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Inleiding: 

Dit bijlagenrapport bevat de volledige gespreksverslagen met 

de werkzoekenden en is een onderdeel van het onderzoeksverslag 

dat tot onderwerp heef t het gedrag van werkzoekenden op de 

arbeidsmarkt. De belangrijkste gegevens van het onderzoek en 

de daaruit voortvloeiende beleidsvoorstellen zijn terug te 

vinden in het hoofdrapport "Afstemming van vraag en aanbod 

op de arbeidsmarkt, deel II, Werkzoekenden". 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van een taakgroep van 

de Beleidsoverlegconnnissie in de regio Zuidoost-Brabant. Het 

onderzoek moet uitmonden in hulpmiddelen ten behoeve van 

werkzoekenden en instanties, die een ondersteunende rol spelen 

jegens werkzoekenden bij het betreden van de arbeidsmarkt. 

In deze bijlage treft de lezer 31 interviewverslagen aan. 

De bedoeling van de interviews was om van de betref fende personen, 

die een goede doorsnee vormen van de hele groep werkzoekenden, 

alle relevante gegevens te verkrijgen over welomschreven zoek

perioden met als doel kennis en inzicht te verkrijgen in het 

zoekgedrag en de belemrneringen, die ondervonden worden bij het 

zoeken van en solliciteren naar vacante funkties. Naast deze 

empirische ingang tot de beleidsvoorstellen bestaat er ook een 

theoretische. Deze.laatste bestaat uit modellen en theorieen 

omtrent het zoek en keuzegedrag van consumenten en uit de marketing

benadering ten behoeve van organisaties. 

In hoofdstuk vier van het bovengenoernde rapport wordt een samen

vatting gegeven van de caseverslagen en in hoofdstuk vijf wordt 

het gevonden gedrag en de erbij horende houding van de werk

zoekende nader geanalyseerd. De verschillende componenten, 

waaruit het individu is opgebouwd en het zoeken is daar sterk 

opgedeeld. Er is tevens aangegeven welke geinterviewde personen 

in welke categorieen passen. Als de lezer de behoefte heeft om 

na te gaan welke persoon achter het symbool (letter) staat, wat 

de context van die persoon is voor het vertoonde zoek- en 
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keuzegedrag en met welke persoonskenmerken dat samenhangt 

dan kan hij het caseverslag van die persoon in deze bijlage 

lezen. 

De vragen die tijdens de interviews werden gesteld, zijn terug 

te vinden in appendix B van het hoofdrapport. Doorvragen over 

onderwerpen was bij elk interview mogelijk. 
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Respondent A - man, rand 20 jaar oud, LTS automonteur, inwonend bij ouders; 

sedert twee maanden uit militaire dienst. 

* Voorkeur: 

a) Grotere garagebedrijven/autodealers in de woonplaats. De omvang is bepalend 

voor mogelijkheden voor bedrijfsinterne opleidingen en opklimmogelijkheden 

in de richting van een monteursfunctie. 

b) Een rijksbetrekking, vanwege de zekerheid (itt. particulier bedrijf). 

c) Vroeger wilde A automonteur warden, maar door de ingestorde automarkt is 

er geen werk meer en wijkt hij uit naar de overheidssektor. 

d) Buitenwerk. 

e) Op ogenblik van interview, hij was toentwee maanden uit dienst, was A 

bereid elk type werk aan te nemen, zowel in als buiten garages. Zo heeft 

hij bij de gemeente gesolliciteerd voor plantsoenwerker. 

Houding: 

Akan niet stilzitten (en heeft dit nooit gekund; is altijd ergens mee bezig 

geweest: moeder). Het kost A wel moeite om telkens weer te solliciteren maar 

hij geeft niet op. Hoop van de moeder: als je een baan hebt, clan krijg je er 

meer. A heeft er ooit aan gedacht om bij zijn ouders thuis, in de garage, 

een werkplaats - automonteur - te beginnen. Ook de functie van vertegen

woordiger is de revue gepasseerd als een mogelijke inkomstenbron. 

Werkervaringen: 

A heeft slechts enkele maanden bij een metaalbedrijf gewerkt en voo! die tijd heeft 

hij op zaterdagen de melkboer en de bakker geholpen. De ervaringen kwalifi-

ceert hij zowel als redelijk als fijn. Verhoudingen met collega's hebben bij 

A een grater gewicht clan het werk zelf. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~£~~~; de woonplaats (vanwege familie en kennissen) en eenmalig Rotterdam. 

Informatiekanalen: 

a) Vroegere allocatiekanaal: (voor militaire dienst) het uitzendbureau. 

~ 
In alle cases zullen de voorkeuren en niet-voorkeuren op verschillende 
manieren geformuleerd warden: naar opleiding, naar werkervaring, naar be
drijfstak, naar functie of beroep, naar onderdelen van een functie (inhoud, 
arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, intrinsieke eigenschappen) enz. 
De formuleringen zijn afkomstig van de respondenten. 
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Van dit bureau vernam hij dat een metaalbedrijf vakantiewerkers nodig 

had voor het magazijn. 

Laatste aaneengesloten periode (december 1980 - maart 1981): 

b) Spontane bezoeken aan grote garagebedrijven inde woonplaats, de gemeente en 

de Nederlandse Spoorwegen. 

Bij een bezoek informeert A er altijd naar of er vacatures ziJn. Welk werk 

men precies heeft is niet belangrijk. Hij hoopt zich namelijk in het be

drij f op te kunnen werken. Als je zelf langs gaat, in plaats van te schrij

ven, dan ziet men je en bereik je meer. 

A kent bedrijven, die hij bezoekt, uit onder andere de tijd dat hij via 

het uitzendbureau werkte. 

c) - Een oudere kennis (82 jaar, moeder werkt voor hem), een soort sleutel

figuur op A's arbeidsmarkt. Hij is een oud-directeur van een school en 

is bekend bij veel garagebedrijven. In de ogen van .A en zijn moeder heeft 

deze persoon overal relaties (gemeente, garagebedrijven). Hij heeft regel

matig telefonisch geinformeerd naar vacatures bij garages; heeft A een 

brief meegegeven tijdens zijn sollicitatie bij een grote garage en is 

zelfs zelf voor A bij de Volvo-garage geweest. De chef-monteur toonde 

zich blij met de referentie. 

A ontmoet een enkele keer een leraar van zijn LTS in een supermarkt. De 

leraar had twee vacatures voor electro-monteur. A is vergeten om hem 

op te bellen voor de adressen. 

Een tweede kennis van de ouders, een soort oom, met als gemeenschappe

lijke achtergrond Limburg. Hij werkt bij de Nederlandse Spoorwegen in 

Rotterdam (zie ook d). 

- De moeder: zij zag op de T.V. dat de spoorwegen met verstopte netten 

kampten en adviseerde A bij de N.S. te gaan solliciteren. In de woonplaats 

kreeg A te horen dat alleen in Rotterdam vacatures bestonden. 

De kennis/oom uit Limburg komt intussen bij het gezin op bezoek en spoort 

A aan in Rotterdam te solliciteren ("Joh, je moet het doen!"). Er was 

daar genoeg werk, er bestonden verblijfrnogelijkheden en de N.S. kende 

gratis vervoer voor eigen personeel. 

d) De N.S. in Rotterdam; daar was nog een banenmarkt waar een keuze 

uit 142 vacatures (o.a. conducteur, machinist, rangeerder, hoogwerker, weg

onderhoud) gemaakt kon worden. 
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Omdat A buitenwerk verkoos en de andere vacatures of een te hoge opleiding 

inhielden koos A voor rangeerder en liet zich hiervoor inschrijven. De oom 

vertelde A dat er twee chauffeursplaatsen binnenkort vrijkwamen. A ging 

terug naar P.Z. van de N.S., vertelde over de vacatures en liet zich daar

voor inschrijven. 

e) Contacten via ziJn 27 MC-zender: er wordt informatie uitgewisseld o.a. 

over waar men mee bezig is. Via deze weg heeft A een 3 a 4 tips gekregen, 

die loos bleken. 

f) Na ziJn stap uit militaire dienst heeft A slechts kort in kranten vacatures 

gezocht. Hier vond hij nauwelijks vacatures bij garagebedrijven. Zo er 

advertenties geplaatst worden, blijken de functies op de dag van plaatsing 

reeds vervuld te zijn (ervaring met twee vacatures: een garage en een bak

kerij). 

g) Uitzendbureau: van deze hoorde hij over de behoefte aan vakantiewerkers bij 

een metaalbedrijf. Het G.A.B. gebruikt A niet omdat hij van mening is, dat 

deze instantie alleen oudere werkzoekenden helpt. 

Informatiebehoefte: 

Bij de spontane sollicitaties speelt informering geen rol. De vraag van A is 

of er vacatures bestaan voor (hulp-)monteur. Zo die er niet zijn, vraagt hij 

naar andere plaatsingsmogelijkheden. 

Bij vacatures uit de krant die niet aan zijn voorkeur voldoen, informeert A 

telefonisch (vaak zijn zeal weg), voor vacatures die wel zijn voorkeur hebben, 

gaat hij persoonlijk langs (garagebedrijven). Van deze krijgt hij geen infor

matie en behoeft die niet omdat hij zelf monteur is. 

Tijdens de banenmarkt bij de Nederlandse Spoorwegen is A uitgebreid ge'infor

meerd via o.a. vacaturefolders met alle mogelijke gegevens (inhoud werk, 

opleidingseisen, inkomen en andere arbeidsvoorwaarden, opklimmogelijkheden). 

Daarnaast beschikte A over inlichtingen van de oom/kennis, die er werkte, o. a. 

over komende vacatures, verblijfs- en reisfaciliteiten. 
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Concurrentie: 

Op de arbeidsmarkt van automonteurs is er sprake van veel concurrentie. A 

herinnert zich de opmerking van een garagehouder: "Je bent vandaag de 

75ste". A weet voor zichzelf <lat mensen met ervaring of werk voorrang 

krij gen. 

Sollici ta ties: 

Op ogenblik van interview had A vier sollicitaties lopen: 

I) Een garage (A heeft zelf in het betreffende type auto gereden en 

sleutelt er graag aan, o.a. t.g.v. specifieke sleutels). 

2) Een vrachtwagenproducent (broer werkt er; moeder: het bedrijf is niet 

te peilen vanwege de voorkomende ups en downs). 

3) Het metaalbedrijf. Zestien maanden ervoor was A er vertrokken, toch 

herkende de personeelsfunctionaris hem nog. 

4) De PTT; sollicitatiebrief naar Den Bosch. Verzoek van Den Bosch om zich 

na een jaar opnieuw in te schrijven. 

5) De Nederlandse Spoorwegen met als standplaats Rotterdam. Dit is de 

meest serieuze sollicitatie op het moment van interview. 

In Rotterdam is er een banenmarkt enkel van de spoorwegen. Op deze markt 

spreekt A met een rangeerder (een functie waar hij voor kwam) en een perso

neelsfunctionaris. Met de laatste heeft hij de zaken (loontabel, pension

prijzen) goed doorgenomen. Er vindt dan een afwegingsproces plaats welke 

vacature A het beste past. Gezien zijn opleiding, capaciteiten en te hoge 

eisen bij twee andere aantrekkelijke vacatures (machinist, conducteur) 

kiest A de functie van rangeerder. Hij moet een sollicitatieformulier 

invullen en wachten op de medische keuring. Tot zover de sollicitatie naar 

de functie van rangeerder. 

Op de dag van zijn sollicitatie gaat hij bij de "oom" op bezoek en krijgt 

van deze te horen <lat twee chauffeurs in zijn dienst weggaan. A gaat terug 

naar de betreffende personeelsfunctionaris en vertelt graag in aanmerking 

te willen komen voor een van de twee vacatures. 

A heeft het idee <lat hij aangenomen zal warden. Het wachten is nog op de 

medische keuring. Hij zal in Rotterdam in pension gaan en een opleiding 

voor monteur volgen 
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Als A op het punt komt om te solliciteren dan doet hij dat zonder lang 

nadenken. A vergelijkt de sollicitaties die hij heeft lopen (op ogenblik 

van interview vier). Zo gaan de spoorwegen en de PTT voor op een vacature 

bij de vrachtwagenproducent, omdat het rijksbetrekkingen betreft. 

Op school werd de leerlingen voorgehouden dat de aanhouder wint, m.a.w. 

dat je moest blijven solliciteren. A solliciteert met het idee: nee heb 

Je, ja kun je krijgen. Hij vraagt bij een bezoek welk type vacatures men 

heeft. Worden er vacatures genoemd, dan is de reactie: "Schrijf me overal 

voor in, tot poetser toe". Zij idee hierachter is al genoemd en houdt in 

dat als je eenmaal ergens binnen zit je kunt doorstromen. 
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Respondent B - Man, rand 25 jaar oud, LTS-schilderen en opleiding Vrije 

Vormgeving op de School voor Industriele Vormgeving. 

B is sedert 1977 werkloos. 

B woont samen op een pas verkregen flat. 

Voorkeur: 

a) Deze ligt vooral op grafisch gebied. Op dit gebied wil B all typen werk 

aannemen; de functie van textiel-tekenaar wordt met name genoemd. 

b) Voor zover dit werk er niet is, is B bereid - uit gebrek aan beter - elk 

type werk, ook productiewerk en kantoorwerk, aan te nemen. 

c) Een kleiner bedrijf trekt B meer aan dan een groat. 

d) B's ideaal is om voor zichzelf te kunnen beginnen. Eis jegens een werk

verband is dat het werk te combineren valt met zijn activiteiten als 

kunstenaar. Een arbeidsplaats is dan geen bran van creativiteit. De 

baan dient als financieringsbron. Boven elke voorkeur staat het idee dat 

je tegenwoordig blij mag zijn dat je ergens werkt. 

