestemd voor de 
sloop (uiteraard zonder bouwkundige be
zwaren), tijdelijk te laten bewonen door 
jongeren, die daar zelf aan mogen opknap
pen wat zij willen, maar wel tijdig het 
pand weer dienen te verlaten; 

c. jongerenhuisvesting te realiseren op 
plaatsen waar gezinnen met kinderen niet 
graag zouden willen wonen, zoals drukke 
verkeersknooppunten, in de binnensteden 
e.d. 

Door dergelijke maatregelen kan worden 
bereikt, dat toch aan jongeren gelegenheid 
wordt gegeven, indien zij dat wensen, zelf
standig te gaan wonen. Echter juist het 
huisvestingsvraagstuk is één van die on
derdelen waar de relatie overheidsbeleid 
en de opvang van de jongeren binnen het 
gezin, nadere aandacht verdient. Want 
ook in het gezin dient ruimte te worden 
gemaakt voor de jongere om een eigen 
leven op te bouwen. 
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Werkgelegenheidsbeleid 
Vraagstukken van arbeid en werkloosheid 
beheersen vandaag de dag de maatschap
pelijk discussie. En dat is geen wonder. 
Wie van ons kent in de eigen directe om
geving niet een aantal mensen die werk
loos. of eigenlijk 'baan-loos' zijn. De kans 
dat het daarbij om jongeren gaat is zelfs 
erg groot. 
Van de bijna 650.000 geregistreerde werk
lozen die in december 1982 geregistreerd 
stonden. blijkt bijna 45 % 24 jaar of 
jonger te zijn n. Het aandeel van jeugdigen 
in de totale werkloosheid is daarmee bijna 
twee keer zo hoog, dan hun aandeel in 
de totale beroepsbevolking (ca. 25 %) zou 
rechtvaardigen. Kijken we naar de catego
rie jongeren zelf, dan kunnen we conclu
deren dat één op de vier jongeren werk
loos is. Voor de leeftijdsgroep van 25-65 
jaar is dit aanmerkelijk minder: ongeveer 
één op de negen. 
We zouden nog meer cijfers kunnen laten 
zien waaruit blijkt dat jongeren het moei
lijk hebben op de arbeidsmarkt. Cijfers, 
die o.a. aantonen dat de jeugdwerkloos
heid veel sneller stijgt dan de algemene 
werkloosheid, dat jongeren veelvuldig met 
repeterende werkloosheid worden gecon
fronteerd en dat langdurige werkloosheid 
onder jongeren een toenemend verschijn
sel is. 
Jeugdwerkloosheid is echter meer dan een 
kwantitatief probleem. Een leven zonder 
werken is voor de meeste mensen een le
ven zonder perspectief. Doelloosheid, het 
gevoel uitgeschakeld te zijn, aan de kant 
te staan en desoriëntatie door een ontbre
kend dagritme stelt op den duur iedere 
werkloze voor problemen. 
Voor jongeren wordt dit beeld nog eens 
extra ingekleurd. In de overgang van pu-
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berteit naar volwassenheid, vormt de 
werkloosheid een complicerende factor in 
het ontwikkelings- en verzelfstandigings
proces. Opvoeding en opleiding bereiden 
immers voor op het werk dat men later 
zal gaan doen. Wat een teleurstelling om 
dan na je opleiding te ervaren dat je 
eigenlijk voor niets hebt geleerd. Ook de 
overheid erkent dat probleem. De rege
ringsverklaring van 22 november 1982 be
vat daarover een duidelijke uitspraak: 
'Het is van het grootste belang te voor
komen dat een groot deel van de huidige 
generatie jongeren niet in staat is na de 
schoolopleding de geleerde vaardigheden 
in praktijk te brengen en verder te ont
wikkelen ... Het meest zorgelijke in dit 
verband is het feit dat dat hun zelfstandig 
functioneren in de maatschappij ernstig 
bedreigt.' 
Een periode van werkloosheid zal, zeker 
als deze lang duurt, blijvende schade aan 
de persoonlijkheid toebrengen. Sommigen 
veronderstellen dat door die langdurige 
werkloosheid de neiging ontstaat zich ont
moedigd van de arbeidsmarkt terug te 
trekken, of zich in elk geval passief op te 
stellen, hetgeen de kans op werk nog meer 
verkleint. Dit 'discouraged-worker effect' 
kan soms nog jaren later het gedrag op de 
arbeidsmarkt beïnvloeden. Omdat deze 
invloed zo lang van kracht blijft, spreekt 
men wel van een 'litteken-effect' 10. Elling 
heeft in dit verband wel eens gewezen op 
het gevaar van 'negatieve identificatie' 11 . 

