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1, INLE]DING

Technologische ontwikkelingen hebben de positie vðn de werknemer vooral
materieel aanzienlijk verbeterd. Langzaamaan komen we nu echter in een

fase waarbij de voortschrijdende mechanisering en autamatisering ook

minder aantrekkelijke gevolgen krijgen. Er is onvoLdoende werk om ieder-
een die dat wil aan een baan te heIpen. Ook de inhoud van het werk

wordt steeds minder gevarieerd en soms geestdodend, lvlen kan spreken van

een verschralÍng van de menselij ke arbeid, l J

Daarnaast is ook de positie van de werknemer in het bedrijf aan het ver-
anderen. Zo lijkpn de promotiemogelijkheden, vooral voor de r¡inder ge-

schoolde werknemers, af te nemen doordet steeds vaker het hebb'en van dipLo-
ma's gehanteerd wordt als toelatingskriterium voer betere banen.

Tengevolge van mechanisering en automatiqering moeten de lagere werk-
nemers in de toekomst rekening houden met steeds wisselende werkinhoq-
den; algemene inzetbaarheid in het produktoeproces wordt steeds beLang-

rijker, de vereenzelviging met een vak Verdwijnt steeds meer naar de

achtergrond.

Deze antwikkelingen zi-jn niet zonder gevolgen gebleven voor de houding

die de individuele werknemer tegenover zijn bçroepsaktiviteiten aan-

neemt. Stijgend verzuim en verloop kunnen indikaties zíjn van een af-
brokkeling van de traditionele arbeidsmoraal. Een afbrokkeling die
niet negatief gewaardeerd moet worden, omdat çen moraal die de plicht
tot werken aksentueert nÍet bepaald in overeenstemming lijkt met de

vermínderende beschikbaarheid van werk en de geringere identifíkatiemo-
gelijkheden die het werk aan de individueJe werknemer biedt.
Vooral voor jongere werknemers met een laag opleidingsniveau die in de

toekomst met drastische veranderingen in het arbeidsbestel te maken

krijgen Isteeds wisse]ende werkÍnhouden, afgewisseld met perioden van

werkloosheidJ zou een sterk ontwi(keld plichtsbesef tegenover werken

in de loop van hun werkkarière tot grote spannlngen moeteR leiden

Deze overwegingen vormden de aanleiding tot ons ondenzoek, dat gericht
is op de vraag welke betekenis jonge mensen aan hun beroepsaktivitei-
ten toekennen.

^'Dit artikel 1s als lezing gebracht op het congres "\¡Jerken en niet-
werken in een veranderende samenleving" yan de sekties Bedrijfs-
en Sociale Psychologle van het NIP.
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en tegenover werk die afwi.i ken
1

van het traditionele arbeidsethos. Dat is de reden dat ons onderzoek

begon bij klienten van het Experimentele Werkbemiddelingsbureau in

Amsterdam. 0p dit bureau, dat hulp verleent aen jongeren met werkpro-

blemen, hebben wij een aantal diepte'lnterviews gehouden. Daaruit bleek

dat die werkproblemen.veroorzaakt werden dopr het feit dat deze jonge-

ren zelf geen aantrekkelijke baantjee konden vinden en teleurgesteld

wðren in de baantjes die wé1 beschikbaar voor hen waren.

0p grond van die interviews met klienten van de EI¡JB inventariseerden

r^Je een aantal afwijkende visies op t""k"n.2J
Een deel van deze jongeren ambieert geen vaste positie ín het arbeíds-

bestel. Zij werken af en toe om wat geld te sparen, zadat ze - na

ontslag te hebben genomen - kunnen doen waar Ze we| zin in hebben.

Anderen vinden het aantrekkelijker om een WW-uitkering te ontvangen

dan om een saaie geestdodende baan te hebben.