Houding: 

B koestert telkens weer hoop aangenomen te ziJn als hij een reactie krijgt 

van een bedrijf op een sollicitatie. In de loop der Jaren zijn zijn ver

wachtingen minder gespannen geworden. Bij "voorkeur" werd al ingegaan op 

B's houding tegenover de rol van een betaalde werkkring. B acht zich nog 

voldoende gemotiveerd om te werken. In het begin van de werkloosheids

periode en op de School voor Industriele Vormgeving werd er gepraat over 

het werkloos zijn. Sinds het einde van de opleiding (eind 1979) heeft B 

nog nauwelijks contacten met werklozen. 

B heeft nag, op 23 jarige leeftijd, getracht in de Beeldende Kunstenaars 

Regeling te komen. Hij heeft daarvoor een gesprek gehad met de directeur 

van de Sociale Dienst. Hij was toen te jong; hiervoor moet je 25 jaar 

(geweest) zijn. 

B is bezig met een project waarbij foto's en schilderen warden gecombi

neerd. Het onderwerp is de werkloosheid. 

Werkervaring: 

B heeft zeven Jaar bij een textielbedrijf gewerkt; op de ontwerpafdeling. 

Hij voerde ontwerpopdrachten uit. Hierin werd hij en anderen gefrustreerd 

door de chef. 
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B wenste informatie over de connnerciele haalbaarheid van de ontwerpen 

maar kreeg die niet. Achteraf formuleert B (en vriendin) de relatie met 

de chef in termen van een competentiestrijd: door informatie achter te 

houden behield de laatste de macht. 

Op initiatief van B werd actie ondernomen (handteke

ningen verzamelen), waarbij B door de collega's in de steek werd gelaten 

en ontslagen werd door het bedrijf. (Na B's ontslag zijn onder druk van 

o.a. de vakbond maandelijkse vergaderingen ingevoerd, waarin de verkoop

verwachtingen en ontwerptechnieken wel worden doorgesproken.) 

Contacten op het werk heeft B als bevredigend ervaren: je kon Je eigen 

groep creeren. De sfeer in de eigen groep was goed, terwijl de algemene 

sfeer als slecht werd ervaren. 

Al gedurende zijn eerste betrekking is B een avondopleiding gaan volgen 

op het Instituut voor Industriele Vormgeving, richting Vrije Vormgeving. 

Deze opleiding heeft hij afgemaakt en ervaart zich nu veel geschoolder. 

Een algemene complicatie bij B is het feit dat het negatieve gedrag van 

B bij de eerste en enige werkgever vastligt in een persoonsdossier. Deze 

gegevens worden, als daar naar gevraagd wordt, doorgespeeld naar bedrijven 

waar B solliciteert. Op de vraag van B aan het bedrijf het dossier niet 

door te geven, kreeg hij te horen: die gegevens zijn al zo oud, die zullen 

bij de beoordeling geen rol spelen(!). Bis er van overtuigd hierdoor wel 

afgewezen te zijn bij latere sollicitaties. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~~~~~: Voorlopig (3 a 4 jaar) willen B en vriendin in de huidige 

woonplaats blijven wonen. Later willen ze eventueel naar elders verhuizen. 

Het gebied waarin B zoekt ligt binnen de driehoek Eindhoven - Deurne - Best. 

Het gebied is verdeeld in grafische beroepen en beroepen in de textiel

industrie. B zoekt werk in dagdienst. Bedrijven met een ploegendienst vallen 

bij hem af. 

Overigens ontbreekt ook bij B het zichtop de mobiliteit op de arbeids

markt, buiten het G.A.B. om. Volgens de vriendin van B heb je hiervoor 

relaties nodig. 
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Informatiebehoefte: 

In de vacaturebeschrijving is alleen informatie over de opleiding en andere 

eisen opgenomen. Gegevens over wat je moet doen ontbreken. Dit mist B. Meer 

informatie vind je alleen bij hogere functies. 

Informatiekanalen: 

Voor de eerste baan (1970) bij een met name genoemd groat textielbedrijf 

B zal op de LTS, richting schilderen. Het laatste jaar werden de examen

klassen bezocht door de chef van de ontwerpafdeling met de vraag of leer

lingen interesse hadden voor de functie van dessintekenaar. Hiervoor hadden 

zich drie leerlingen uit B's klas en een uit een andere klas aangemeld. 

Twee werden aangenomen. B was toen 15 jaar. 

a) De vacaturebank van het G.A.B. B bezoekt het G.A.B. wekelijks. In de 

vacaturebank neemt hij de mappen "algemene dienst", "textiel" en "kan

toor" door. In de textielindustrie hoopt B een kans te hebben door zijn 

jarenlange ervaring. In de vacaturebank zitten ook de vacatures (mappen) 

van de G.A.B. 's uit de nabijgelegen steden. Ook deze neemt B door. 

De G.A.B.-bemiddeling. B is eenmaal in de vier jaar dat hij werkloos is 

gelijktijdig naar drie vacatures verwezen: twee voor reclame-ontwerper 

en een voor magazijnbediende. B beseft dat het G.A.B. hem kan verplichten 

om productiewerk aan te nemen. In het algemeen kunnen de bemiddelaars 

weinig doen; de vacatures die zij hebben staan ook in de vacaturebank. 

Ze zouden wel cursussen in het schrijven van sollicitatiebrieven kunnen 

geven. De vriendin zou willen dat het G.A.B. inzag dat B geholpen moet 

warden. De lange werkloosheid en het ongunstige persoonsdossier werken 

in zijn nadeel. 

B is bij het arbeidsbureau als dissinateur ingeschreven. De bemiddelaars 

zouden B vacatures toe moeten sturen. 

b) B is ingeschreven bij twee uitzendbureaus. Van een bureau heeft hij 

slechts werk in de productiesfeer aangeboden gekregen en geen grafisch 

werk. Hij heeft er eenmaal voor vakantiewerk gebruik van gemaakt. 

c) Kennissen: een zwager van de vriendin werkt zelf in de grafische indus

trie. Een keer heeft hij aan B zijn vakblad (met vacatures) gegeven. 
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De beroepen waren te technisch van aard en de opleidingseisen te hoog, 

daarnaast waren ze door het hele land verspreid. 

Vrienden van B zijn weinig actief op de arbeidsmarkt en beschikken over 

weinig informatie. Een enkele keer ziet iemand een vacature in een 

grafische richting en geeft dit aan B door. 

d) Het plaatselijke dagblad werd bijna dagelijks gebruikt toen B en ziJn 

vriendin inwoonden bij de ouders. Momenteel (sinds december 1980) koopt 

B alleen de zaterdageditie. Via dit medium vindt B de meeste vacatures. 

Concurrentie: 

Personen, die in de industrie een grafisch beroep uit willen oefenen, krij

gen daarvoor een gerichte opleiding (industriele vormgeving). B heeft voor 

vrije vorrngeving gekozen. Werkgevers vragen mensen met opleidingen in meer 

technische en industriele richtingen. B kan daar alleen zijn ervaring 

tegenover zetten. Daarnaast neemt het aanbod van vacatures af en ziet B 

zichzelf voorlopig niet aan de slag komen. 

Sollicitaties: 

B solliciteert niet snel op banen buiten de grafische sector. 

Vriendin: B is een kunstenaar en zal dus niet gauw solliciteren op een 

vacature op een kantoor. 

B stapt ook niet gemakkelijk naar een bedrijf. Zijn idee is dat als men 

iemand nodig heeft, men wel een advertentie zal plaatsen. B pleegt wel veel 

telefonische sollicitaties bij bedrijven met vacatures. Dit betreft zowel 

aantrekkelijke (reclamebureau, drukkerij) als onaantrekkelijke vacatures 

(vleesbedrijf). Sedert maart 1977 heeft Bop ''tientallen'' vacatures tele

fonisch gereageerd. 

Naar aanleiding van de vele mededelingen dat men al voorzien is, wordt 

vermoed dat voordat een bedrijf een vacature plaatst, het al 

iemand heeft aangenomen. De functie-eisen warden naar het profiel 

van de aangenomen persoon geschreven. Dit wordt de vacature waarop de 

uitverkorene alleen formeel hoeft te reageren. 

Alle sollicitaties van B resulteerten de afgelopen vier Jaar in afwij

zingen. B vermoedt dat zijn leeftijd een van de hoofdredenen daarvoor is. 

Voor functies in de vacaturebank vraagt men naar 18-19 jarigen, die van de 

grafische school komen. 



12 

Bij serieuze sollicitaties (B is dan een van de laatste kandidaten) speelt 

de negatieve informatie van het eerste bedrijf waar B werkte vermoedelijk 

een beslissende rol. 

I) Drie vacatures, aangeboden door het G.A.B. B wil op alle drie sollici

teren. Hij solliciteert eerst bij een bedrijf voor reclarnetekenaar. 

Hij neemt voorbeelden van zijn werk mee, krijgt een uitgebreid sollici

tatiegesprek en wordt aangenomen. Hij hoeft nog enkel medisch gekeurd 

te worden. Dit zou binnen twee weken gebeuren. Vanwege de zekerheid dat 

hij aangenomen was, solliciteerde B niet op de twee andere vacatures. 

Een paar weken later krijgt B van het bedrijf te horen dat iemand anders 

was aangenomen. 

Ongeveer drie weken na de verwijzing roept het G.A.B. B op ter verant

woording, vanwege het feit dat het hem niet gelukt wasoij eenvan de 

drie vacatures een gunstige uitslag te bereiken. 

De bemiddelaar vond de sollicitatie bij het bovengenoemde bedrijf vreemd, 

informeerde er en kreeg als antwoord dat B nog in dienst moest. Dit ter

wijl B tijdens de sollicitatie verteld had dat hij afgekeurd was. De 

personeelsfunctionaris corrigeerde zich en vertelde dat B onaantrekkelijk 

was vanwege de loonhoogte. Van een kennis bij het bedrijf hoorde B dat 

een schoolverlater (MTS) was aangenomen. 

Het ergerniswekkende in de gang van zaken betreft het volgende punt: 

door de belofte dat hij aangenomen zou worden, had B de twee andere vaca

tures laten lopen. B heeft enige tijd later bij het bedrijf van de tweede 

vacature nog geinformeerd, maar daar stond men verbaasd te kijken over de 

late interesse. Men had al iemand anders aangenomen. 

2) Enkele solliciaties zijn schriftelijk. B noemt enkele bedrijven met name 

en laat de afwijzingsbrieven zien. Twee vacatures in de grafische indus

trie werden gevonden in de vacaturebank, in de map van Eindhoven (een 

week voor interview). Op beide heeft B gesolliciteerd. Op een had hij 

reeds een afwijzing, terwijl deze vacature nog wel in de vacaturebank 

voorkwam. 
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B noemt een bedrijf, waarvan hij een vacature in de vacaturebank vond. 

Het betrof het bijschilderen van films. Hij vertelde door de telefoon wat 

zijn opleidingen waren. Het bedrijf vond die te hoog: zulke mensen blijven 

een paar maanden of willen promotie maken. Hoewel B het echt wilde pro

beren en geen Lezwaar zei te hebben tegen eenvoudig werk, werd hij toch 

afgewezen. Bij een bedrijf (grafische industrie) heeft B tijdens de solli

citatie verteld over de conflicten in het eerste bedrijf. De personeels

functionaris informeerde bij het eerste bedrijf en wees B af. 

B is in het begin van een gesprek een beetje zenuwachtig, maar dit gaat 

snel over. B voelt aan wanneer hij weinig kans maakt; bijvoorbeeld als er 

werkzaamheden moeten worden gedaan waar hij geen ervaring mee heeft. 

B vraagt altijd wat het werk precies inhoudt, en laat duidelijk blijken 

dat hij belangstelling heeft. Hij stelt geen vragen over het salaris, 

collega's of de baas. 

Bij voorkeur neemt B eigen werk mee om zijn kunnen te tonen. 

3) Resume: 

Sedert maart 1977 heeft B op tientallen vacatures telefonisch gereageerd en 

ongeveer vijftien maal schriftelijk gesolliciteerd. Op alle volgden af

wijzingen. 
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Respondent C - Man, jonger dan 20 jaar, 1.0.-opleiding. 

C is gehuwd en woont op twee kamers in een huurhuis. 

Voorkeur: 

a) C heeft geen speciale voorkeur jegens een werkkring, noch het type werk. 

b) Prettige ervaringen in de eerste werkkring (een stikkerij l! jaar), van

wege het afwisselende werk, brachten C er toe in zijn eerste zoekperiode 

in de nieuwe woonplaats dergelijke functies te zoeken. 

c) In principe maakt het C niet uit of hij in een ploegensysteem zou moeten 

werken of aan een machine. C wil geen bukkend werk meer doen. Afkeer 

koestert C jegens horecabedrijven. Hij heeft er in twee gewerkt. 

Houding: 

C heeft geen hobby's en ervaart geen enkele persoonlijke belernrnering om werk 

te zoeken. Hij ervaart vooral een financiele dwang om werk te zoeken. Eerst 

betrof het kostgeld, seders februari een betrekkelijk hoge huur. 

Werkervaringen: 

C werkt sinds ziJn vijftiende jaar, eerst J! jaar in een stikkerij in 

Waalwijk (hij woonde toen in Geertruidenberg). Sedert I! jaar woont C in 

de huidige woonplaats en heeft in die tijd ongeveer zeven banen gehad. 

Goede ervaringen (afwisselend werk, kerstviering) heeft hij in de eerste 

werkkring• Uitgesproken slechte in een horecabedrijf gehad (slechte baas: 

klachten genegeerd; de voedingsmiddelen waren slecht; je had geen snipper

dagen of vakante moest 's avonds en in de weekenden werken en werd onregel

matig betaald). Hierover hebben beiden (oak de vrouw heeft er gewerkt) bij 

het G.A.B. en G.A.K. geklaagd. 

C's algemene ervaring is <lat men je in de begintijd erg aan je lot over

liet en men wel tegen je te keer ging als er iets fout ging. 

In de horecabedrijven heeft C samen met zijn vouw (toen vriendin) gewerkt. 

Als er onderling problemen bestonden, bemoeide de baas zich errnee. Orn <lit 

te verrnijden hebben ze besloten nooit meer ergens samen te werken. 