Daarmee wordt gedoeld op de identificatie 
met de maatschappelijk gedefinieerde rol 
van werkloze zodat deze zich daar uit
eindelijk naar gaat gedragen. De werkloze 
jongere geeft de strijd om een baan op, het 
hoeft voor hem allemaal niet meer. Er 
ontstaat een houding van: zie maar, het 

" Telefonische opgave Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
111 Raad voor de Jeugdvorming, Perspeklinen voor jongeren zonder werk, rapport van de 
commissie Jeugdwerkloosheid. 's-Gravenhage, 1977. p. 39. 
11 Elling, M., Jeugdige werklozen, een overbodige generatie? in Jeugd en Samenleving, Utrecht, 
nr. 9, 1978, p. 529. 
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zal mijn tijd wel duren, ik red me zelf wel 
en de samenleving met al z'n instituties 
en mooie waarden kan me gestolen wor
den. Onderzoek van Bax 12 onder werk
loze jongeren bevestigt deze negatieve 
houding. Werkloze jongeren blijken de be
staande politieke en economische orde 
radicaler af te wijzen dan werkende leef
tijdgenoten. Hoewel er wellicht nog on
voldoende onderzoek is verricht naar de 
relatie tussen jeugdwerkloosheid en afwij
kend gedrag, levert het bestaande mate
riaal daarvoor sterke aanwijzingen op. 
Veel genoemd afwijkend gedrag betreft 
het zich ontwikkelen van jeugdcriminali
teit, vandalisme en (drugs)verslaving. 
Volgens de Raad voor de Jeugdvorming, 
de voorloper van de huidige Raad voor 
het Jeugdbeleid, is deelname aan het ar
beidsproces door jongeren uiteindelijk van 
groot belang voor de identiteit van jonge
ren en voor de houding die zij tegenover 
de maatschappij ontwikkelen 13. 

Ons bezinnend op de rol van jongeren in 
de samenleving kan het niet zo zijn, dat 
we hen buitenspel mogen zetten, of hen de 
status van 'nog-niet-zijn' mogen toewijzen. 
In een samenleving waar mensen samen 
verantwoordelijkheid willen dragen dienen 
we elkaar de nodige ruimte te geven die 
verantwoordelijkheid te beleven. Ook op 
de arbeidsmarkt, eigenlijk zouden we moe
ten zeggen juist op de arbeidsmarkt, omdat 
via het arbeidsproces de economische 
voorwaarden voor een zelfstandig leven 
worden gecreëerd. Daarmee wordt deel
name aan betaalde arbeid niet alléén mid
del via hetwelk verwezenlijking van het 
mens-zijn of het leveren van je bijdrage 
aan de samenleving mogelijk wordt, maar 
wordt die deelname zelfs absolute nood-
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zaak om de financiële voorwaarden daar
voor te scheppen. 
Praten over de talloze mogelijkheden voor 
jongeren om via niet-betaalde werkzaam
heden 'zinvol bezig te zijn', heeft in die 
zin dan ook iets hypocriets zolang het de 
financiële afhankelijkheid van deelnemen
de jongeren wil bestendigen. 

Viersporenbeleid 
Naast een algemeen economisch beleid dat 
zich richt op de bestrijding van de alge
hele werkloosheid, zijn op korte termijn 
specifieke maatregelen nodig om de jeugd
werkloosheid te bestrijden. Met het oog 
op het te in mei 1983 te verschijnen Jeugd
werkplan van het kabinet-Lubbers heeft 
het CDJA in haar Jeugdplan daarvoor on
langs bouwstenen willen aandragen. Op 
twee elementen uit dat plan, te weten de 
duo-banen en het scheppen van eigen be
drijfjes door jongeren, gaan we hieronder 
nader in. 