Weer anderen proberen hun kostje te kopen door middel van hun kreatieve

vaardigheden. Vnijwel allemaal zwerven ze van baan tot þqan zonder zich

druk te maken over promotíe of karrlère
Een typerende uitspraak Ís:

"fk heb geen ambitle in karrière. Ik zie voor mij een heel
klein wereldje waarin 1K gelukkig kan zijn. l4et vrienCen
en kennissen, menEen waarmee ik gewoon mezelf kan zijn en

wôarmee ik samen dingen kan doen, zonder pretenties."

Deze jongeren vormen een tamelijk selekt gezelschap. De meesten hebben

een redelijk opleidingsniveau, terwijl ze met elkaar een soort subkul-

tuur vormgn.

fn ons lopend onderzoek wiJlen we nagaan in hoeverre een alternatieve

arbeidsmoraal ook een rol speelt bÍj een ruimere groep van jonge

werknemers 
"

Het onderzoek richt zich op de vraag welke houding jongeren ten aanzien

van werken hebben vóórdat ze gaan werken en hoe die houding vervolgens

beTnvloed wordt door de ervaringen die ze in het arbeidsbestel opdoen.

lÏet dit onderzoek hopen we iets te kunnen zeggen over de richting waar-

in werkopvattingen van jongeren zich qntwikkelen"

Alvorens iets over de eerste resultaten van dit onderzoek te kunnen

zeggen, moeteR we eerst de opzet in het kort wÉergeven.
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In april.1974, zijn vijftien LTS-en bezopht, gelijk verdeeld over grote
stad, middelgr:ote stpd en platteland.
Deze sprelding ven seholen werd gqkozen om na te gean welke verschillen
er zijn in werkopvattÍngen en ervaringÇn in deze uiteenlopende omgevin-

gen. fn deze scholen hebben we in totaal 1000 leerllngen, die voor het

eindexamen zaten van de vaknichtingen metaalbewerken en elektrotech-
niek, gevraagd naar hun werkopvattingen, Na de zomervakantie zijn we

nagegaan of ze h,aren ga4n werken of verder leerden. Van degenen dle
werkten hebben we bij een honderdtal een diqpteinterview afgenomen over

hun werkervaringen. 
-,,.

Het oogmerk van deze opzet is dat we weten met welke ideeën deze LTS-

ers het arbeidsbestel ingingen en hoe die opvattingen eventueel veran-

derden tengevolge van de opgedqhe envaringen.
De gegevens die wij nu bekend maken berusten dus op:

1e. de gegevens van de LTS-ers vó6r ze gingen werken;

2e, de antwoorden die we ontvingen op de vraag wat ze h,aren gaan

doen;

3e. de diepteintervlews die afgenomen zijn b1-j een honderdtal
jongenen, gekozen uit de ongeveer 50û LTS-ers die glngen werken.

[De overigen bleven nog een jaar op de LTS, of ]eerdeñ

verder op de wITS of andere vervolg-opleidingen)
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Achtereenvolgens zullen we bespreken:

- de verwachtingen en de houding van LTS-ers t.o.v. werk;

- de manier waarop ze aan een baantje kwament

- de eerste werkervaringen

3.1 Welke opvattjnge.n hebben d_eze LTS-erç o.v-er werken

0p grond van een analyse van de antwoorden die dç LTS-ers gðven op een

lijst met vragen, díe verschillende houdingen tegqnover werken uit-
drukten, zíjn we tot een eerste indellng gekomen waarbii 3 werkhou-

dingen werden onderscheiden:

- de traditlonele arbeidsori'éntatie (eanwezlg bij ongeveer 60? van

de LTS-ers J ;

- de passieve ar.beidsori'éntatie I eanwezig bi j ongeveer 25% )

- de alternatieve erbeidsoriiåntatie Ipanwezig bij ongeveer 8?).