C is blij met zijn ervaring in allerlei soorten banen: nu weet hij wat er 

is. Hij weet nu oak beter wat werkgevers van hem willen en voelt zich zelf

bewuster en verstandiger geworden. 
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Zoekgedrag: 

~~~~g~£i~~: Het gebied beperkt zich tot de stand van inwoning en omgeving. 

De echtgenote heeft C gewezen op vacatures in Den Bosch en Venlo maar C 

heeft hierop niet gereageerd. 

Informatiekanalen: 

De zeven voorgaande banen heeft C via de volgende kanalen verkregen: 

- het arbeidsbureau (de vacaturebank); 

- het telefoonboek; 

- de Gouden Gids; 

- het plaatselijke dagblad; 

- een kennis: een stiefoom van de vrouw, die bij het bedrijf werkte; 

- de echtgenote (restaurant), "zij had altijd eerder werk'~ 

- een kennis: de moeder van een tante van de vriendin 

van C's vrouw. De moeder werkte bij het schoonmaakbedrijf waar C terecht 

is gekomen. 

In het begin van zijn zoekperiode in de nieuwe woonplaats solliciteerde C 

bij slechts een bedrijf per keer. De intensiteit liep echter op tot zes 

sollicitaties per keer. C liet zich via de telefoon in dezelfde periode bij 

meerdere bedrijven inschrijven. 

De hieronder volgende kanalen ziJn door C gebruikt gedurende het laatste 

anderhalf j aar: 

a) De Gouden Gids. De keuze wordt beargumenteerd met de opmerking (van C 

en zijn vrouw) dat in deze gids de meeste bedrijven en daarmee de meeste 

banen staan. C belde "alle" bedrijven eruit op. Hij selecteerde geen 

bedrijven maar began boven aan de pagina en werkte de kolommen af. 

Evenals het gebruik van andere kanalen beperkte het gebruik van de Gouden 

Gids zich tot tijden wanneer C zonder werk za of dreigde ontslagen te 

warden of wilde vertrekken. 

Het aantal telefonische sollicitaties - C vroeg of men werk had en welk 

type werk en beschouwt deze contacten als sollicitaties en niet als 

informatief van aard - kon oplopen tot ongeveer dertig per dag. Zijn 

vrouw beklaagt zich over dit grate aantal (ze werd er soms "gek" van). 

b) Eenmalig heeft C alle winkelbedrijven in de binnenstad gebeld en, zij 

het in veel rnindere mate, afgelopen. Via de telefonische informatie

dienst vroeg hij de telefoonnummers van de winkelbedrijven op. 
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c) Het arbeidsbureau: bij de eerste inschrijving heeft men C voorgesteld 

een opleiding te gaan volgen. Leren trekt C echter in het geheel niet 

aan. 

In tijden van werkloosheid bezocht C dagelijks de vacaturebank. Dit 

gebeurde dus telkens voor korte perioden. In de begintijd zocht hij 

alleen in de map voor ongeschoolde beroepen. Later werden dat alle 

mappen. C noemt de mappen voor ongeschoold personeel, Hoogovens, 

horeca en van de overige arbeidsbureaus. 

d) C is ingeschreven bij een "heleboel" uitzendbureaus. Hij noemt er 

spontaan twee. 

e) Vrouw en kennissen: als de echtgenote over vacatures iets verneemt, clan 

vertelt ze dat aan C. Via een vriendin - en die weer via familieleden -

is C aan de laatste functie gekomen bij een schoonmaakbedrijf. 

De echtgenote had kort voor het interview C gewezen op vacatures van een 

bandenproductie-bedrijf in Den Bosch, bij een wasserette in Venlo en als 

magazijnbediende in Geldrop. 

De echtgenote is verantwoordelijk geweest voor het verkrijgen van een 

functie bij een restaurant, terwijl zij weer in dienst trad bij een 

bedrijf waar C werkte. 

Met vrienden buiten de werkkring praten zij over prettige en onprettige 

ervaringen bij banen die zij hebben gehad. Zij geven hun mening over 

waar wel en waar niet fijn gewerkt kan worden. 

Informatiebehoefte: 

Voordat C besluit of een vacature hem interesseert moet hij uitsluitsel 

hebben over de verdiensten, de aard van de werkzaamheden en het tijdrooster. 

Functies in ploegendienst neemt hij namelijk niet aan. Triviaal gesteld 

echter is C's grootste behoefte een antwoord op de vraag of men vacatures 

heeft. Als C een vacature vond bij een type bedrijf dat hij kende clan 

solliciteerde hij er het gemakkelijkst bij. 

Concurrentie: 

Hierop heeft C geen zicht. Wel bemerkt C dat steeds vaker in vacaturemel

dingen in de vacaturebank opleidingseisen worden gesteld, zoals een MAVO-
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diploma voor winkelbediende. C weet wel dat de concurrentie bij bedrijven 

met een ploegensysteem gering is. 

Sollicitaties: 

De meeste sollicitaties pleegt C telefonisch. Hij werd redelijk goed te 

woord gestaan. Een aantal (minder dan 50%) schreef hem in. Sommige vroegen 

of hij opleidingen had genoten. 

Ook bij gewone sollicitatiegesprekken acht C zich goed behandeld. Hij 

vraagt zelf voldoende informatie. Als een functie hem tegenstaat dan acht 

hij zich goed in staat om te weigeren. Hij weet ook wat een bedrijf van je 

verlangt: 100% inzet. Voor de verdere rest wordt je helemaal vrij gelaten. 

Via de vacaturebank vond C een vacature bij een metaalbedrijf. Dit bedrijf 

kende hij via zijn vrouw, die er een jaar voorheen gesolliciteerd had. Deze 

adviseerde C er te solliciteren. C belde er heen en werd uitgenodigd. Hij 

kreeg een rondleiding van twee uur door het bedrijf. C werd ingeschreven. 

Hij zou nog iets horen. Dit is niet gebeurd. C ergert zich hieraan: ze laten 

je voor niets komen is zijn idee. Men laat je komen, klaagt over gebrek aan 

ervaring of opleiding, belooft iets van zich te laten horen maar komt zijn 

beloftes niet na. 

Resume: 

Het aantal telefonische sollicitaties van de afgelopen I! jaar is C onbe

kend. Het moeten er, stelt hij vast, tientallen geweest zijn. 

De ruilvoorwaarden: 

C kan het idee dat een arbeidsplaats een product is niet vatten. Hij kijkt 

me verbaasd aan als ik hem dit idee uit wil leggen. 
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vrouw, ouder dan JU jaar, woont samen. 

Werkloos ten tijde van het interview 

MMS en secretaresse-opleiding. 

a) Vanaf haar jeugd heeft D journaliste willen warden. 

b) Na een verblijf in Engeland, als au-pair meisje, heeft D twee jaar op 

een expressieschool gezeten. 

c) Tijdens haar secretaressebaan heeft ze cursussen MO-Engels en wiskunde 

gedaan. De laatste als een opstap naar een sociologiestudie, die ze 

wilde gaan volgen. 

d) D zou graag werkzaam willen zijn als fotografe. Ze volgt een cursus foto

grafie; daarnaast schildert ze. 

e) Hoewel ze op secretaresse-vacatures solliciteert, bij voorkeur in part

time verband, zou ze <lit beroep op willen geven. 

Houding: 

D neemt een tweeslachtige houding aan tegenover het probleem werken-niet werken. 

Deels betreurt ze het feit <lat ze niet werkt (ze vindt het zonde van al haar 

opleidingen, waar ze nu niets aan heeft; ze zit zonder werk terwijl al haar 

kennissen/vriendinnen wel werken) deels prijst ze zich erg gelukkig (ze 

heeft heel veel hobby's: schilderen en fotografie (waarin ze meent goed te 

zijn), dansacademie in Tilburg). Ze beschikt over een eigen ruimte in de 

stad om de fotografie te beoefenen. 

D. zet zich af tegen haar beroep van secretaresse, maar ziet hierin haar 

enige kansen op een baan. Ze zet zich ook af tegen het bedrijfsleven - o.a. 

ten gevolge van slechte sollicitatie-ervaringen - dat ze maar een corrupt 

geheel vindt. "Bedrijven kunnen tegenwoordig alles van je eisen" is haar 

mening. 

D is in haar vorige woonplaats eerder werkloos geweest gedurende vijf ~ zes maanden. 

In die periode - evenals tijdens de laatste werkloosheidsperiode (waarin 

het interview viel) - is D aan zichzelf gaan twijfelen (is er iets mis met 

me?). Ze heeft daarom een beroepskeuzetest gedaan. Haar verstandelijke ver-

mogens werden daarin bevestigd. Verder werd ze gekwalificeerd als een 

aangepaste aparteling. 
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Al met al vind D de tijd waarin ze verkeert, een tijd van herorientaties, 

zoeken, hobby's ontwikkelen, best een spannende tijd. In haar secretaresse

baan stompte ze af terwijl de maatschappelijke status van haar functie in 

twijfel getrokken kan warden. 

In de huidige woonplaats kan ze veel meer doen dan in de vorige waar ze door 

haar verplichtingen jegerts vrienden en anderen werd opgeeist. 

Werkervaringen: 

De secretaressebaan is D goed bevallen; dit ondanks de baas op 

leeftijd, waarvoor ze gewaarschuwd was bij de sollicitatie. Ze is dan ook 

trots op zichzelf dat ze een goede prestatie heeft geleverd. Deze baan 

heeft ze drie jaar uitgeoefend. 

Daarvoor is D anderhalf jaar werkzaam geweest als een au-pair meisje in 

Engel and. 

De functie bij het administratieve kantoor heeft D gekregen via een voor

loper van het uitzendbureau Start. In eerste instantie is ze er voor een 

half jaar aangenomen maar kon ze langer blijven. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~~i~~: gebied omsloten door de steden Tilburg, Den Bosch, Helmond. 

Informatiekanalen: 

a) Het Eindhovens Dagblad, de zaterdageditie. Hierin zoekt D alleen functies 

met de naam secretaresse. 

b) De vacaturebank: hier staat nooit iets in. 

c) Kennissen en vrienden; D is uit Amsterdam verhuisd om haar vriend naar 

Eindhoven te volgen. Deze trad bij een met name genoemd reclamebureau 

in dienst. Dit bureau zocht een receptioniste. I) is voor deze functie 

aangenomen en heeft er twee maanden gewerkt. 

D is zowel via de vriend als een uitzendbureau op de functie geatten

deerd. 

De vriend heeft met anderen uit de media-reclamewereld een "club" opgericht. 

Via twee kennissen uit de groep is D op vacatures gewezen bij een dagblad en 

een metaalbedrijf. Pogingen om de functies te krijgen zijn mislukt (daarover 

dadelijk meer). 
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D neemt zelf het initiatief om bij de mannen uit de club te informeren naar 

secretaresse-vacatures. D's indruk is dat men de intentie heeft om haar te 

helpen maar toch geen vacatures kent. 

Een meer intieme kennis heeft geschermd met de mogelijkheid dat D bij hem, 

in de fotohandel, werk zou kunnen doen. 

d) Zomer '80 heeft D zich ingeschreven bij een drietal uitzendbureau's waarvan 

een gespecialiseerd is in de administratieve sector. Deze laatste heeft D's 

meeste vertrouwen. Een ander bureau is gespecialiseerd in hoger geschoold 

personeel. In de zomer kenden de bureaus een slappe tijd. Men spiegelde D 

betere tijden voor in januari en februari • D heeft weinig van de opleving 

gemerkt in de genoemde periode. D neemt ook jegens deze bemiddelaars zelf 

het initiatief. Twee bureaus hebben haar ieder twee vacatures aangeboden, 

in Culemborg (niet op gereageerd), Geldrop, Weert en Eindhoven. 

Informatiebehoefte: 

Bij colliciaties in het verleden orienteerde D zich sterk op de potentiele 

werkkring. Ze wilde weten hoeveel werknemers het bedrijf had, hoe groot het 

verloop was enz. Soms kreeg ze, bij serieuze sollicitaties jaaroverzichten. 

De enige informatie die haar momenteel voldoende lijkt is de functienaam. 

Sollicitaties: 

De meeste sollicitaties ziJn schriftelijke reacties op vacatures die ze in 

de krant vindt. D heeft "overal" gesolliciteerd, tot in Tilburg en Den Bosch. 

Zij zet zich af tegen de manier waarop zij behandeld werd tijdens de gesprek

ken en bij de afhandeling van de sollicitatie. 

Ze noemt hiervan enkele voorbeelden: 

een secretaressebaan, gekregen via een uitzendbureau. Ze werd ontvangen door 

een directeur van 32 jaar (terwijl ziJ 33 jaar is). Deze vertelde hoe zwaar 

de baan was. Hij zou nog van zich laten horen. Toen dit niet gebeurde ging 

D. zelf voor een tweede keer langs. Hierdoor maakte ze een goede indruk. De 

directeur ontweek wel elk direct antwoord: hij had nog twee andere kandidaten, 
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de functie was niet actueel, misschien zou de functie een andere inhoud 

kr:i,jgen of weer een andere functie kreeg prioriteit. Volgens D wist de man 

niet wat hij zocht. Hij vond dat ballet meer bij D paste dan de functie van 

secretaresse ("dat lijkt me niets voor jou"). 

- een sollicitatie in Weert: hier werd ze ontvangen door twee personeelsfunctio

narissen ("jongens van 28 jaar"). Deze deden zo gewichtig (gebrek aan vol

wassenheid aldus D) dat D er k.riebelig van werd en besloot van de sollicitatie 

af te zien. Het uitzendbureau had daarnaast verzekert dat het bedrijf 5 minuten 

lopen van het station was. Dit bleken er twintig te zijn, reden waarom D een 

taxi nam. Omdat ze haar tasje had vergeten bij het bedrijf moest ze weer met 

de taxi terug. De taxikosten (/ 25,--) kreeg ze niet van het uitzendbureau 

vergoed en is daar erg kwaad om geweest. 