Duo-banen 
In de voorstellen rond de duo-banen wordt 
uitgegaan van een duidelijke link tussen 
herverdelen van werk en scholingsinstru
menten bij de bestrijding van de jeugd
werkloosheid. 
Jaarlijks stromen zo'n 250.000 schoolver
laters de arbeidsmarkt op 14• Onder de 
huidige arbeidsmarktomstandigheden zul
len velen van hen geen baan vinden of pas 
na een langere periode van werkloosheid. 
Zonder een herverdeling van de beschik
bare arbeid over alle werkzoekenden zal 
oplossing van de werkloosheid een fictie 
blijken. De Nederlandse werkgevers en 
werknemers lijken daartoe op dit moment 
echter nog niet op grote schaal bereid. 

12 Bax, E. H., Oriëntaties van lager geschoolde mannelijke werkloze en werkende jongeren; 
Groningen, 1979. 
13 Raad voor de Jeugdvorming, Advies over schoolverlaters zonder werk van 16 en 17 jaar, 
een risicogroep voor jeugdwerkloosheid; 's-Gravenhage, 1979, p. 22. 
14 Werkgelegenheidsplan, Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1981-1982, 17341, nrs. 1-2, p. 
115. 
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Daarop vooruitlopend stellen wij nu voor, 
dat jongeren, starters op de arbeidsmarkt, 
een begin maken met die herverdeling. 
Uitdrukkieijk stellen we hier' daarop voor
uiitlopend', omdat we het ongewenst zou
den vinden een scheiding op de arbeids
markt aan te brengen die gebaseerd is op 
leeftijdsgrenzen. 
Als praktische oplossing denken wij in 
dit verband aan een regeling duo-banen. 
Daarbij worden jongeren in de gelegenheid 
gesteld om gedurende één à twee jaar een 
halve baan te vervullen die dan met een 
halve uitkering wordt aangevuld tot het 
niveau van een minimumjeugdloon. Na 
deze termijn krijgen de deelnemende 
jongeren bij voorrang de gelegenheid hun 
halftijdse baan in een volledige om te zet
ten bij vrijkomende personeelsruimte. 
Twee jongeren delen daarmee hun baan 
waardoor tevens de pijn van de werkloos
heid gespreid kan worden. Om combina
ties van werken en scholing te bevorderen 
pleiten wij voor een scholingsaanbod, dat 
qua structuur aan 'duo-werkers' wordt 
aangepast. In dit verband zulen experi
menten van het Brugjaar Schoolverlaters 
meer permanent gemaakt moeten worden. 
Invoering van de regeling duo-banen kan 
budgetneutraal zijn, doordat bestaande 
uitkeringen aan werkloze jongeren anders 
ook uitgekeerd zouden moeten worden. 
Uitgaande van een jaarlijkse opname in 
het arbeidsproces van zo'n 200.000 school
verlaters en een toepassingspercentage 
van 50 kunnen met dit instrument één
malig ca. 100.000 jongeren aan een halve 
baan worden geholpen. Indien we het 
beroep op de duo-baan-regeling beperken 
tot één jaar en de deelnemende jongeren 
dan bij voorrang het recht geven op een 
volledige baan, kunnen in de jaren na deze 
éénmalige uitbreiding jaarlijks ca. 50.000 
jongeren extra worden ingeschakeld. 
Wij pleiten ervoor, dat in elk geval de 
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overheid met dit instrument het voortouw 
neemt door voor jongeren tot 25 jaar uit
sluitend duo-banen aan te bieden, onder
steund door de sociale partners. 