De meerderheid van de LTS-ers heeft esn !¡gÉiliglglg_efÞgigg1glgg-l,
d1e geillustreerd kan worden met ultspraken aJs:

- je kunt alleen van ie vrije tÍjd genieten als je ervoor gewerkt

hebt.

- werken is gezond;

- werken is een pliqht;
¡. -: mensen die niet willen werken zijn niksnutten.

Deze werkhouding impliceert aanvaardl-ng van werk als belangrijkste
levenstaak. Het betekent ook een hoge mate van akseptatle van de nor-

men en waarden die in het arbeidsbestel gelden.

Een pagglgyg_gfÞgilggflÞllgtíe heeft veeJ gemÊen met de traditionele.
A11een de aktieve komponenten van het traditionele arbeidsethos worden

hier ontkend"

Typerende uitspraken zijn híer:
- ik wil eenvoudì-g werk hebben, waarbij ik niet teveel ne hoef te den-

ken;

- ik wi1 gewoon prettig werk hebben, hogerop komen interesseert me niet;
- als je hogerop wilt komen, gaat dat altijd ten koste ven mensen om je

heen.

De Litspraak "je moet proberen een za hoog mogelijke posltie te bereiken"

wordt door LTS-ers met deze werkhouding uiteraard ontkennend beantwoord.
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De groep mct een_alternatieve werrkotriäntatie komt tot uitdrukking- in
uitspraken al-s:

- een paar uur werken per dag is genoeg;

- als je genoeg geld verdÍend heþt, houd je een poosje op met werken

tot je weer geld nodig hebt;

- ik wil liever "in de WW lopen" dan vervelend werk doen;

- "Ín de WW Lopen" is een goede manÍer om aan geld te komen¡

- je zou eigenlijk vrij moten zijn om wel of niet te werken,

Deze werkoriêntatie komt neer op een bewuste afwijzing van het arbeids-
ethos. Dat betekent nog niet dat deze LTS-ers een echt alternatief heb-

ben gevonden voor de traditionele werkorläntatie.
Het ontbreekt hen aan voldoende mogelijkheden om zo'n orilåntatíe te ont-
wikkelen mede omdat dat tegen de opvattingen van de meeste mensen ín-
gaat. Er kan dus niet gezegd worden dat deze jongeren zich nadrukkelíjk
orj-iånteren op hun vri j e ti j d .

Zoals we in de inleiding al aangaven, verwaphten we dat konkrete werk-

ervaringen ertoe zullen leiden dat er een afbrokkeltng zal plaatsvinden
van de groep LTS-ers met een traditionele werkori'éntatie. Als een LTS-

er geen baan kan vinden, als de inhoud van het werk tegenvalt of als
er bijvoorbeeld onenigheÍd op het werk is, kan dat tot gevolg heþþen

dat een LTS-er minder betekenis aan zijn werk toe gaat kennen.

Heeft hij een traditionele arbeidsoriéntatie dan zal die afzwakken en

veranderen in de richting van een passieve instelling.
Een ontwikkeling in de richting van een alternatieve werkori'éntatle
heeft meer "voeten in de aarde". We komen daar later in het betoog op

terug.
Het bovenstaande impliceert, dat we de drle werkoriiåntaties op een

kontinuum plaatsen met een sterk traditionele arbeidsoriËntatle als
ene pool en een alternatieve oriêntatie als tegenpool.

In hoeverre overgangen van werkoríöntaties inderdaad steeds via een pas-

sieve instelling tegenover werk Lopen, zaI uit nadere analyses moeten

blijken" 0p grond van een eerste indruk hebben we het idee dat een passie-

ve oritintatle zowel voorkomt biJ een groep jongeren die zich übenhaupt

nogal weinig involveert in hetgeen zich om hem heen afspeelt, als bij een

groep LTS-ers die zich niet meer helemaal kunnen vinden in hetgeen van

hen in het arbeidsbestel gevraagd wordt. Deze laatste groep zou zich dan

over het algemeen wel aktief opstellen.

