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Er is sprake van vergrijzing bij de vakbonden. Dat blijkt uit een onderzoek van de KU Leuven. ‘De vakbonden 

kampen met een duidelijk imagoprobleem bij jongeren’, zegt onderzoekster Valeria Pulignano. 

‘Het valt op in heel Europa: vakbonden hebben het moeilijker en moeilijker om jonge mensen aan te trekken’, zegt 

Pulignano van het Centrum voor Sociologische Onderzoek van de KU Leuven. Zij deed samen met Nadja 

Doerflinger onderzoek naar de problematiek. 

Uit de studie komen vier belangrijke verklaringen naar voren waarom vakbonden minder populair zijn bij 

jongeren: 

1. ‘Werkgevers werken steeds vaker met tijdelijke contracten. Dat maakt het voor de vakbonden moeilijker om echt 

dichtbij de jongeren te staan. We zien bij de jongeren die full time in dienst zijn wel een hogere betrokkenheid. Veel 

jonge mensen werken ook in heel kleine bedrijven, die vaak geen vakbondvertegenwoordigers hebben.’ 

2. ‘We leven in een andere maatschappij als in de jaren zestig en zeventig. Toen was ideologie nog veel meer 

aanwezig. Jongeren sluiten zich niet meer aan omwille van hun politieke voorkeur, maar kijken wat een vakbond 

voor hen kan betekenen.’ 

3. ‘De vakbonden hebben een imagoprobleem. Ze worden gezien als een weinig constructieve instelling die meer 

ongemakken veroorzaken dan problemen oplossen.’ 

4. ‘Jongeren weten ook niet meer zo goed wat een vakbond precies allemaal doet. Door dat gebrek aan kennis zijn ze 

minder geneigd om zich ook effectief aan een vakbond te verbinden.’ 

Minder invloed 

Hoewel vergrijzing echt een probleem is, denkt de onderzoekster niet dat de vakbonden ooit helemaal zullen 

uitsterven. ‘Maar hoe minder jongeren ze in hun rangen hebben, hoe minder ze ook voor die groep kunnen spreken. 

Als deze trend zich blijft doorzetten, zullen ze dus zeker aan invloed verliezen. Al valt het in België best nog mee. 

Het percentage jongeren bij een vakbond blijft hier nog stabiel, tegenover in de meeste andere Europese landen. Een 

jongere lid maken van een vakbond is hier niet zo’n probleem, maar ook actieve militanten van die jongeren maken 

is al veel moeilijker.’ 
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