Eigen bedrijfjes 
Uit onvrede met bepaalde produktie
systemen, dreigende werkloosheid of het 
signaleren van 'gaatjes-in-de-markt' be
staat er ook in Nederland een toenemende 
belangstelling voor het eigen bedrijf. In 
ons land zijn momenteel al ca. 1200 
MEMO-bedrijfjes opgezet, elk met zo'n 
drie à vier participanten. In 1981 vroegen 
de werkende jongeren van het CNV in 
hun nota 'Meer werk voor jongeren' aan
dacht voor deze vorm van werkloosheids
bestrijding. De daad bij het woord voe
gend, gingen zij over tot het in het leven 
roepen van werkverenigingen. Onder be
geleiding van deskundigen maken werk
loze jongeren een ondernemingsplan om 
een bedrijfje van de grond te tillen. Als het 
plan goed is, wordt in samenwerking met 
de overheid en particuliere banken een 
financieringsplan opgesteld. Daarbij gaat 
men er van uit dat het bedrijfje na enige 
tijd in de kinderschoenen te hebben ge
staan op eigen benen kan staan. Ook komt 
het voor, dat kleine bedrijven gevoed 
worden met produktideeën vanuit grotere 
bedrijven of onderwijsinstellingen. 
Een andere vorm van deze aanpak vinden 
we binnen de Experimentele Arbeidsplaat
sen Jongeren (EAJ's). Deze vanuit Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid gesteunde pro
jecten hebben de bedoeling na een periode 
waarin een combinatie van werk en scho
ling centraal staan 'selfsupporting' te 
worden. Door in de begeleiding de ac
centen wat te verleggen ten gunste van de 
bedrijfseconomische zullen de mogelijk
heden daarvoor zeker vergroot worden. 
De WRR heeft er in haar rapport 'Ver
nieuwingen in het Arbeidsbestel' 15 op ge-

"' Wetenschappelijke RaaJ voor het Regeringsbeleid, Vernieuwingen in het arbeidsbestel; 
's-Gravenhage, 1981, p. 197. 
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wezen, dat met de ontwikkeling van deze 
nieuwe vormen van werkgelegenheid bij 
de bestrijding van de jeugdwerkloosheid 
terdege rekening moet worden gehouden. 
Het bekend geworden onderzoek van 
David Birch in de Verenigde Staten heeft 
aangetoond, dat de werkgelegenheids
effecten van jonge ondernemingen behoor
lijk zijn 16. In Nederland blijkt dit even
zeer op te gaan. In haar rapoprt 'Start en 
vernieuwing' komt de Raad van Centrale 
Ondernemingsorganisaties (RCO) tot de 
conclusie, dat 50 % van de nieuwe ar
beidsplaatsen wordt gecreëerd in nieuwe 
ondernemingen. In 1980 zorgden 15.000 
nieuwe bedrijven voor 30.000 banen. En 
hoewel het daarbij zeker niet in hoofdzaak 
zal gaan om bedrijven die door werkloze 
jongeren worden opgestart, menen wij, 
dat dit instrument zeker een belangrijke 
bijdrage kan zijn in de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid. 
Concreet zijn daarvoor de volgende maat
regelen nodig: 

- oprichting van een loket voor begin
nende ondernemers ter advisering bij de 
regionale Kamers van Koophandel; 
- stroomlijning voorschriften en rege
lingen; 

- uitbreiding experimenten met bedrijfs
verzamelgebouwen (bijvoorbeeld door ge
bruik leegstaande bedrijfspanden); 
- kredietfaciliteiten, -garanties en subsi
dies voor starters ter ondersteuning van 
beroep op risicodragend vermogen; 

- belastingvrijstelling voor enkele jaren 
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om vermogenspositie te versterken; 
- aankoopbeleid van de overheid op star
ters richten; 
- uitvinderscentra regionaliseren, transfer 
van kennis en ideeën bevorderen; 
- tijdelijke inkomensgarantie gedurende 
startperi ode; 
- bestaande stimuleringsmaatregelen ook 
op starters richten. 