alternatleve ori?åntatie
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de jonge h/erknemerË nog traditioneel denkt over arþeid, toch bestaôt er

een duidelijke aanwijzing dat er onder hen'iets gaande iF'. Kijken

we naar de ruimtelijke Epreidíng van de drie bovenstaênde oriiåntaties,
dan blijkt de alternatieve arbeidsoriëntatie in de onderzochte groep

tweemaal zo vaak voor te komen in de grote stad als op het platteland
en in de middelgrote stad. De traditionele arbeidsmoraal komt verre-
weg het sterkst tot uiting in de middelgrote stad, terwijl ín de grote

steden veel minder LTS-ers traditioneel over werken denken.

Als we ervan mogen uitgaan dat de grote steden een maatstaf vormen

voor toekomstige ontwikkeling, dan betekenen genoemde resultaten een

duideliJke ondersteuning van onze verwachting dat de traditionele ar-
beidsmoraaL aan het afbrokkelen 1s.

VoJ.gens welke mechanismen dat zaJ- lopen en welke uitingsvormen daarvan

uiteindelijk hpt rçsultaat zullen zíjn, valt nu nog niet tF voorzien.

3.2 De betekenis van verschillende werkaspekten

In het schoolonderzoek is ook aandacht besteed aan de versqhlllende

aspekten die in de toekomstige werkkringen van de LTS-ers aangptroffen

kunnen worden.

Van die werkaspekten is nagega€n hoe belangrijk de LTS-ers deze vonden

en in welke mate ze verwachtten dat deze werkaspekten in hun toekom-

stige baan gerealiseerd zouden worden.

Over het algemeen vonden deze jongeren vrijwel alle werkaspe(ten be-

langrijk, terwiJl ook vrij algemeen verwacht werd dat de verschillende
werkaspekten in de toekomstige baan aan bod zoudpn komen.

Groepering van de l1jst met werkaspekten Imet behulp van een faktor-
analysel resulteerde ih een vijftal klusters van werkaspekten die

duidelijk van elkaar te ondersoheiden zijn.
Die klusters zijn in volgorde van belangrijkheid:

1 , -199!;
2. sfeer Ide re]aties met kollega's en baasJ;

3. pfg[gflgbglgg! (het kriJgen van een opleiding in het bedrijf
en hogerop kunnen komen);

4" gyg!!_ugllijb_ryCl\ (de dynamische aspekten van het werk:

ergens komen, buitenwerk, Jaten zien wat Je

5. gg[CIb.g_lij6_WCfb (de afwezigheid van ongemakken in het werk:

niet te hard werken, veel vakantie, rustig
werk, dichtbij huis).
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moraal die een jongere aanhangt

keur geeft. Onderstaande figuur
beeld ( de pij 1en representeren

verband. Alleen deze verbanden

wordenJ.

moraa l

korne latie

trad i tionee l

en de werkaspeKten waaraan hi; de voor-

brengt de bestaande verbanden in
de aanlrtezigheld van een signifíkant

konden niet aan het toeval toegeschreven

beleng werkaspekten

sfeer

avontuurlij k werk

promotie kans en

gemakkelij k werk

passief

a lternatief + ,27

Het ís nogaL opvallend dat gemakkelijk werk door LTS-ers met een alter-
natieve arbeidsmoraal belangrijk gevonden wordt, terwijf een passieve

arbeidsinstelling niet samenhangt met het toekennen van een groot be-

lang aan makkelijk werk.

Dat zou erop kunnen duiden dat LTS-ers met een passíeve werkínstelling
veel minder betekenis toekennen aan de inhoud van het werk en zich

eigenlijk alleen expliciet afzetten tegen het "ellebogenwerk" om hoger-

op te komen.

l¡Jat betreft de verwachtingen die LTS-ers hebben over de mate waarin

hun toekomstige werkkring aansluit bij hun werkvoorkeur kunnen we vast-

stellen dat die verwachtingen hooggestemd zijn, Een traditionele ar-

beidsori'éntatie leidt bij deze LTS-ers tot een zeeî optimístische visie
over de toekomstige werkkrlng. Jongeren met een alternatieve oriênta-
Li-e zíjn het minst optimistisch gestemd over de mate waarin de werk-

kring zal voldoen aan hun werKvoorkeur.