- een metaalbedrijf:bij het eerste gesprek bij de betreffende afdelingschef werd D 

verteld dat ze een goede kans maakte; ze verwachtte daarom een tweede gesprek. 

Toen een uitnodiging uitbleef, belde ze. De PZ-functionaris wist niets van de 

sollicitatie af en de betreffende baas was weg. D belde nog een keer op en 

hoorde dat er iemand anders was aangenomen. Deze woonde dichterbij en was 

dus beter bereikbaar, aldus luidde de argumentatie. 

- D noemt nog een potentiele sollicitatie bij een reclamebureau, dat concurreert 

met die van D's vriend. Ze is bang hier geen kans te hebben. 

- een sollicitatiegesprek in een ziekenhuis: I'> noemt-deze ;;ollicitatie om het 

belang dat zij aan"lichaamstaalµtoeschrijft, te onderbouwen. De selecteur komt 

te laat, is erg gehaast (moet nog ergens anders snel naar toe) en houdt een 

gesprek van 10 minuten. Voor D is dit een duidelijke vorm van gebrek aan 

interesse in de sollicitant. 

In het algemeen vindt D het belangrijk dat ze zich vrij voelt tijdens een solli

citatiegesprek. Ze is er van overtuigd dat, wil je een kans maken om aangenomen 

te worden, het moet klikken met de personeelsfunctionaris. Of het klikt of niet 

kun je aflezen aan de"lichaamstaal".Hoewel D sterk op haar intuitie vertrouwt, 

begrijpt ze dat ze zich kan vergissen. Er bestaat namelijk een groot verschil 

tussen theorie en praktijk constateert ze. Dit is ook de reden waarom ze tijdens 

een sollicitatiegesprek niet alles hoeft te weten; zodra je bent geinformeerd 

over inkomen, introductie, de productie enz. dan kun je toch alleen clichevragen 

stellen. 
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Als D een functie interesseert en ze wordt er voor afgewezen of hoort niets dan 

informeert ze bij het bedrijf (zie de sollicitaties). Op de sollicitaties via 

de club van haar vriend heeft ze, weer via de vriend, van de tipgevers vernomen 

dat ze teveel persoonlijkheid had en daarom een zelfstandige functie haar beter 

zou passen. 

Resume: 

In de afgelopen vier maanden (december-maart) heeft D op ongeveer 25 vacatures 

schriftelijk gesolliciteerd. Ze toont een map met de vacatures en vraagt of <lat 

er genoeg zijn. De functies gaan van ervaren directiesecretaresse tot assistent

secretaresse. 

Daarnaast toont ze een vacature (part-time typiste, HTS) waar ze op wil schrijven 

om zodoende op haar WW-briefje iets in te kunnen vullen. Ze denkt er tenslotte aan 

een groat concern op te bellen om naar vacatures te informeren. 

Ruilvoorwaarden: 

De ruilvoorwaarden spreken D niet aan. Daaraan vooraf gaat de opmerking dat in 

deze tijd (weinig vacatures) je een baan niet als een produkt kunt zien. 

Het idee van de vrijheid valt D aan door een voorbeeld aan de halen van een 

vrouw met een kind die alleen leeft en geen uitkering krijgt en daarom wel moet 

werken. 

Zelf acht D zich wel vrij vanwege het feit <lat de vriend werkt en ze een WW

uitkering geniet. Vanuit haar opleiding en ervaringen is D wel vrij om de 

functie van secretaresse te kiezen en geen andere. 
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Respondent E - man, ouder dan 35 jaar, gehuwd, twee kinderen. 

Werkloos ten tijde van het interview. Electrotechnicus 

(via avondnijverheidsschool en VEV-cursus (zonder diploma)). 

Voorkeur: 

a) de grootste voorkeur gaat uit naar werk bij West-Duitse bouwfirma's; <lit 

vanwege de hoge verdiensten en gunstige ervaringen (goede behandeling door 

meerderen, zelfstandig en verantwoordelijk werk). Het type werkzaamheden 

maakt niets uit. E neemt twee handen mee en kan daar alles mee aanpakken. 

b) E wordt ouder, is geintegreerd in de woonplaats en,voelt de drang om 

vast werk in Nederland te vinden steeds grater warden. 

Voor Nederland denkt E aan de volgende werkzaamheden: alle soorten onder

houdswerkzaamheden (electricien, schilderen); monteur van tentoonstellingen 

(op/afbouw, vervoer). 

c) Een klein bedrijf: deze hebben veelal klussen en Je komt overal. E schat 

zijn kansen bij een grater bedrijf echter als grater, daar men daar erva

ring vraagt. 

d) Achteraf betreurt E dat hij electricien is geworden. Hij heeft te snel een 

beslissing moeten nemen. Het vak van kok - hij heeft <lit bij de marine 

beoef end - trekt hem meer aan. 

e) E heef t als zelf standige een snackbar willen beginnen; heeft tot driemaal 

aan aanbod gehad maar de-echtgenote was er tegen.Was hij tien jaar geleden 

begonnen met de friteszaak dan was hij nu "binnen". 

Houding: 

De laatste werkloosheidsperiode (op het tijdstip van het interview vier 

maanden) was toen de langste en dit bracht E in grote verlegenheid. Hij was 

in afwachting van werk in Duitsland en was ervan overtuigd dat hij snel weer 

aan de slag kon. Daar E zich op een kruising van wegen bevindt (Duitsland 

of Nederland, los of vast werk, zelfstandig werk of niet, geschoold (D) of 

ongeschoold werk (Nl)?) dwingt hem dit tot bezinning. 

In Nederland zou hij meer kansen hebben als hij ongeschoold werk zou willen 

doen (E noemt een schoonmaakbedrijf of een steenstripfabriek). Als E vijf 

bedrijven uit de Gouden Gids zou opbellen dan zou hij zeker iets vinden. 

Daarnaast had E het gevoel dat hij er niet meer bij hoorde als werkloze. 

E begrijpt dat zijn relatief hoge leeftijd (in de vacaturebank ziet hij als 

uiterste grens 35 jaar) en zijn onvoldoende opleiding hem in Nederland 
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parten spelen. Daarnaast zijn veel functies onaantrekkelijk vanwege de 

relatief lage verdiensten. 

Als E ergens vast in dienst treedt, zal hij veel minder verdienen dan via 

een onderaannemer. Bovendien mag je hier weer onder aan de hierarchie be

ginnen. 

Zijn persoonlijke problemen projecteert E op zijn twee dochters. Hij maakt 

zich zorgen over wat hij ze moet adviseren met betrekking tot vervolgop

leidingen. Deze moeten namelijk uitzicht bieden op een betrekking. 

Werkervaringen: 

E kwalificeert zijn werk als <lat van een hulpmonteur. Hij heeft tot 1976 

in Nederland gewerkt en vanaf '76 tot en met 1980 in Duitsland. E is bij 

een electrotechnisch bedrijf driemaal in dienst getreden. Bij <lit be

drijf heeft hij een avondnijverheidsschool gevolgd en daarnaast een VEV

cursus. Bij <lit bedrijf had E onaangename ervaringen met meerderen, die 

tot zijn ontslag leidden. Dit heeft ertoe geleid <lat E zich af is gaan 

zetten tegen de slechte kanten van de zuid-Nederlandse cultuur: vriendjes

politiek, hielelikkerij e.d. "Als je gelijk hebt dan krijg je <lat bij 

Brabanders en Limburgers toch niet". West-Nederland trekt hem meer aan. 

Bovendien vraagt men in Nederland voor enigszins interessant werk een MTS

dip loma. 

Met collega's heeft E nooit problemen gehad, wel met strebers. Er zijn 

perioden geweest <lat E zijn draai niet kon vinden en bijna per week ver

anderde. 

In Duitsland vraagt men niet om diploma's en wordt er meer vertrouwen in 

de medewerkers gesteld. Ook de organisatiegraad is er veel lager. Als het 

werk hem niet beviel dan stapte hij op. Dit kon hij zich permitteren omdat 

het tijdelijk werk betrof. 

Tussen 1960-1963 heeft E nog bij de koopvaardij gevaren om niet in mili

taire dienst te hoeven. Hij is er te vroeg mee opgehouden en daarom in 

dienst getreden van de marine, waar hij kok werd. 

Bij de koopvaardij heeft E goede ervaringen gehad met Amsterdammers en 

Rotterdammers. Dit is de reden waarom ook het Westen van Nederland hem aan

trekt. E en zijn gezin zijn echter te goed geintegreerd in de huidige woonplaats. 
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Duitsland: als men ziet dat je wilt en kunt werken, dan krijg je een goede 

verstandhouding met de meerdere. Men verwacht alles van je en deze houding 

kan E erg waarderen. Daarnaast proberen de Duitse werkgevers het naar je 

zin te maken. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~~i~~: vanuit ziJn meest recente arbeidsverleden is E sterk georienteerd 

op Duitsland. Dit neemt niet weg dat hij anderzijds meer stabiliteit zoekt in 

zijn werkleven. Daarvoor zoekt hij weer in Nederland waar hij betrekkelijk 

zelfstandige, weinig aanwezige vacatures prefereert. E oppert daarnaast nog 

het idee van een uitzending naar het Midden-Oosten. Hiervoor vraagt men echter 

meestal mensen met goede opleidingen. 

Vroegere informatiekanalen: 

a) E kan zich verheugen in een brede kennisen- en vriendenkring. Via deze 

relaties heeft hij de meeste betrekkingen gevonden. 

- De eerste baan bij voornoemd bedrijf heeft hij gekregen door er spontaan 

naar toe te stappen. 

- De tweede baan, bij een identiek bedrijf, verwierf E door tijdens een 

gemeenschappelijk project, over te stappen. Reden ervoor waren de hogere 

verdiensten. 

- Na een half jaar ging E weer terug naar de eerste werkgever omdat deze op 

zijn beurt meer was gaan betalen. 

Via een persoon uit ziJn buurt, die bij de koopvaardij werkte en een 

advertentie van dezelfde bedrijfssector 1s E bij de koopvaardij terecht 

gekomen. 

Terug uit de marine heeft E vele banen gehad, via vrienden, die hij in 

o.a. cafe's ontmoette. Deze periode duurde tot 1966. 

- Via een electrobedrijf, waar hij eerder had gewerkt en een toeleverings

bedrijf (in het eerste bedrijf heeft E een goed jaar gewerkt, in het 

tweede drie maanden) kwam hij weer in contact met de eerste werkgever, Hij 1s 

er bij in dienst getreden en tot 1976 gebleven. 

- Via een buurman, in zijn nieuwe woonplaats, die "twee deuren verder" 

woonde kreeg E het adres van een onderaannemer in Nijmegen. E zat toen 

op de schopstoel en is met nog iemand (een man van 45 jaar) 

naar deze baas gestapt. 

Zo'n onderaannemer leende zijn werknemers uit aan bouwfirma's in West

Duitsland. E beschikt nog steeds over adressen van "bazen", die op hun 
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beurt over adressen van bouwfirma's beschikken. Deze laatste adressen 

moeten de bazen zelf zoeken. De adressen van "bazen" verwierf E via 

de vrienden, die met D samenwerkten. 

Huidige informatiekanalen: 

b) - E beschikt nog over een drietal adressen van onderaannemers, o.a. van 

zijn oude baas uit Nijmegen. Twee van de bazen, bij wie hij om werk 

geinformeerd heeft, hebben hem gevraagd terug te bellen. Tijdens het 

interview was hij in spannende afwachting en er van overtuigd dat men 

werk voor hem gevonden zou hebben. E had sowieso niet verwacht dat hij 

zo lang thuis zou moeten zitten hoewel hij wist dat de projecten altijd 

van korte duur zijn en perioden van werkloos zijn vaker waren voorge

komen. 

- E fungeert op zijn beurt als informatiebron voor twee vrienden die 

hetzelfde gedrag op dezelfde arbeidsmarkt vertonen. Zij bellen E elke 

week op met de vraag of hij al iets heeft. Allen zitten ze werkloos 

thuis en werkten aan gezamenlijke projecten in Duitsland. Een van deze 

mensen kwam met een aantrekkelijke vacature (een project in Indonesie) 

In Duitse bladen staan regelmatig vacatures over de hele wereld. Vaak 

zijn echter diploma's vereist. 

- Door een kennis (een verpleegster) is E op de hoogte gebracht van een 

interne bekendmaking, in een Eindhovens ziekenhuis, van de vacature 

voor onderhoudsmonteur. E beschikt ook over het adres van het hoofd 

van de technische dienst. 

c) Het uitzendbureau: E heeft zich bij een bureau ingeschreven. Na twee 

maanden ingeschreven te zijn, had hij nog niets vernomen. E is eenmalig 

bij vier andere binnengelopen maar ontdekte dat men er niets had. 

d) De zaterdageditie van de Telegraaf en het Eindhovens Dagblad. De Tele

graaf gebruikt E voor zijn orientatie op Duitsland. Het Eindhovens Dagblad 

client voor het zoeken van vast werk in de omgeving van de woonplaats. 

Overigens heeft E, daarnaar gevraagd, het idee dat minder dan 25% van 

alle vacatures in de krant verschijnen. De rest wordt intern of via-via 

vervuld. 
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E heeft op een vacature gereageerd uit het plaatselijk weekblad; een 

functie van huismeester. De instelling heeft op enkele vacatures, waar

onder de bovengenoemde, aldus gaan de berichten, ongeveer 700 sollici

tatiebrieven ontvangen. 

Tenslotte noemt E een Keulens blad waar hij in het verleden veel vacatures 

in heeft gezien. 

e) De vacaturebank: hier gaat E regelmatig naar toe en vertelt over de erva

ring dat hij slechts twee vacatures in een dikke map gevonden had. Van 

het GAB zou hij geen hulp willen. 

Wel zou men E kunnen leren om schriftelijk te solliciteren. Daartoe is hij 

niet in staat waardoor hij altijd naar een bedrijf toestapt. 