De financiering 
Er zijn mensen die beweren, dat de jeugd
werkloosheid kan worden opgelost door 
de jeugdlonen te verlagen. Toch zijn die 
niet zo hoog als sommigen wel suggereren. 
Een werkende jongere van 18 jaar, ver
dient momenteel een jeugdloon van 
.f 787,- per maand. Een uitwonende werk
loze jongere die 18 is heeft een bijstands
uitkering van f 723,-. Dat zijn toch geen 
bedragen waar je nu meteen een luxueus 
leven van kunt leiden. Maar bestaat die 
relatie tussen jeugdlonen en jeugdwerk
loosheid? 
Tot op heden blijkt uit zowel wetenschap
pelijk onderzoek als uit eerdere ervaringen 
daarmee 17, dat er nauwelijks een verband 
tussen de hoogte van de jeugdlonen en de 
jeugdwerkloosheid is aan te wijzen. In
schakeling van jongeren in het arbeids
proces is over het algemeen immers reeds 
goedkoper dan inschakeling van ouderen. 
Daarbij komt, dat het jeugdloon gezien 
moet worden als een minimale vergoeding 
voor een geleverde arbeidsprestatie en niet 
primair 2.ls een zakgeld. In onze visie be-

16 Birch, D. L., The job generation process, M.I.T. Program on Neighbourhood mul Change, 
Cambridge, Mass. 1979. 

17 Een aantal voorbeelden: 

- Nederlands Economisch Instituut, Ontwikkelingen en oorzaken van j('ugdwerkloosheid; 
's-Gravenhage, 1979, p. 147. 

- Sociaal Economische Raad, Rapport over de arbeidsmarktpositie van jongeren; 's-Gravcn
hage, 1977, p. 33. 

- Sociaal en Cultureel Planbureau, Jeugdwerkloosheid, achtergronden en mogelijke ontwik
kelingen; Rijswijk, 1980, p. 34. 

- voorts wijzen ervaringen in 1981 met forse verlagingen en ervaringen in Janden waar men 
geen minimumjeugdloon kent niet op enig causaal verband. 
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horen behoefte-elementen in de discussie 
over de jeugdlonen niet mee te spelen. 
Deze horen thuis in de secundaire inko
mensverdeling en zijn door middel van 
fiscale instrumenten door te voeren. Geld 
voor een jeugdwerkloosheidsbeleid dient 
vooral te komen van hen die tot op heden 
weigeren een deel van hun arbeidstijd ten 
gunste van jongeren in te leveren. We den
ken dan vooral aan hogere inkomens en 
het extra belasten van tweede inkomens 
in één huishouden voorzover het gezamen
lijk inkomen wordt verdiend over meer 
dan 40 uur. Een ander voorbeeld ontlenen 
we aan Ierland, waar men door middel 
van een solidariteitsbelasting van 1 % 
over alle inkomens een Jeugdwerkplan 
financiert. Als het een samenleving echt 
ernst is met de bestrijding van de jeugd
werkloosheid zal men dat er graag voor 
over hebben. 
Voor de financiering van een J eugdgaran
tieplan denken we additionele middelen 
o.a. te kunnen verwerven uit de onlangs 
door Ivor Richard in de Europese Com
missie aangekondigde verhoging van het 
budget voor het Europees Sociaal Fonds. 

Dienstplicht 
Dienstplicht is binnen de samenleving 
moeilijk los te zien van het begrip leger. 
De verplichting om met je persoon de 
samenleving te dienen wordt meestal ver
taald naar militaire dienstplicht. Wij zou
den dienstplicht ruimer willen zien, als 
een nationale dienstplicht voor alle jonge
ren om gedurende enige tijd die taken uit 
te voeren, die voor de gemeenschap als 
zodanig van groot belang zijn maar noch 
via vrijwilligerswerk, noch via de arbeids
markt worden uitgevoerd. Ook vele vor
men van laag gekwalificeerde arbeid 
waarin de uitvoerders nauwelijks enige 
bevrediging vinden anders dan financiële 
genoegdoening mag daaronder gerekend 
worden. 
Hieronder gaan wij op de twee meest be
kende vormen van dienstplicht, te weten 
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nader in. 