3.3 l¡Jat gebeurt er na de LTS

Rondom eind apríl-begin meÍ [de tijd waarin het onderzoek op de scho]en

plaatsvond) weten de LTS-ers vrij nauwkeurig wat zij willen. 0ngeveer

90 pct. van hen die een keuze gemaakt hadden voor hetzij doorleren, het-

zij werken bleek later inderdaad zo gehandeld te hebben.

.24
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Als we n€g€€n-t4aa+i,n werkers en "d n-dcn-zj¡+
WE:

- Wgf!.gf! zijn ouder, dus vermoedelijk "schoolmoe";

- Wglfglg komen vaker van het platteland of de middelgrote steden.

Dit kan een gevolC zijn van het feit dat vervolgopleidingen
zowel psychologisch als feitelij k verder van hen afstaan

dan voor LTS-ers uit grote steden 't geval is;
- Wglbglq komen vaker uit milieu's van arbeiders en ongeschoolden,

waar een minder positieve instellíng tegenover leren bestaat.
In de vraaggesprekken met de werkenden werd vnij uitvoerig ingegaan

op de manier waarop de LTS-ers aan een baen probeerden te komen.

t¡Jat in het zoekgedrag het eerste opvalt is hoe verschillend de school

zich ermee bemoeit. Bij een enkele school Ís er sprake van een aktíeve
praktijkLeraar, die u1t eigen werkervaring, door Konnekties met een be-

drijf of door zijn zicht op de lokale arbeidsmarkt jongens aan werk

kan helpen.

Helaas komt deze aktieve steun bij het zoeken naar werk slechts op

enkele scholen voor.

Een andere mogelijke hulp bij het zoeken zouden exkursies kunnen zijn.
lYaar veelal vaLlen deze exkursies in de eerste twee jaar van de oplei-
ding. 0ok zijn ze vaak meer bedoeld als leermiddel dan als oriiåntatie
op de arbeidsmarkt. Exkursies leveren weinig rendement op voor het

zoekgedrag. PotentiêÌe banen komen er niet door in het vizier,
0ver het algemeen moeten wij konkluderen dat de school de LTS-er

onvoldoende voorbereidt op zijn j-ntrede in de arbeldsmarkt: hoe je te
werk moet gaan om een baan te vj-nden, welke bedrijven uít de omgeving

met jouh/ opleiding in aanmerking komen, waar je op moet letten in het

sollicitatiegesprek" Allemaal vragen, hJaar deze 15-16 jarigen zelf de

oplossing voor moeten vinden.

0ok het Gewestelijk Arbeldsbureau tGABI speelt als bemiddelaar een ge-

ringe ro1" Jeugdbemiddelaars bezoeken pro forma LTS-en en soms ver-
strekken ze formulieren waarop aangegeven kan worden of men al dan

niet een baan heeft gevonden. Het GAB wordt echter slechts door een

' enkeling vermeld als informatiebron tijdens het zoeken naar werk. Als

het GAB al een rol speelt, dan is het in de steden. Daar zijn ook ad-

vertenties een belangrijk middel om aan een baan te komen. Buiten de

stad overheersen informele kanalen om aan een baan te komen. Familie,
vrienden, kennissen of "horen zeggen" worden hier vaak aangeduid als
informanten over een vakature.
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mikken ze maar op één baan, waarbij ze soms maanden aan het lintJe
worden gehouden, om dan te ontdekken dat biJ veel andere bedrijven

inmiddels al in vakatures is voorzien. Verder hebben ze onvoldoende

kennis van de lokale arbeidsmarkt: ze weten weinig over de aanwezige

bedríjven. AIs za al informatie hebben, den is die vaak onvolledig

of foutief.
Dat zovelen nog zo

sternte te danken

markt.