Informatiebehoefte: 

Voor West-Duitsland geen. Voor Nederlandse vacatures: inkomensniveau, type 

werkzaamheden en plaats in de organisatie. 

Concurrentie: 

In West-Duitsland waren de Nederlanders een soort uitzendkrachten en daarmee 

concurrenten voor de West-Duitse vaste werknemers. 

In Nederland: veel concurrentie op voorkeurgebied (onderhoud, partier) en 

overvraging bij enigszins interessante functies in de bouwwereld (MTS-niveau). 

Daarnaast krijgen mensen met relaties voorrang op vreemde werkzoekenden. 

Sollicitaties: 

E solliciteert nooit schriftelijk. Hij is daar "geen beer" in en heeft de 

angst snel door de mand te vallen. Mondeling kan hij zich beter presenteren 

dan schriftelijk. 

Het laatste serieuze sollicitatiegesprek dateert uit 1972, bij het electrotechnisch 

bedrijf waar hij door twee personeelsfunctionarissen werd ondervraagd. 

Latere banen heeft E zonder moeite gekregen: zonder vragen (naar o.a. diploma's) 

werd hij aangenomen. E weet wel dat men in Duitsland verwacht dat je alles 

kunt. In Duitsland hoefde je dus niet te solliciteren en werd je uitgeleend 

("op allerlei werk ingezet"): moest je electriciteitswerkzaamheden verrichten 
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dan was Je electricien; vroeg een firma om een timmerman dan was Je timmerman. 

Dit heeft tot problemen geleid waardoor de onderbazen beter zijn gaan selec

teren. 

- Momenteel heeft E een sollicitatie lopen. Het betreft de functie van huis

meester in een plaatselijk bejaardentehuis. Deze sollicitatie is wel schrifte

lijk. E heeft niet veel hoop op aanname vanwege de vele sollicitanten. 

E heeft zoals al ges.chreven, dr:i:e ad,ressen in Duitsland, al le van onderaannemers, 

van wie een zijn oude baas is. Van de drie moest E. twee terugbellen voor moge

lijk werk. Van een baas was E. overtuigd werk te zullen krijgen. 

E is op de hoogte van de arbeidsvoorwaarden en -verhoudingen bij de firma's 

in Duitsland. 

- E vermeldt een recente sollicitatie voor onderhoudsmonteur bij een bioscoop

bedrij f in Nederland, dat hem aantrekkelijk leek vanwege de zelfstandigheid 

bij de uitvoerin~. Men heeft een ander aangenomen. 

- E onderhoudt contacten met een met name genoemde bouwfirma in de woonplaats. 

Deze onderneming "barst van de orders" en is van plan om met een ploegen

systeem te gaan werken. E heeft contacten met een vertegenwoordiger van de 

firma. E schildert enthousiast zijn manier van werken. Zelf ambieert E ook 

een functie van vertegenwoordiger. In de Telegraaf van de zaterdag ziet hij 

vaak tot een zestal vacatures voor vertegenwoordiger. 

Bij het bovengenoemde bedrijf kan E mogelijk in dienst treden. Er is hem 

afwisselend werk beloofd. E kent het bedrijf voldoende om ze lichtelijk te 

wantrouwen. Zo weet hij dat het er op uit kan draaien dat hij steeds meer 

en stommer werk zal moeten doen. 

Ruilvoorwaarden: 

Informatie: gegevens die je nodig hebt krijg je nooit. Alleen vacatures voor 

hoger geschoolden bevatten voldoende informatie. Hier (Nederland) krijgt 

50% geen kans om zich via een sollicitatiegesprek te informeren. De meeste 

gegevens verkrijg je door zelf naar een bedrijf toe te gaan. 

Wat de vrijheid betreft: alleen ongeschoolden hebben voldoende vrijheid omdat 

voor hen voldoende vacatures zijn. 
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- man, rand 35 jaar oud, 10-opleiding, gehuwd vijf 

kinderen, allen nag jong; sedert twee in Nederland. 

·..rerkloos ten tijde van het interview (4 maanden). 

F. heeft geen enkele voorkeur wat het type werk betreft. Alle banen en alle 

bedrijven zijn goed. Wat de dienstsoort betreft zou hij graag in ploegendienst 

willen werken vanwege de hogere verdiensten. Als F. bij een bedrijf langs gaat 

dan vraagt hij niet welk type vacatures er zijn maar of er 'Sowieso werk is. 

Houding: 

Op ogenblik van interview was F. vier maanden werkloos. Zijn ontslag kreeg hij met 

anderen, die slechts een tijdelijk contract hadden. 

F. verkeert tijdens het interview in een opgewonden toestand, vanwege de proble

men die hij tijdens het zoeken van werk ondervindt. Bovendien vindt hij het heel 

erg om thuis te zitten. 

Hij vraagt zich af of het aan ziJn zwarte haar ligt dan hij niet aangenomen wordt. 

Zowel F. als zijn vrouw schilderen een precaire financiele situatie: f. 1300,

per maand voor een gezin van vijf kinderen. Als hij een baan heeft dan kan hij 

tenminste iets op afbetaling kopen, verklaren beiden. 

In eerste instantie weet F. niet waarom het zo moeilijk is om aan werk te komen; 

mogelijk omdat hij geen vak geleerd heeft ? Twee jaar geleden kon je nag gemak

kelijk aan het werk komen. Hij stelt de vraag waarom er ineens zoveel werklozen 

zijn in Nederland. 

Werkervaring: 

F. heeft gedurende I! jaar bij een producent van landbouwmachines gewerkt. Dit 

is hem heel goed bevallen. Hij was er dompelaar en vertelt trots over de zware 

onderdelen die hij in verfbaden moest onderdompelen. De collega's en bazen waren 

"heel goed". 

F. heeft nag geprotesteerd tegen zijn ontslag:"ik werk 14 jaar voor jullie maar 

jullie zijn keihard en geven ontslag; jullie behandelen me ondankbaar." E'. had 

tussentijds, na een half jaar, veel moeite moeten doen om een gewoon, tijdelijk 

contract te krijgen. Met F. werden oak andere buitenlanders ontslagen terwijl de 

Nederlanders konden blijven. 

In Suriname was F. een kleine hoer die ziJn producten zelf op de markt verkocht. 
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Zoekgedrag: 

Het zoekgebied strekt zich zo ver uit als F. per fiets kan bereizen. Hij zoekt 

in Eindhoven en Geldrop. 

F. is wel graag bereid om, als hij elders werk vindt, te verhuizen. Als voorbeeld 

noemt hij Den Haag. 

Informatiekanalen: 

a. de eerste baan heeft F. gekregen via een uitzendbureau . 

.!_n_d~ la.§!:.t~t~ E_eE_i£d~: 

b. spontane bezoeken. F. beschikt over een fiets en fietst daarmee bedrijven 

langs. Als hij op zijn fiets stapt weet hij nog niet welk bedrijf hij op zijn 

weg aan zal treffen. 

Een dag voor het interview had hij een deurenfabriek bezocht en op de inter

viewdag twee andere. Hij wil hooguit tot 10 kilometer van huis werken. 

bij verder gelegen bedrijven zou voor vervoer gezorgd moeten worden. Een per

soonlijk bezoek noemt hij heel goed voor hemzelf vanwege het directe contact 

dat je weer mist bij een brief of telefonisch contact. 

c. In advertenties worden diploma's gevraagd, reden waarom F. er Uberhaupt niet 

snel op zo'n vacature afstapt. Vraagt men om machinebedienden, spuiters e.d. 

dan reageert F er wel op via een bezoek. 

d. F. heeft in Nederland enkel Surinaamse vrienden. Hij vraagt hen wel of er 

vacatures zijn waar zij werken. De vrienden zijn voorzichtig met hulp op 

dit gebied. Terzijde merkt F. op dat je zijn vrienden nooit op een goede 

plaats zult vinden. 

e. F. is bij een uitzendbureau ingeschreven. Deze heeft hem voor de eerste 

functie bemiddeld. Voordat men je helpt moet je lang wachten. F. is er onlangs 

naar toe gegaan maar er was geen werk. 

f. F. is wel bij het GAB ingeschreven maar is noch bemiddeld noch heeft hij in 

de vacaturebank gekeken. Hij wil ook niet op het arbeidsbureau wachten. Bij 

de inschrijving heeft hij te horen gekregen dat er duizenden werklozen zijn 

en dat de bemiddelaar niet duizenden kon helpen. 

De informatiebehoefte betreft slechts het antwoord op de vraag of het bedrijf, 

waar F. spontaan solliciteert, liberhaupt werk heeft. 

Zicht op concurrenten heeft F. niet. 
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Sollicitaties: 

F. heeft ongunstige ervaringen van de bezoeken aan verschillende bedrijven. 

Hij voelt zich onfatsoenlijk behandeld. Op de vraag of er sprake van discri

minatie is beaamt F. <lit met de opmerking: "ben ik niet goed omdat ik zwart 

haar heb ?"De opmerking over zijn haar zal F. enkele keren maken. 

Veelal wordt F. aan de poort van het bedrijf opgevangen door de portier of 

de juffrouw van de receptie. Ze vragen waarvoor hij komt. Als F. zegt voor 

werk dan weten deze personen te vertellen dat er geen vacatures zijn 

Deze ervaring bracht F. ertoe om snel naar de chef te vragen, maar aldus F., 

de telefoniste speelt voor chef. F. vindt dat men hem niet goed behandeld. 

Hij is geen hond merkt F. op. 

Als F. toch met de chef wil praten wordt hij tegengehouden:"U mag niet door". 

Toen F. een keer aanhield met vragen, heeft hij de opmerking toegevoegd ge

kregen:"Jullie buitenlanders". 

Bij de 15 a 16 bedrijven (fabrieken) die F. in de laatste vier maanden heeft 

bezocht is hij geen enkele keer door een personeelsfunctionaris ontvangen. 

Tegenover deze negatieve ervaringen staat een goede ontvangst door een metaalbe

drijf.Hij heeft er zich ingeschreven en heeft een gesprek gehad van een half 

uur. De personeelsfunctionaris raadde hem aan eind april terug te komen. Men 

heeft hem verteld dat hij er meer kan verdienen dan elders. 

Resume: 

F. heeft bij ongeveer vijftien bedrijven geinformeerd en daarmee gesollici

teerd. Geen van allen hadden vacatures. 
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Respondent G - man, ouder dan 25 jaar, getrouwd, LO-opleiding1 autospuiter. 

Vrouw werkt full-time. 

Op het ogenblik van interview was G. vier maanden werkloos. 

Voorkeur: 

a. Voorlopig houdt G. vast aan vacatures voor spuiter. Dit is het enige vak dat 

hij door ervaring heeft leren beheersen en met liefde wil doen. 

b. grotere garagebedrijven met een zelfstandige spuitafdeling. Garages betalen 

goed en je kunt er aan afgeronde karweien werken i.p.v. volgens productie-

normen. 

c. algemeen gaat de voorkeur uit naar klussen: zelf standig uitgevoerde en afge-

ronde werkzaamheden. 

d. G. denkt aan een meubelfabriek als alternatief. 

e. als noodsprong: werkzaamheden in een twee-ploegensysteem. 

f. in de toekomst zal G. geen vrijheid meer hebben om te bekijken of een baan 

hem bevalt en alles accepteren wat hem aangeboden wordt. 

g. de echtgenote denkt eraan als zelfstandige verzekeringsagente te gaan opereren. 

G. zou haar hierbij kunnen helpen hoewel hij twijfelt aan zijn capaciteiten 

in deze. 

Houding: 

Een werkkring ervaart G. als een volledig andere wereld dan thuis. Het werk- en 

priveleven heeft hij altijd gescheiden gehouden maar geeft toe ook op het werk 

goede relaties - vrienden - gehad te hebben. 

Het niet-werken heeft een ongunstige uitwerking op G.: terwijl hij vroeger veel 

aan zijn nieuwe (huur)huis deed, maakt zich steeds meer een apathie van hem meester. 

Soms is G., zoals hij <lat kwalificeert, gruwelijk agressief en snel geirriteerd. 

Werken beschouwt hij als een plicht en bovendien heeft hij het nodig om uit te 

zijn. Zo ergerde hij zich vroeger aan mensen uit zijn (nieuwe) buurt die niet 

werkten en "beunhaasden" met auto's. Zelf voelt G. zich licht schuldig tegenover 

de buurt. 

De grootste angst van G. is: kom ik nog aan werk ? Dit idee vreet hem "gruwelijk" 

op. Het kan G. - en dit staat deels tegenover de voorgaande houding - niet schelen 

<lat hij nooit aan werk komt maar "je komt financieel nergens". G. en echtgenote 

willen kinderen nemen maar "wat hied je ze ?" 
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Als de uitkering omlaag gaat (van WW naar bijstand) dan zal G. elke baan aan

nemen, tot en met putjesschepper en lopende band werk toe. Hiervoor hoeft op 

G. geen dwang uitgeoefend te worden. Hij hoopt zich in het bedrijf op te werken. 

G. praat "altijd" over het werk, met vrienden buiten het werk. Een vriend zit in 

de WAO. Ze bespreken elkaars mogelijkheden op een baan. E. schatdat hij de 

beste kansen heeft op een baan, in vergelijking met zijn twee vrienden. 

Werkervaringen: 

In de tweede werkkring, functie van spuiter, heeft G. rugklachten gekregen en 

is zelfs tijdelijk in de WAO terecht gekomen. 

In de derde werkkring moest G. teveel uren maken als bijrijder. Het werk van 

spuiter is hem erg goed bevallen: hij noemt het een mooi vak en houdt er een 

bepaald eergevoel aan over. 

Hij noemt twee bedrijven waar de spuiters knoeiers waren. In die bedrijven zou 

hij nooit meer willen werken. De spuiters bij een automobielbedrijf noemt G. 

productiestompers. 

Rotte dingen heeft G. nooit meegemaakt. Hij heeft wel geleerd dat Je tijdens 

Je werk niet te veel moet "zwetsen" (praten). 

In het laatste bedrijf - dat overigens failliet ging - werkte hij samen met een 

bekende, die hem in een vroegere werkkring, toen G. 14 a 15 Jaar was, "in de 

grond had getrapt". Beiden hielden elkaar rustig. G. werkte beter, de andere 