Militaire dienstplicht 
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In het CDJA-jeugdplan wordt een uit
drukkelijke keus voor een dienstplichti
genleger gemaakt. In de praktijk is mili
taire dienstplicht allang geen plicht meer 
voor alle jongens, laat staan alle jongeren. 
En dat maakt het bestaande stelsel ook 
zo onrechtvaardig. Slechts 1/3 deel van 
de jongens, ca. 1/6 van alle jongeren, 
wordt onder de wapenen geroepen. Daar
door lijkt het alsof sommige jongeren 
wel en andere niet een plicht hebben te
genover de samenleving. Het grootste deel 
van alle jongeren kan immers normaal de 
studie of de beroepsloopbaan vervolgen. 
Dienstplichtige militairen daarentegen 
moeten hun persoonlijke ambitie uitstel
len en worden ondertussen afgescheept 
met een minimumjeugdloon dat de laatste 
jaren behoorlijk is gedaald. Daarin schuilt 
een onrechtvaardigheid. Wij pleiten daar
om voor een eerlijke beloning van dienst
plichtige militairen. Koppeling aan het mi
nimumjeugdloon, maar dan niet op een 
gefixeerde leeftijd maar naar de werkelijke 
leeftijd tijdens de uitoefening van de 
dienstplicht. Naarmate het minimum
jeugdloon meer en meer tot zakgeld wordt 
gedegradeerd, zullen aan dienstplichtigen 
door middel van toeslagen ruimere in
komsten moeten worden gegeven. 

Maatschappelijke dienstplicht 
Het huidige systeem van militaire dienst
plicht heeft een aantal kenmerken die als 
positief zijn te waarderen. Vooral de ge
dachte van dienstbetoon aan de samen
leving spreekt ons aan. We zouden deze 
echter niet willen beperken tot militaire 
taken en tot een deel van de jongens. 
Maatschappelijke dienstplicht zou in be
ginsel voor alle jongeren moeten gelden. 
Daarvoor zijn twee vormen denkbaar; een 
aanééngesloten periode van ca. 1 jaar op 
full-time basis of een stelsel waarbij ge-
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durende meerdere jaren op part-time basis 
maatschappelijke taken worden verricht. 
Vooral de werkende jongeren van het 
CNV hebben de éénjarige periode onder 
de aandacht gebracht. Daarbij zou elke 
jongere rond zijn of haar 19e levensjaar 
worden opgeroepen om één jaar maat
schappelijk dienstplicht te verrichten. 
Werkzaamheden liggen daarvoor in tal 
van sectoren zoals defensie (inclusief de 
burgerbescherming), landschapsbeheer, 
agrarische sector, gezondheidszorg, wel
zijn, recreatie, milieu e.a. 
Wanneer het met een stelsel van maat
schappelijke dienstplicht primair de be
doeling is jongeren in directe zin een bij
drage te laten leveren aan de samenleving 
is dit gedurende een aanééngesloten perio
de van een jaar zeker mogelijk. Als nadeel 
van het plan in deze vorm, kan evenwel 
gelden, dat één los jaar van je leven eerder 
als een hindernis ervaren zal worden tus
sen opleiding en beroep dan zal motiveren 
om ook na afloop van dat jaar je in te 
zetten voor de samenneving. 