Tot slot van deze

den werken terecht

goed terechtkomen lj-jkt eerder aan hun goede ge-

dan aan een systematisehe verkenning van de arbeÍds-

paragraaf wÍllen we aangeven hoe de LTS-ers die wil-

4ijn gekomen.

1n een technisch beroep
(al of niet in de vakrichting)

in een niet-technisch beroep

werk loos

in militaire dienst

onb e kend

68?

162

7Z

6Z

32"

Opva11end is verder dat LTS-ers die elektrotechniek leerden, een grotere

beroepsidentifikatie lijken te hebben dan metaalbewerkers, Zij komen

vaker in hun ei.gen vak te werken en zoeken niet gauw buiten hun vak-

richting",Vermoedelijk daardoor zijn elektrotechnici vaker werkloos

dan metaalbewerkers (10 pct. tegen 4 pct.).
Dit is te opvallender, omdat de werkgelegenheid in de metaalindustrie
ongunstiger is dan in de elektrotechniek.

3.4 De eerste werkervarifgen

Impressies uif de diepte-interviews ¡

Zoals we op grond van de schoolenquête aJ konden verwachten, komt de

traditionele arbeidsmoraal bij de meeste interviews naar voren. Die

morael schijnt voor deze jongeren een natuurlijKe, vanzelfsprekende

houding te zijn. Dat is ook de reden, dat de meerderheid van de ge-

interviewde positief over zijn werk denkt, Alleen al omdat de situatie
nieuw en volstrekt afwijkend is van die op $ahool, zijn de meeste t-TS-

ers tevreden in de eerste maanden dat ze aan het werk zijn.
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sluít bij de school en de verwachtingen die de LTS-ers eerst hadden,

bliikt dat de inpassing in het arbeidsbestel niet zonder moeílijkheden
verloopt .

Een belangrijke tegenstelling tussen de opvattingen van de ex-LTS-

ers en die van hun chefs en oudere werknemers ligt in de plaats van de

jongeren in het bedrijf.
De meeste LTS-ers verwachten van hun werk dat het prettig en afwisse-
lend is en een goede aansluiting zal geven met de vooropleiding op

school. Ze verwachten dat werk hun zoiets zal bieden als zelfont-
plooiing. Daarin worden ze vaak gefrustreerd door de meningen in
het bedrijf, waar men jongeren veelal ziet als begi.nners, die "zich
eerst maar eens moeten bewijzen" en daarom minder aantrekkelijk werk

kríjgen. Vooral bij kleine bedrijven hebben jonge werknemers geen

nauw omschreven funktie. Een adekwate taakomschrijving en toekomst-
planning zijn er niet. Veeleer gaat het op basis van: "we kunnen nog

wel Íemand gebruiken en later zien we wel of hij bevalt en welke taak
voor hem het meest geschikt i.s". Dit frustneert de jongere in zijn
wens zich in zijn werk waar te maken. Het maakt zijn positie ook on-

zeker. De mepste LTS-ers zijn zi-ch niet nadrukkelijk bewust van de vage

positie waarin ziJ verkeren. zíj beschouwen hun taak in het bedrijf
aLs een gegeven,zonder zich af te vragen wat ze er zelf van vinden.
De situatie is voor de meesten te nieuw om daar.nu al aan toe te komen.