sneller. Deze collega had, had G. de indruk, zijn kop in kunnen slaan uit jaloe

zie. G. heeft geleerd zich in dergelijke situaties rustig te houden en stevig 

op zijn benen te blijven staan. 

Een keer heeft G. de kans gehad om een spuiterij over te nemen maar heeft dit uit 

angst voor mislukking niet gedaan. 

Zoekgedrag: 

QeE._i~d: G. woont in Eindhoven-noord. Hij zoekt tot een gebied van 15 kilometer 

buiten Eindhoven. 

Informatiekanalen: 

a. ~r~e~eE_e_i~f~~a!_i~k~n~l~: 

de eerste baan, bij een electrobedrijf via een kranteadvertentie. 

tweede functie bij een spuiterij in Best: via een broer die er werkte, hier is 

G. met rugklachten weggegaan. 

- bijrijder geworden via een kennis, die bij het bedrijf als chauffeur werkte. 

G. is naar de bedrijfsleider gestapt en gevraagd of hij chauffeur kon worden. 
' . 
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- na een vertrek met problemen heeft G. weer spontaan geinforrneerd bij het 

eerste spuitbedrijf. 

en I~ jaar gebleven. 

Hij had geen last meer van zijn rug, is er aangenomen 

- een functie bij een producent van landbouwrnachines: via een kranteadvertentie. 

- een volgend spuitbedrijf is G. spontaan binnengestapt en aangenomen. 

- een garage: via een kranteadvertentie. Via de hulp van een kennis is G. aange-

nomen.De baas zelf was moeilijk. 

- voor de laatste functie is G. telefonisch benaderd door iemand die hem kende 

van zijn tweede werkkring en een eigen spuiterij was begonnen. Het bedrijf ging 

in vlarnrnen op. Dankzij de vakbond kreeg G. tot drie maanden na de brand zijn 

loon uitbetaald. 

_!l.::._idir:~ iE_f~rmati~kanalen: 

b. Vanaf novembe'r (interview: 17 maart) had G. slechts twee advertenties via de 

krant gevonden. G. 's idee is dat je in 99% van de gevallen dat je een vacature 

vindt dit niet via de krant is. Hij kijkt wel elke dag in het Eindhovens Dagblad. 
/ . . . 

De echtgenote helpt hem hierbiJ. 

c. Het meest gebruikte kanaal bestaat in de vorm van spontane bezoeken van G. 

aan grotere garagebedrijven in de woonplaats. Deze bezoeken hebben een tweeledig 

doel: inforrneren naar vacatures en solliciteren. G. stapt naar grotere garages om

dat deze veelal over een spuitafdeling beschikken. 

Via directe contacten denkt G. zichzelf beter te kunnen verkopen. 

Hij gaat niet meer dan twee a drie bedrijven per week langs. Als G. vaker ZOU 

gaan dan zou hij binnen de kortste keren uitgezocht zijn, aldus de theorie achter 

de frequentie. Als een bezoek een enigszins gunstige afloop heeft (G. is inge

schreven of heeft een belofte gekregen) dan is G. daar een a twee weken opgemonterd 

door. Enkele garages heeft G. meerdere keren bezocht. 

Van tien van de ongeveer twintig bezochte bedrijven kreeg G. als reactie: we 

bellen wel. Van meer dan de helft van de twintig had G. hoopvolle verwachtingen. 

d. Het GAB. Deze instelling wordt door G. nooit bezocht. Hij noemt voor hem ver

warrende ervaringen met deze instantie. Via de vakbond hoorde G. dat er vacatures 

aanwezig waren, die al lang vervuld waren. 

e. De echtgenote heeft aan een schadeexpert van haar verzekeringsmaatschappij 

gevraagd bij bezoeken aan garages zijn oren en ogen open te houden. G. heeft 

eenrnaal een tip van een kennis gekregen maar dat is niets geworden. G. verwacht 

van kennissen als interrnediairs niet veel: van kennissen hoort hij eerder:"zoveel 

gaan eruit" in plaats van "we hebben zoveel mensen nodig". 
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Informatiebehoefte: 

Er zijn nauwelijks vacatures dus waarover kan men G. informeren? luidt de 

constatering. 

Concurrentie: 

Slechts voor een geval - bij een sollicitatie via een advertentie - waar een 

bedrijf om autospuiters vroeg - is G. bekend dat men voldoende sollicitanten 

had: hij denkt aan ~ 20 personen. 

De hieronder genoemde concurrentie van twee TH-studenten heeft meer een toevals

karakter. 

Sollicitaties: 

- Sollicitaties bij twee autobedrijven - twee weken voor het interview - ketsten 

af op het feit dat men er studenten van de TH aan kon nemen, waarbij 75 % van 

de loonkosten door een externe instantie werd betaald. De functies waren ook 

slechts tijdelijk. G. merkt op dat studenten niet kunnen spuiten. 

- Bij het bezoek aan twee andere bedrijven werd hij apart genomen, na de vraag 

of er vacatures waren. In beide gevallen had men met zieken te maken (de een 

had klachten aan hart en rug; de andere aan de rug). G. begrijpt dat ziJn 

kansen wel groat ziJn maar de bedrijven pas na langdurige afwezigheid door 

ziekte de spuiters kunnen ontslaan*) 

- Een bedrijf heeft G. erg hoopvol gestemd. Het betreft een carosseriebedrijf 

dat verplaatst en uitgebreid wordt. G. verklaart meerdere malen dat hier een 

vacature voor hem uit de bus zal komen. 

Algemene houding: 

G. moet zich bij een garage, is zijn idee, tijdens een bezoek proberen te 

verkopen. Wat de werkbiedende betreft: als ze je nodig hebben in de toekomst 

dan proberen ze je een beetje warm te houden. Als er geen vacatures zijn dan 

wijzen ze je vriendelijk af:"sorry, we hebben vorige week iemand aangenomen." 

Als een bedrijf belooft beslist te zullen bellen en het niet doet dan gaat G. 

er langs. 

Resume: 

G. heeft, via een bezoek bij meer clan twintig gc;rages, spuiterijen en d2re;e

lijke gesolliciteerd. Ongeveer de helft zou terugbellen maar heeft het niet 

gedaan. Een sollicitat:Le zou naar G. 's vaste overtuiging, in een aanname resul

teren. 

*) Een van de twee bezoeken heeft in een aanname geresulteert. 
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Ruilvoorwaarden: 

G. vindt niet dat hij van zijn kant eisen kan stellen, bijvoorbeeld m.b.t. het 

inkomen. 

Momenteel heeft G. nog de vrijheid om te kijken of een baan iets is. In de toe

komst zal dat zeker niet meer het geval zijn. 

G. heeft een ruim begrip van het idee passend werk: de "rotte" banen, die nu 

nog door buitenlanders wotden verricht, willen wij ook graag doen. 



Respondent H 
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-man, rond 35 Jaar oud, gehuwd, drie kinderen. 

Opleidingen: 2 jaar H.B.S., LTS-electromonteur, 

(Apeldoorn) en VAM-patroonsdiploma. 

j aar UATS 

Reeds 16 jaar werkzaam in de autohandel. Op het ogenblik van 

interview 6 weken werkloos. 

Voorkeur: 

a. Technisch-corrnnerciele functies; deze hoeven niet noodzakelijk in de auto

branche te liggen. H. noemt als alternatieven andere machinerieen (kranen, 

heftrucks). 

b. Verkoper op allerlei andere gebieden (bedden, sokken). H. heeft niet veel 

hoop hier - vreemde gebieden - succesvol te kunnen werken. 

c. Functie met een hoog inkomen. H. wil in inkomen niet achteruitgaan. Hij 

evalueert bedrijven met vacatures dan ook op de financiele draagkracht. 

d. Een buitenfunctie. 

Houding: 

H. loopt thuis, tengevolge van de ledigheid, tegen de muren omhoog. Het feit 

dat hij geen werk heeft zit H. erg dwars:'' ik zit nu zes weken thuis en dat is 

tien weken te lang." H. zoekt al langer omdat hij het vermoeden had dat door de 

slechte gang van zaken in de autobranche hij als eerste ontslagen zou warden, 

omdat hij er als laatste aangenomen was. Dit is ook gebeurd. 

H. voelt zich verantwoordelijk voor zijn vrouw en drie kinderen. De echtgenote 

werkt slechts vier ochtenden in de week. 

H. bemerkt dat het aantal vacatures in de kranten met de week afneemt. Hij is 

bang dat hij na een half jaar niet-werken nooit meer aan de slag komt. Zijn 

intentie is om dan uit Nederland te vertrekken, naar bijv. Nieuw Zeeland, (H. 

is naar een informatieavond geweest) of Spanj~ (waar zijn ouders maanden van het 

jaar doorbrengen). 

Een omscholingscursus ziet hij niet als alternatief ("een karakter verander je 

niet snel"). Het voorstel van het GAB m.b.t. een aanvulling op een nieuw, lager 

inkomen wantrouwt hij: de aanvulling wordt afgebouwd en het bedrijf krimpt in 

of sluit. De GAK.-controleur constateerde dat H. relatief oud en 11duur11 was en 

daarom waarschijnlijk niet snel werk zou vinden. 

Werkervari ngen: 

H. heeft zestien Jaar in de autobranche gewerkt. Hij heeft "in het hele land" 

gewoond. De beroepsstatus liep van stagiair, via een persoonlijk ondernemerschap 
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tot "used car manager", bij, in totaal, acht werkkringen. 

H. vertelt over 2iJn verkoopsuccessen, over 2iJn inspanningen (60 uur per 

week als autorijleraar, 's avonds klanten helpen) en over 2ijn flexibiliteit 

(hij had geen enkele moeite om met de monteurs om te gaan.) 

Belangrijkste eigenschap in 2ijn vakgebied is 2elfvertrouwen: dit wil men 

tijdens een sollicitatie 2ien. 

Eenmaal aangenomen moet Je proberen een persoonlijkheid te 2ijn tegenover de 

klanten en goede relaties onderhouden met de monteurs. Vaak tonen verkopers 

juist minachting voor de monteurs. 

H. vertelt oak over 2ijn teleurstellingen: de baan is aantrekkelijk, hij neemt 

hem aan, maar het bedrijf staat in de rode cijfers; betalingen met ongedekte 

checks; reparaties bij tweede op kosten van de verkoper, in casu H. 's werkgever. 

H. is nergens met oorlog weggegaan. Wel heeft hij geleerd om alle afspraken op 

papier vast te laten leggen, 2odat men daar niet achteraf aan kan tornen. 

Door de vele werkkringen en de relaties met vroegere collega's over2iet H. 

2ijn arbeidsmarkt relatief goed. (in vergelijking met de andere respondenten). 

Zelf stelt H. dat hij van elke regio waar hij gewerkt heeft, een volledig beeld 

heeft van de automarkt, hij onderhoudt er nag sterke relaties mee, via kennissen. 

Zoekgedrag: 

~o~k~e~i~d~ H. solliciteert naar functies, waarvan het werkterrein in Zuid-oost 

Nederland ligt. Het bedrijf of hoofdkantoor kan dan overal in Nederland geves

tigd 2ijn. H. voelt 2ich gebonden aan Eindhoven door een licht gehandicapt 

dochtertje, dat goed ge1ntegreerd is op school en medisch naar aller tevredenheid 

begeleid wordt, 

Als vluchthavens warden Nieuw-Zeeland en Spanje genoemd. 

Informatiekanalen: 

~r£_e~e!_e_w~r~k_!:.i_g_g~n_:_ 

- de eerste baan, leerlingmonteur in een Opelgarage, heeft H. verkregen via twee 

schakels: de vader en een kennis van de vader. 

- de tweede functie - autoverkoper - verwierf H. via een vacatureadvertentie in 

een streekblad van Doetinchem e.o. 

- de derde werkkring werd oak via de krant gevonden. 
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- via een tante, deze had op een bootreis naar Amerika een lid van een 

bekende familie van industrielen ontmoet en naar vacatures gevraagd.Deze in

formeerde bij personeelszaken, die op hun beurt H.uitnodigden. 

- via de vacaturebank op de radio. 

- in 1978 begint H. zelf een autohandel met een compagnon, in de Betuwe. H. 

steekt er f. 150.000,- in en raakt die kwijt. 

- via een kennis, die er werkte en die H. kende van de autovakschool in 

Apeldoorn. 

- via de directeur - van een garagebedrijf: beiden hebben een sta-caravan op 

dezelfde canming. 

Huidige informatiekanalen: 

a. De krant is het meest gebruikte medium. H. neemt per dag minimaal twee bladen: 

het Algemeen Dagblad, waarop H. zelf geabonneerd is, en het Eindhovens Dag

blad die hij van een buurvrouw krijgt. Dit blad neemt hij driemaal door. Alle 

vacatureadvertenties worden bekeken. 

In bet Algemeen Dagblad staan meer advertenties dan in bet Eindhovens Dagblad 

maar Zuidnederlandse bedrijven of bedrijven met bet Zuiden als werkterrein 

adverteren (ook) in het laatste blad. 

H. onderscheidt grote vacatures, in kaders, en kleine advertenties, waarbij 

men onder nummer moet adresseren. De laatste wantrouwt H. sterk: op sollici

taties krijg je niets te horen en je kunt geen nadere informatie inwinnen. 

H. heeft zich voorgenomen op dergelijke advertenties niet meer te reageren. 

Bij alle vacatures waar een telefoonnununer vermeldt staat belt H. eerst. 

Hij vraagt naar een functieomschrijving en legt zijn eigen profiel hiernaast. 

Dit kan dan resulteren in bet besluit niet te solliciteren. 

b. In de zes weken van zijn werkloosheid is H. een a twee keer naar bet GAB 

geweest. Hij heeft gebladert in de mappen voor vertegenwoordigers, winkel

personeel, Helmond, Bladel en Valkenswaard. Hij was er snel mee klaar: of 

hij is te oud of te duur. 

Het GAB heeft weinig aanbod. Wel is H. een aanvulling op eentoekomstig lager 

inkomen voorgesteld. 

Het GAB zou wel meer achtergrondinformatie over bedrijven moeten hebben. 

H. vertelt van een vacature, uit de vacaturebank, van een bedrijf dat hem de 

eerste zes weken zwart wilde laten werken. Het GAB zou de kleinere, niet 

