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Brandbrief FNV en FNV Young & United. Nieuw kabinet: bied jongeren ijzersterke start! 

 

De FNV is teleurgesteld in wat de afzwaaiende regeringsploeg voor jongeren heeft gedaan. 

Via deze brief roepen wij politieke partijen op tijdens de komende 

kabinetsonderhandelingen alles in het werk te stellen voor een zekere toekomst van de 

jonge generaties. Daarvoor is het nodig meer zekerheid op de arbeidsmarkt te 

organiseren, het minimumloon te verhogen en het jeugdloon vanaf 18 af te schaffen, 

schuldenvrij studeren mogelijk te maken, het tegengaan van jeugdwerkloosheid tot 

prioriteit te maken en meer betaalbare starterswoningen te fixen. Een volgend kabinet 

dient hier met prioriteit werk van te maken.  

 

Corona liet zien dat jongeren het stootkussen zijn van de economie. De jeugdwerkloosheid steeg 

vorig jaar explosief. Het CBS becijfert dat werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar groeide van 

6,3% in februari naar 11,3% in augustus. Economisch adviesbureau SEO berekende dat alleen al in 

de eerste coronagolf 10.000 jongerenbanen van minimaal 3 dagen per week verloren gingen. 

Jongeren zonder startkwalificatie, met een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking vissen 

dubbel zo vaak achter het net. De aanpak jeugdwerkloosheid van het kabinet straalt weinig 

urgentie uit. Deze aanpak is over de schutting gegooid naar gemeenten en de minister leunt 

ondertussen achterover.  
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De problemen die de economische klap van de coronacrisis veroorzaakt voor jongeren, staan niet 

op zichzelf. Hier gaan fundamentele problemen achter schuil. Denk aan de doorgeslagen 

flexibilisering van de arbeidsmarkt, de lonen die werkgevers bewust laag houden en het 

ontbreken van volwassen loon vanaf 18. Maar ook de schuldenmachine van het leenstelsel en de 

wooncrisis plaatsen jongeren op een achterstand. Burn-out is inmiddels beroepsziekte nummer 

één onder jongeren. Corona verdiept deze problemen nog eens en bemoeilijkt het bouwen aan 

een zekere toekomst.  

 

Het huidige kabinet koos ervoor problemen vooral vooruit te schuiven. Neem nu het tegengaan 

van de wildgroei aan flexibele contracten. In plaats van meteen stevig ingrijpen, stelde het kabinet 

een commissie aan om een analyse te maken van de arbeidsmarkt. Begin 2020 was het advies van 

de commissie Borstlap eindelijk daar. Deze commissie ondersteunt de analyse van de 

vakbeweging dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt teruggedrongen dient te worden. Je zou 

verwachten dat na verschijning van het rapport de handen van de minister van Sociale Zaken 

jeuken. Niets bleek minder waar: een arbeidsmarktherziening is doorgeschoven naar het 

volgende kabinet. Vooral jongeren, die als arbeidsmarktintreders vaak een flexcontract krijgen, 

zijn hiervan de dupe.  

 

Hetzelfde patroon is te zien rond het minimumjeugdloon. In 2015 verlaagde het kabinet, na acties 

van FNV Young & United, de leeftijd waarop je volwassen loon krijgt van 23 naar 21 jaar. Dit 

kabinet had de kans daarop door te pakken en de leeftijd verder te verlagen naar 18 jaar, zodat 

iedere volwassene recht heeft op hetzelfde minimumloon. Een 18-jarige krijgt immers ook geen 

jongerenkorting voor boodschappen of huur. Deze kans iets voor jonge werkenden te betekenen 

bleef onbenut. Wat deed het kabinet wel? Extra onderzoek instellen naar de effecten van de 

verlaging van de leeftijdsgrens. Ook toen het resultaat van dit onderzoek eind vorig jaar groen 

licht gaf voor verlaging naar 18, ondernam het kabinet geen actie. Opmerkelijk genoeg nam de 

huidige minister als voorzitter van de D66-programmacommissie afschaffing van het jeugdloon 

wel in zijn programma op.  

 

 

De positie van jongeren versterken dient prioriteit te zijn van een volgend kabinet. De FNV doet 

hiertoe een aantal suggesties.  

 

- Geef iedereen bij structureel werk recht op een vaste baan.  

- Verhoog het minimumloon naar 14 euro per uur, inclusief koppeling met uitkeringen.  

- Regel volwassen loon vanaf 18 jaar.  

- Maak schuldenvrij afstuderen mogelijk en schaf het leenstelsel af, inclusief compensatie 

voor de leenstelselgeneratie en zonder dat dit ten koste gaat van onderwijskwaliteit 
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- Intensiveer aanpak jeugdwerkloosheid en zorg voor meer stages, startersbanen en 

scholingsmogelijkheden voor jonge mensen.  

- Bouw veel meer betaalbare starterswoningen. 

 

Een sterke samenleving kan niet zonder jonge generaties die met vertrouwen de toekomst 

tegemoet zien. Zij steken de handen uit de mouwen voor de wederopbouw na corona, dragen de 

lasten van klimaatverandering en vergrijzing op hun schouders de komende decennia. Een 

ijzersterke start met zekerheid rond werken, wonen en leren is het wel minste om daar tegenover 

te stellen. Dat valt niet langer vooruit te schuiven.  

 

 

 

Bas van Weegberg     Zakaria Boufangacha   

Voorzitter FNV Young & United    Bestuurslid FNV                                                             

 