De enkele LTS-er, die er zích wel bewust van is durft niet te praten
over deze verschillen in vlsies op'zijn taak. Uit angst dat vragen

over zijn taak en toekomst in het bedrijf a1s lastig ervaren worden

en zijn wankeLe positie verder ondermijnen houdt hij zijn mond, Een

respondent zei bijvoorbeeld :

"De baas zei me kom over drie maanden maar eens praten,
maar dat heb ik niet gedaan, want ik heb geen zin werk-
loos te worden. "

Als reaktle hierop gaan vele jongeren de school idealiseren. Er ont-
staat een gevoel van spijt over de gemiste kansen daar. Heel duidelijk
valt dit te konstateren bij degenen die eigenliJk een verdere optei-
hadden willen volgen (aLs zij bijvoorbeeld liever de teorierichting
hadden gevolgd of liever door waren gegaan naar de NTSj.

l¡/aren ze eerst blij dat ze aan de slag konden, zich "waar" konden maken

en lieten ze daarvoor verdere: scholingskansen vaak lopen, nu komt

- vooral als ze ook nog in mindere banen terecht zijn gekomen - de

school er beter vanaf.
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gen. 0p de keuze om te gaan werken komen zij niet terug.
Het bovenstaande betekent niet dat de jonge werknemers in het begin

van hun loopbaan negatief tegen hun werk aan.kij ken. l¡/e zeiden het a1

eerder, de meesten hebben het wel naar hun zín. De "grote.mensen"-
wereld 1s imponerend, de werksituatie nieuw en onbekend. federe dag

heeft de schoolverlater het gevoel er dingen bij te leren. Hij pro-

beert zich zo goed mogeLijk aan te passen aan de verwachtingen die
men van hem heeft.
fs de werkinhoud niet "je-dat", dan biedt de sfeer vaak voldoende Kom-

pensatie in die eerste werkmaanden. En voor zover er toch wel duidelijke
problemen en tegenstellingen zljn met de verwachtingen van vroeger, dan

heeft men altijd wel een uitvlucht, exkuus of "doekje voor het bloeden".

In de gevallen dat er toch duidelijk iets niet gaed zil (slechte aan-

sluiting bij opleiding, geen opleidingsmogelijkheden, ongeschoold werk),

dan is er een fantasierijk legitimatiesysteem bij de hand om de proble-

men weg te redeneren.

Een paar van die rookschermen, die de situatie voor de jonge werKer en

zijn omgeving akseptabel maken, zijn:
- ik ga een avoñdkursus volgen om mijn schoolkennis op peil te houden¡

- misschien kunnen ze me hier in
- tot aan mijn diensttijd rommel

toekomst aJs monteur geÞruiken;

wat rond, daarna word ik kultu-
de

ik
reeL werker;

- wat ik hier doe i.s maar voorlopig;
- ik begin een winkel en haal mijn middenstendsdiploma.

Bij doorvragen blijkt dan meestal het irreële van de plannen:

- men wil een kursus volgen, maar zegt even later een hekel aan leren

te hebben;

- beloften die - volgens de respondent - gedaan zouden zÍjn over een

betere positie in het bedrijf - blijken niet gedaan te zijn (wat

de respondent bij doorvragen zelf verteldel;
- voornemens worden verschoven tot na de diensttijd, waarna een

nieuw leven begonnen zal worden.

De indruk die het bovenstaande geeft is eigenlijk dezelfde als naar

voren is gekomen in het zoekgedrag. Planning in het handelen ontbreekt.
lÏen kent onvoldoende informatiebronnen of benut ze niet. Het gevolg

hiervan 1s dat er grote misverstanden bij deze schoolverlaters be-

staan over wat mogelijk is. We kregen de indruk dat, als een LTS-er
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hem bereikbaar weren geworden. De algemene indruk is dan ook dat veel

meer informatie over scholing via de LTS, via het GAB en ook binnen

het bedrijf gegeven zou moeten worden.