geheel te vertrouwen bedrijven kunnen leren kennen via een sollicitatie 

door de bemiddelaar uitgevoerd. Deze bedrijven halen volgens H. ''geintjes" 

uit met tijdelijke contracten en subsidies. 
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Informatiebehoefte: 

De autobranche in de regio's waar H. gewerkt heeft, kent hij betrekkelijk goed. 

Hij onderhoudt relaties met mensen uit die streken, die hij erg betrouwbaar 

acht. Wat de informatie betreft gaat het vooral om het werkklimaat. H. kent 

de meeste functies waarop hij schrijft uit ervaring. Iedere week gaat H. eenmaal 

uit, ontmoet vrienden en wisselt informatie met hen uit. 

Sommige relaties heeft H. zelfs afgebroken omdat deze personen te veel informatie 

aan H. vroegen. 

Wat de informatie-inwinning betreft vertrouwt H. vooral op zichzelf. 

Een essentieel gegeven bij een vacature betreft de degelijkheid of kredietwaar

digheid van het adverterende bedrijf. Verder moet H. weten of het binnen- of 

buitenwerk betrefoen de naam van de functie. Gegevens over· kredietwaardigheid ziJn 

belangrijk omdat H. een hoog inkomen wenst. Zadra H. gesolliciteerd heeft probeert 

hij meer uit te vinden omtrent het bedrijf. Als hij bijvoorbeeld voor een solli

citatiegesprek wordt uitgenodigd komt gij een goed half uur te vroeg en kijkt 

rand in het bedrijf (let er bijv. op of de mensen met hun benen op tafel liggen). 

H. verwerft verder informatie via mensen, die er werken en ondernemers, die werk

relaties onderhouden met het betreffende bedrijf. 

H. weet welke personen goed geinformeerd zijn en welke niet. Zijn houding m.b.t. 

informatieverwerving formuleert H. als volgt: informatie die vandaag onbruikbaar 

is, kan morgen van veel waarde zijn, 

Een methode om de financiele draagkracht te meten bestaat uit een rit naar het 

bedrijf en een bestudering van de uiterlijke kenmerken van de eventuele achter

uitgang zoals gras tussen de tegels. Deze methode is H. aan de hand gedaan door 

een kennis die faillissementen behandelt. 

Bij grotere bedrijven durft H. direct te solliciteren:informatie verwerft hij 

via derden of uit ervaring. Kleinere bedrijven, waarvan de naam oak niets zegt, 

belt hij en laat zich informeren: wat er gemaakt wordt, wat men van je verwacht 

e.d. 

Concurrentie: 

H. vermoedt dat er veel concurrenten bijkomen op de arbeidsmarkt van vertegen

woordigers: Jan en alleman solliciteren erop, bijvoorbeeld bouwvakkers die het 

niet meer zien zitten in het eigen beroep. 
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Sollicitaties: 

H. heeft enige tientallen, 39 in totaal, vacaturemeldingen bewaard. 

Functienamen: technisch commercieel medewerker, compagnon op directeursniveau, 

vertegenwoordiger enz. 

Deels heeft H. zich over bepaalde bedrijven een mening gevormd, deels spreekt 

hij over feitelijke ervaringen door sollicitaties. 

Zo selecteren bedrijven onder nummer, naar zijn mening, eenvoudig: ze kiezen 

er twee mensen uit en gooien de rest van de brieven in de vuilnisbak en reageren 

niet. H. ervaart ze als onfatsoenlijk, (zelf kwam hij zijn afspraken wel altijd 

na). Bedrijven met grote advertenties behandelen je correct, ze betalen o.a. de 

reis. 

H. schrijft wel eens drie a vier brieven op een dag, hierbij soms geholpen door 

zijn vrouw. 

H. kan begrip opbrengen voor bedrijven die hem afwijzen vanwege een afwijkende 

ervaring (in een vreemde branche) of de hoge leeftijd. Deze redenen worden hem 

opgegeven als hij op het uitblijven van een reactie telefonisch reageert. 

Hij heeft wel geleerd dat hij niet dezelfde functies, als uitgeoefend, buiten 

de autobranche, weinig kans maakt:"je krijgt te horen dat een antler precies 

in het profiel past". 

Zo heeft H. ook begrip voor het feit dat een bedrijf je niet gelijk afschrijft 

(letterlijk en figuurlijk) omdat het af wil wachten of de eerste candidaat vol

doet. Mocht dit niet zo zijn dan hoeven ze niet een hele wervingsaktie op te 

zetten. 

Tijdens een sollicitatiegesprek stelt H. zich zelfbewust op. Een zelfverzekerd 

optreden is vereist voor de functie van verkoper. 

Het eerste gesprek wordt door H. als zuiver orienterend beschouwd. Hij maakt 

tijdens dit gesprek aantekeningen. Thuis gekomen formuleert H. hierop vragen. 

H. gaat naar het eerste gesprek om te luisteren. 

In het tweede gesprek stelt hij de vragen. Het aantal vragen hangt af van de 

hoeveelheid informatie, die het bedrijf hem spontaan geeft. 

Bij sollicitaties voor verkoper (vertegenwoordiger in de niet-auto sector) pro

beert H. de bedrijfsfunctionarissen wel "plat te lullen". 

Van sormnige sollicitaties keert H. tevreden terug, van andere niet. Als het gesprek 

een kwartier duurt, dan houdt H. daar een wrange smaak aan over. 

Ervaringen met concrete sollicitaties: 

een bandenfabriek in Amsterdam (vacature via het arbeidsbureau in Eindhoven). 

Hier heeft H. een heel goed sollicitatiegesprek gehad. 
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een vacature waarop hij snel en daarom correkt is afgeschreven. 

een lopende sollicitatie in Doetinchem: eerst gebeld, op advies schriftelijk 

vervolgd. Men kon H. niets beloven omdat hij niet precies in profiel paste. 

een carossiebedrijf: twee gesprekken gehad, looneisen verlaagd, een andere 

kandidaat deed hetzelfde en werd aangenomen. 

H. kon een Aral-benzinestation overnemen: kosten f. 60.000,-; ligging: een 

achteraf straatje. Hierin zag H. geen toekomst. 

een rekreatiecentrum (semi-overheid ?): afgewezen maar oak alle bescheiden 

teruggekregen. 

een bandenbedrijf: stuurden een sollicitatieforrnulier met vreemde vragen 

(hoe vaak naar de kerk, hoe zwaar ?). Oak het GAK stand verbaasd van de 

vragen. 

vracht-auto verkoop: geen ervaring, als verkoper wel als tester: afgewezen. 

een firrna die tweemaal adverteerde maar niet op H. 's sollicitatie reageerde. 

een firma in de woonplaats,begin januari:een sollicitatiegesprek. Erna geen 

reactie, H. belde op en kreeg te horen niet in het profiel te passen. 

een sollicitatie via een wervingsadviesbureau, naar de functie van auto-ver

koper; 

Mening hierover: le fase van de selectie vorrnt een groffe zeef, in de 2e fase 

gaat een rapport naar de werkgever. 3e fase: uitnodiging van ~ 5 personen. Pas 

dan weet je wie de vacaturemelder is. Na het sollicitatiegesprek vorrnde H. met 

een kennis een negatief beeld van de ondernemer. 

Re sum@: 

Sedert helf september 1980 (interview maart 1981) had H. 39 sollicitaties ver

richt (hij verzamelde de vacatures in een map). De meeste (34 a 35) vacatures 

vond hij in de krant. Van vrienden/kennissen ontvangt hij 4 a 5 vacatures, 

Op ongeveer vijf sollicitaties telefonisch of schriftelijk,volgde een mondeling 

gesprek. H. had op het ogenblik van interview nag op een zestiental sollicita

ties geen reactie gekregen. Als reactie te lang uitblijft, en de sollicitatie 

is serieus bedoeld (niet in een opwelling geschreven en de functie wordt geam

bieerd) dan blijft H. daar achteraan zitten. 

H. heeft het idee <lat hij op de goede manier werk zoekt. 

Ruilvoorwaarden: 

Je hebt bedrijven die open zijn en Je alles vertellen en andere die <lat niet zijn. 

Als een bedrijf tot de ruil over wil gaan, m.a.w. je aan wil nemen, dan is het 

contact goed en heb je jegens elkaar de overtuiging dat je met elkaar in zee moet 

gaan. Wat de vrijheid van keuze betreft: op een bepaald ogenblik kan het GAB voor 

je uitmaken wat passend werk is en moet je dat aannemen. 
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I. - man, rond 20 jaar oud, LTS-electromonteur + VEV-cursus; 

inwonend bij ouders; een maand uit militaire dienst 

en werkloos op tijdstip van interview, 

a. I.'s voorkeur ging op het ogenblik van interview uit naar twee mogelijke 

vacatures van servicemonteur. Een plaats betreft werk in een bankcon

structiebedrijf, een tweede aflever- en montagewerkzaamheden bij een 

winkel voor electrische apparatuur. 

b. Algemeen geformuleerd streeft -1. naar een functie van onderhouds- of 

servicemonteur, waarbij hij relatief zelfstandig, binnen afgeronde op

drachten kan opereren. In de krant zoekt hij werkgevers die montage

werkzaamheden verrichten in particuliere huizen. 

c. I. ziet werken in grote fabriekshallen als onaantrekkelijk. Een bedrijf 

<lat grotere projecten uitvoert in de onderhoudsfeer wordt met name ge

noemd. 

Houding: 

Een houding tegenover niet-werken heeft I. niet ontwikkeld. Hij studeert 

schriftelijk voor een middenstandsdiploma, richting cafewezen. 

De meeste tijd brengt hij thuis of op de manege door. Hij beschikt over 

een paard. Hij heeft een grote kennissenkring op de manege en velen zijn 

erg geinteresseerd in zijn lot na de diensttijd op de arbeidsmarkt. 

Werkervaring: 

I. heeft wat de inhoud van ziJn werk betreft aardige ervaringen. Bij een 

grate vrachtwagenfabrikant was hij snel opgeklommen van hulpmonteur ("sjou

wer") tot zelfstandig monteur. 

Hij verrichtte daar servicewerkzaamheden in dienst van een ander bedrijf. 

Bij <lit laatste bedrijf heeft hij 1,5 jaar gewerkt. L is overgestapt naar 

de vrachtwagenfabrikant en heeft daar twee maanden gewerkt totdat hij in 

militaire dienst ging. 

Tijdens de eerste werkkring heeft I. een VEV-cursus gevolgd. Hij was toen 

nog leerplichtig. 

Door conflicten met een collega, in de eerste werkkring, heeft I. geleerd 

<lat collegialiteit belangrijk is. Hij ZOU graag weer met een collega onder

houdswerkzaamheden willen verrichten. 
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In de introductietijd proberen collega's je graag uit. 

Wil je vertrouwen krijgen van je chef dan moet je je werk volgens de op

dracht vervullen. Je krijgt dan beter werk aangeboden en kunt zelfstandig 

op pad. 

V>or de diensttijd heeft I. een tante geholpen met haar cafe. Dit beviel 

hem wel maar je kunt het alleen als een bij-baantje beschouwen. 

Zoekgedrag: 

Gebied : een straal van dertig kilometer rand de woonplaats. 

Informatiekanalen: 

~r~e~eEe_i~f~~a~i~k~n~l~n~ 

a. - een neef adviseerde I. naar een bedrijf te bellen, waar hij zelf vacan

tiewerk had verricht. Personeelzaken adviseerde I. een sollicitatie

brief te schrijven. 

- de tweede werkkring, het genoemde vrachtwagenbedrijf, verwierf .I. dank

zij de (goede) onderhoudswerkzaamheden, die hij er verrichtte. De oude 

werkgever wilde hem tegenhouden. In het tweede bedrijf heef~ .I. twee 

maanden gewerkt voordat hij in militaire dienst moest. 

I. kreeg het advies van zijn chef zes weken voor het afzwaaien contact 

op te nemen voor een eventuele herintreding. I. was niets met zekerheid 

beloofd. Toen hij dit contact legde werd hem verteld dat er een perso

neelstop bestond. 

I. en zijn ouders voelden zich misleid, z1Jn naar een rechtswinkel gestapt 

maar kregen toch ongelijk. Met zijn vertrek naar militaire dienst was hij 

namelijk formeel ontslagen. I. bleek hiervan niet op de hoogte. 

- Op de school waar I. zijn VEV-cursus heeft gevolgd werden copieen met 

vacatures, per richting (klas) verspreid. De vacatures waren afkomstig 

uit de krant of van het G.A.B. 

~uidig~ in!oEID~tie~a~a~e~: Op het tijdstip van interview was I. een maand uit 

dienst. 

b. I. brengt veel tijd door op de manege. Twee oudere personen, die I. Z1Jn 

vrienden noemt, hebben I.drie mogelijke werkkringen in het vooruitzicht 

gesteld. I. heeft alle vertrouwen in hen, beschouwt hen als referenties en 

solliciteert hiernaast niet, maar wacht de resultaten van hun inspanningen 

af. Twee bedrijven lijken I. bijzonder reele toekomstige werkkringen. 

Een van de twee relaties uit de manege, een vrouw, heeft een bankconstruc

tiebedrijf en kent een winkel in electrische apparatuur, waar I. mogelijk 

terecht kan. De tweede relatie werkt in een bedrijf waar weer een antler 

bedrijf dat het electrische onderdeel van hun apparaten construeert, 
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mogelijk vacatures heeft. Beiden hebben tegen I. gezegd dat er misschien 

vacatures waren; ondanks <lit misschien is 1 bijzonder hoopvol gestemd. 

- De vader van I. heeft aan de loco-burgemeester (een "goede" bekende) 

informatie gevraagd over de werking van de sociale verzekeringswetten. 

Hierbij heeft deze functionaris vertelt dat hij een bedrijf kende waar 

I. terecht zou kunnen. Meer is hiervan niet bekend. De vader werkt in 

een instelling voor bezigheidstherapie, waar men ook onderhoudsmonteurs 

heeft. Voorlopig wil niemand van hen weg. 

- I. hoort wel eens iets van zijn eigen vrienden maar dit bleken loze tips 