Daarom lijkt ons een andere uitwerking 
het overwegen waard. We denken dan aan 
het uitsmeren van het jaar maatschappe
lijke dienstplicht over meerdere jaren en 
geïntegreerd binnen het onderwijssysteem. 
Door tijdens de laatste jaren van het 
voortgezet onderwijs ca. 2 dagen per week 
maatschappelijke dienstplicht te verrich
ten gaan deze activiteiten deel uitmaken 
van het wekelijkse ritme en eerder tot het 
normale activiteitenpatroon behoren na 
afsluiting daarvan. De overdracht van 
kennis behoeft in het geheel niet in gevaar 
te komen, daar de schoolperiode met één 
jaar verlengd kan worden. Wellicht wordt 
deze overdracht van kennis er zelfs mee 
gediend wanneer deze over langere tijd 
wordt uitgesmeerd. 
In een samenlevingsarde van morgen zal 
beroepsmatige arbeid en de daaraan door 
mensen bestede tijd zeker teruglopen. 
Meer vrije tijd komt beschikbaar. De 
vraag is hoe dit straks gebruikt zal gaan 
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worden; in puur passieve, voyeuristische 
en persoonlijke vormen of mede ten dien
ste van de samenleving. Door jongeren al 
tijdens hun onderwijs op de mogelijkheden 
te wijzen om binnen het weekritme vor
men van dienstbaarheid aan de ander of 
de samenleving op te nemen kan een 
attitude ontstaan die het mogelijk maakt, 
dat jongeren dit later continueren. 
Uitgaand van een aantal van 20.000 19-
jarigen en een behoefte aan dienstplich
tige militairen van 50.000 per jaar, bete
kent dit, dat ca. 150.000 taken zullen moe
ten worden gevonden. Voorzover mogelijk 
dient er verband te bestaan tussen het 
maatschappelijk werk dat uitgevoerd 
wordt en het toekomstige werk of de stu
die die men ambieert. Kansrijke jongeren 
zullen in eerste instantie met de onderkant 
van hun toekomstig beroep kennis dienen 
te maken. Kansarme jongeren zal juist een 
opstapje moeten worden geboden. Wie 
een academische opleiding wil volgen 
draait bijvoorbeeld eerst maar eens een 
poosje mee binnen de schoonmaakdienst. 
Meer kansarme jongeren die in de plant
soendienst willen werken vervullen bij
voorbeeld bij Staatsbosbeheer op de afde
ling landschapsbeheer hun maatschappe
lijke taken. 

Scheppen van ruünte 
De titel van dit artikel is ontleend aan één 
van de door het CDJ A in haar grondslag
rapport reformuleerde uitgangspunten. 
Wij hebben in het voorgaande aangegeven 
waarom deze ruimte nodig is. Niet alléén 
omdat wij voor eerlijk delen zijn, ook niet 
als voorstanders van het 'gewoon je zelf 
kunnen zijn', maar vanuit het besef dat het 
de opdracht is van de christen-democratie 
zorg te dragen voor de kwaliteit van de 
samenleving van morgen. Dit zal onder
meer moeten gebeuren door aandacht te 
geven aan een geïntegreerd jeugdbeleid. 
In dit artikel hebben wij daarvan de nood
zaak en contouren geschetst. 
Teveel zien wij tegenwoordig nu nog uit-
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eenlopende verwachtingen en eisen die 
aan jongeren worden gesteld op verschil
lende deelterreinen van het maatschappe
lijk leven en de gebrekkige mogelijkheden 
die zij hebben om daaraan te beantwoor
den. Je kunt bijvoorbeeld van jongeren 
geen extra mobiliteit op de arbeidsmarkt 
vragen, zonder in extra huisvestingsmoge
lijkheden te voorzien. Centraal heeft voor 
ons gestaan het bieden van mogelijkheden 
aan jongeren op te groeien tot medever
antwoordelijke leden van de samenleving. 
Lukt dat niet, laat de samenleving jonge
ren aan zichzelf over of houdt zij jongeren 
slechts voor deze deelname nog maar 
enige tijd uit te stellen, dan dreigt de 
maatschappij van morgen uiteen te vallen 
in een groep ouderen die 'deelnemer-zijn' 
en een groep jongeren die 'buitengesloten
zijn'. 
Dit zal tot elke prijs voorkomen moeten 
worden en daarvoor is onder andere nodig 
dat geboden schijnoplossingen worden 
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ontmaskerd, geen stokpaardjes worden 
bereden, maar nieuwe creatieve oplossin
gen worden gevonden. Een voorbeeld van 
zo'n schijnoplosisng is de verlaging van de 
minimumjeugdlonen ter bestrijding van 
de jeugdwerkloosheid; een veel bereden 
stokpaardje is de suggestie dat jongeren 
maar langer thuis moeten blijven wonen; 
en daar waar in dit artikel is gezocht naar 
creatieve oplossingen is vooral gedacht 
aan ideeën waarbij aan jongeren de nodige 
experimenteerruimte wordt gelaten. Voor
beelden daarvan zijn in het hiervoorgaan
de gegeven. Deze zullen nog nader be
discussieerd en uitgewerkt moeten worden. 
Het is de plicht van de christen-demoera
tic hiervoor alle ruimte en aandacht te 
geven. 