De jeugdige leeftíjd van deze schoolverlaters Iruim de helft is 15

of 16 jaariJ maakt het noodzakelíjk om de stap in het arbeidsbestel
met zijn vèrreikende gevolgen voor de latere beroepskarrière serÍeus
te begeleiden

3. 5 Ontwil:[e1i¡g naar een andere werkoriiåntatie

Tenslotte keren we terug naar hetgeen h/e schreven over ontwikkelingen
in de werkoriiåntaties van jongeren. De vraag rijst: in welke situati-es
ontwikkelen deze jongeren een andere arbeidsmoråa1.

0p grond van de diepte-interviews lijken drie voorwaarden een ontwikke-
ling naar een alternatj.eve werKoriëntatie te bevorderen.

1e, 0nvrede meI de_huidì-ge_positie
De algemen werkori'éntatie is een vanzelfsprekend traditionalisme, waar-

in het gezin en de school de jongeren hebben grootgebracht. Pas als er
iets gebeurt waardoor di basis-attitude aan het wankelen wordt ge-

bracht (bijvoorbeeld door werk te moeten doen dat onder je kunnen ligt,
door onmogelijkheid je wensbaan te verh/erven, of uit gedesillusioneerd-
heid, door slechte schoolresultatenJ, kan er iets ontstaan al-s een

voedingsbodem voor een andere visie op werk.

2. Ee1 rrlgt-ii Cs-a lternatief
Veel meer dan een voedingsbodem geeft onvrede niet, want "wat moet je
beginnen met je tijd als je niet zou werken?"

Een echt idee hoe zij hun vrije tijd zinvol zouden kunnen besteden,

hebben de meesten niet " Is het werken misschien niet meer voor ieder
een roeping of plicht, praktische motÍeven als: "je moet toch geld

verdienen" en "wat moet je dan met je vrije tijd doen", zorgen ervoor
dat een alternatieve visie als: "je werkt een tijdje en dan leef je
verder j e eigen l-even " wei-ni.g kans kri jgt.

3. Probleem-definieerders
Hiervoor zagen we a1 dat de meeste jongeren die onvrede met hun situatie heb-

ben rookschermen optrokken om te legitimeren dat ze geen initiatief
genomen hadden. 0m te beslissen iets aan je situatie of opvattingen

te doen heb je andere inzichten in de eigen situatie en andere legiti-
maties nodig.
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us l_n Je omgev]-ng een "praatpaa]-" zrJn, 01€ e een

zicht in de situatie geeft. Omdat deze ex-LTS-ers heel weinig over

hun werk praten en weinig kontaktmogelijkheden hebben met mensen die
andere opvattingen hebben dan zijzelf, zijn die "praatpalen" meest-

a1 niet aanwezig

fn ons onderzoek zijn tot nog toe twee gevallen geweest h,aar een duide-

lJ-jke verandering in werKoriöntatie te bespeuren was. fn het ene ge-

val ging het om iemand met een broer die studeerde, waarmee hij over

zijn onvrede gepraat had en die hem een duidelijk andere oplossing

van zijn probLemen had aangereikt. In het andere geval had een toneel-
stuk en een gesprek met één der auteurs tot een andere vlsie op wer-

ken geleid.

Voor de meeste jongeren met een traditionele arbeidsmoraal ontbreekt
het aan de tweede en derde voorwaarde om tot een andere werkori'énta-

tie te komen,

Het verdere onderzoek en analyse za! a.a, moeten leren welke andere

mechanismen er gekozen worden als de huídige werksituatie niet meer

bevalt en hoe de werkoriëntatie van de LTS-er zich in het eerste werk-
jaar ontwikkelt.
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1l Zie voor çen nadere behandeling van deze problematiek:

lulerens-Riedstra, H,S, er-, P, L" Stroink: Werkloosheid of arbeio?

ais scciaal probleem. lYens en 0ndern" 26 (1572),279-83"

21"- Een rrrtgebreide analyse van dit onderzoek is te vinden in;
P. L. StroinK en IY. van VJijcK: Jongeren en werKr naar een nieuwe

werkori'éntatie? NIPG, oktober 197 3 
^