te zijn. 

c. Eenmaal in de week worden alle edities doorgenomen van het Eindhovens Dag

blad. Hierin zoekt I. naar functies van service-monteur, werkzaamheden, 

die hij ook in zijn vorige twee werkkringen heeft verricht. Ten tijde van 

het interview keek hij pas enkele weken. 

De meeste werkgevers vragen mensen met een MTS-opleiding, in de electroni

carichting, terwijl I. slechts een LTS-diploma bezit, aangevuld met een 

VEV-cursus, beide in de electromontage. 

I. had tot dan (interview) slechts twee vacatures gezien die op hem pasten 

maar bij te grote bedrijven. Voor een dergelijke werkking voel t I.. niets. 

d. I. heeft zich wel bij het G.A.B. ingeschreven - voor de WWV-uitkering -

maar heeft geen tijd gehad om in de vacaturebank te kijken. 

I. herinnert zich van de tijd toen hij van de LTS kwam, dat bedrijven 

via de vacaturebank vooral hulpmonteurs vroegen, die een VEV-opleiding 

konden gaan volgen. 

In militaire dienst heeft I. in de Infobank (een vacaturebank van het 

Ministerie van Defensie) gekeken maar niet gesolliciteerd omdat hij van 

mening was dat de tweede werkgever verplicht was hem terug te nemen. 

Informatiebehoefte: 

I. stelt het meeste vertrouwen in de informatie van zijn vriend, uit de manege, 

deze relatie, voor de tweede vacature, weet precies wat de potentiele werk

gever maakt en wist I. te vertellen dat de werknemers van die werkgever altijd 

even vrolijke, vriendelijke en beleefde mensen waren ( ...•. ). 

Ook bij I. is de eerste informatie-item een antwoord op de vraag of er iiber

haupt werk is. In tweede instantie wil hij weten wat het bedrijf produceert. 

Voordat hij tot een sollicitatie overgaat wint I. eerst informatie in over het 

bedrijf. 

Wat de eerste werkkring betreft betreurt I. achteraf dat hij alleen gegevens 
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kreeg over de werkzaamheden, die hij persoonlijk in eerste instantie moest 

verrichten en niet alle andere werkzaamheden van het bedrijf. Hij werd op 

alle terreinen ingezet en dat is hem tegengevallen. Dit betreft o.a. het 

werk in grote fabriekshallen. 

Concurrentie: 

Als je bij een bedrijf langs gaat bereik je, volgens I. meer dan met het 

schrijven op een vacature. In het eerste geval ben je de enige sollicitant, 

in het tweede een van de dertig. 

Via de krant heeft I. vooral vacatures op MTS-niveau en in de electronische 

richting gevonden. I. vreest dat als hij op een dergelijke vacature sollici

teert hij op de laatste plaats komt. 

Tijdens de VEV-cursus heeft I. ontdekt dat alle leerlingen, wat hij noemt, het 

echte electromonteursvak wilden beoefenen (service, onderhoud installatie e.d.). 

De huidige tijd noemt I. moeilijk. Hij is alleen met referenties te verlichten. 

Sollicitaties: 

Ten tijde van het interview had I. geen enkele schriftelijke sollicitatie lopen. 

- Ondanks het feit dat I. een middenstandsdiploma wil behalen is hij niet van 

plan het cafe van zijn tante over te nemen. 

- Een vriend van I. heeft in een winkel geinformeerd of men iemand kon gebruiken. 

Hierop was het antwoord negatief. Deze vriend had een nicht, die in de betref

fende winkel werkte. 

I. neemt zijn broer als voorbeeld van een sollicitant, die via schriftelijke 

sollicitaties niets bereikt en dit ondanks een MTS-opleiding. I. vindt van 

zichzelf dat hij slecht schrijft. 

- De pogingen om bij het vrachtwagenbedrijf terug te komen ziJn mislukt. Ener

zijds had I. er te kort gewerkt en was te jong opdat hij verplicht teruggeno

men moest worden, anderzijds kende het bedrijf een personeelstop. Men heeft 

I. geadviseerd later contact op te nemen. Mogelijk was er dan weer voldoende 

werk. 

- I. is dusdanig verontwaardigd, deze verontwaardiging delen ook zijn ouders, 

dat hij er pas teruggaat als men hem vraagt. 

Van de sollicitatie bij het vrachtwagenbedrijf herinnert I. zich dat men hem 

meer afwisseling in de werkzaamheden beloofde dan in de praktijk bleek. 
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Ruilvoorwaarden: 

I. acht zich in staat te vertellen welk type werk hij verricht heeft. Hieruit 

is veel uit te rnaken orntrent zijn capaciteiten. Hij wil niet overbieden, in 

de praktijk kun je narnelijk teleurstellen waardoor je de slechtere karweien 

krijgt en je bevorderingen bernoeilijkt. 

Mocht I. binnen een bepaalde tijd geen werk vinden en verplicht warden rneer 

te solliciteren dan zal hij overal proberen, met alle typen werk. Vanuit de 

werkzarne situatie zal hij gernakkelijker elders kunnen solliciteren. 
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Respondent J - man, rand 30 jaar oud, samenwonend; zelfstandig. 

Opleiding: Sociale Academie. 

Op het ogenblik van interview werkloos. 

Voorkeur: 

de aan instellingen verbonden maatschappelijke dienstverlening (internaten, 

tehuizen, R.P.I. 's, M.O.B. 's, reclassering). Dit zijn de zogenaamde 2e en 

3e lijns hulpinstanties. 

gemeentelijke en overheidsdiensten (a.a. de Sociale dienst). Dit iseen afgedwongen 

alternatief en een degradatie: je bent uitvoerder van wetten, eigen initia-

tief wordt niet gewaardeerd. 

Houding: 

J.is in 1975 uit de militaire dienst gekomen. Hier heeft hij zes jaar beroeps

matig gediend. 

Sedert 1975 J_s hij werkloos, maar volgde een part-time opleiding op de Sociale 

Academie. 

J. heeft gedurende de afgelopen zes jaar de volgende stadia in de beleving van 

zijn maatschappelijke positie/de afwijzingen op sollicitaties meegemaakt. 

le stadium: je accepteert de afwijzingen en "resigneert" (je trekt je terug). 

Verzetfase: waarom ben ik altijd het slechtoffer; de maatschappij is slecht. 

3e fase:(een soort verzoening), je probeert er het beste van te maken: bij 

J. : hij is vrijwilligerswerk gaan doen en een opleiding op de Sociale Aca

demie (part-time opleiding) gaan volgen. 

Jaren geleden heeft J. artikelen geschreven voor werklozen. Hij heeft hierop 

nooit respons gekregen. Hij zag deels de wenselijkheid in van een soort bond 

van werklozen om sociale contacten te krijgen en elkaar van de eigen situatie 

bewust te maken en om activiteiten te organiseren; deels was hij bang dan zo'n 

groep een te elitair karakter krijgt, waarbij het frustratiebesef en de beschik

baarheid over middelen tot ongewenste gevolgen kan leiden: een vorm van vrij

gesteld zijn. Een bond van werklozen acht J. overigens nauwelijks realiseerbaar. 

Door de economische malaise verwacht J. dat het arbeidsethos terug zal komen, 

evenals de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw. 

Werkervaring: 

J. voelt zich door zijn vader gedeponeerd in militaire dienst. Voor de afloop 

van het kart dienstverband, in een tijd <lat het goed ging met hem, heeft J. 

bijgetekend voor een jaar. Hij had toen nag geen keuze gemaakt voor een bepaald 
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beroep in de burgermaatschappij. In dienst, merkt J op, maakte hij de jaren 

desonderscheids mee. Hij heeft er een LTS-opleiding gevolgd, (telexist), die 

niet geschikt was als springplank naar een burgerbaan. 

Op zijn huidige stageplaats ervaart hij dat je als stagiair aan dezelfde ver

plichtingen moet voldoen als de vaste krachten, maar toch niet betaald wordt 

en niet aan alles deel mag nemen. In dergelijke situaties worden de verschil

len je onder ogen gebracht. 

J. heeft het idee dat leidingen van maatschappelijke instellingen met de mede

werkers op identieke wijze omgaan als met de clienten. 

Zoekgedrag: 

~o~kge~i~d~ Kort geleden heeft J. een huurwoning gekregen in de gemeente Veld

hoven. Hierdoor perkt hij zijn zoekgebied in tot Eindhoven en omgeving. Voorheen 

solliciteerde hij binnen de "clusters" Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, 

Utrecht en Limburg en hierin vooral in de grote steden. De welzijnssector, die 

in J. 's ogen erg groot is, ervaart hij als een sterk gesloten systeem. 

Informatiekanalen: -------
a. Vroeger: de vrijwilligersfunctie 1n een kindertehuis (I! jaar vervuld) 

1s verkregen via kennissen in de staf van het tehuis. 

De stageplaats op een bu:reau voor maatschappelijk werk 1s verkregen via de 

school en kennissen in een antler centrum. 

De mogelijkheid voor een K.V.-verband in het leger kwam J. onder ogen via 

een krante-advertentie, terwijl de stap gezet werd op aandringen van de 

vader. 

b. Kranten en vakbladen. In het begin van zijn zoekperiode (1975 en volgende 

jaren) maakte J. gebruik van een groot aantal bladen: De Volkskrant, Het 

Eindhovens Dagblad, Vrij Nederland, het Welzijnsweekblad, Het Tijdschrift 

voor Maatschappelijk Werk. 

In de loop der jaren heeft J. geleerd dat de meeste vacatures in de Volks

krant en het Welzijnsweekblad staan. Hij beperkt zich nu tot deze bladen. 

J. weet dat gesubsidieerde instellingen al hun vacatures moeten publiceren. 

c. Via de school wordt voortijdig informatie verspreid over vacatures. Deze 

informering gebeurt in de wandelgangen en is dus niet geinstitutionaliseerd. 
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Gegevens over nieuwe en bestaande arbeidsmarkten warden betrekkelijk vroeg 

in je opleiding verstrekt. Een stageplaats wordt als de beste ingang aange

prezen voor vast werk. Er bestaat echter ook hii de gesubsidieerde, maatschap

pelijke instellingen, een vacaturestop. 

d. Eenmalig heeft J. uit het telefoondistrict Eindhoven welzijnsinstellingen 

opgezocht en spontaan, uit kwaadheid op de welzijnssector, op een <lag een 

53-tal sollicitaties verricht. 

e. Het G.A.B. heeft J. eenmaal verwezen. J. studeerde toen reeds op kosten 

van het G.A.B. Hij ervoer de bemiddeling - voor een vacature in een jeugd

hotel - als een misplaatste grap: door de werkzaamheden zou hij zijn studie 

moeten staken. In de vacaturebank vindt J. weinig geschikte plaatsen. 

f. De interne arbeidsmarkt van de welzijnssector: J. heeft het idee <lat als 

Je eenmaal in het sterk gesloten systeem opgenomen bent je dan wel goed 

zit. Om een functie te krijgen zijn volgens J. kruiwagens en een dosis 

geluk hard nodig. 

lnformatiebehoefte: 

Vroeger solliciteerde J. naar functies waar een voltooide HBO-opleiding werd 

gevraagd. Hij kreeg daar voortdurend afwijzingen op en solliciteert nu op va

catures waarbij een studie in een vergevorderd stadium toegestaan is. Omgekeerd 

breidde J. zijn zoekgebied uit van functies bij specialistische maatschappelijke 

instellingen naar de hele welzijnssector. 

J. tracht veelal in te schatten welk profiel achter de zakelijk geformuleerde 

vacaturemelding staat. Dit beeld vormt deels de leidraad bij de opstelling van 

de sollicitatiebrief. Helaas kun je vaak bij een functiebeschrijving er van 

alles bij denken. J. let overigens op alle punten van een vacaturemelding. Ook 

de vraag of verhuiskosten, bij vestiging elders,vergoed warden, is voor J. be

langrijk. J. schat aan de hand van de advertentie of hij de brief kort kan 

houden of niet. 

Op de Sociale Academie hebben de leerlingen geleerd een kijk op zichzelf te 

krijgen, een prof ielschets te maken, waarnaar ze kunnen handelen. 

J. informeert na afwijzingen naar de reden daarvan maar heeft het idee -

omdat er geen bevredigend antwoord volgt - <lat de ware kriteriadeels subjec

tief en geheim zijn. Redenen die J. wel krijgt zijn o.a. u past niet in het 

team; we hebben een betere kandidaat. Hij is van mening <lat de ene personeels

functionaris die hij belt hem niet voldoende kan inlichten. De afwijzing is dan 

een collectief besluit geweest. 
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Concurrentie: 

J. bemerkt een verhoging van de opleidingseisen (MBO~ HBO) en een toename 

van de vraag naar personen met ervaring; dit laatste is afhankelijk van het 

team waarin men terecht komt. Vroeger mocht je nog studeren tijdens of naast 

de werktijden. Tegenwoordig is dat niet meer het geval. 

Sollicitaties: 

J. zoekt vanaf 1975 en schat het aantal sollicitatiebrieven op 300 a 400. 

Ondanks de vele afwijzingen is hij blijven zoeken. 

Hij ervaart het schrijven van sollicitatiebrieven als volgt: door een persoon

lijke brief te schrijven, schrijf je stukjes van jezelf weg. Je krijgt een 

kille brief terug of een sollicitatieformulier. Dit werkt demotiverend. 

J. varieert sterk in zijn brieven. Hij experimenteert ermee, lange versus korte 

brieven (lengte van een hele roman tot regel)~ persoonlijke versus onpersoon

lijke brieven. Hij vindt het heerlijk om met de sollicitatiebrieven te experimen

teren. 

Om aangenomen te warden moet Je in hetalgerneen aldus J. aan de volgende eisen voldoen 

een voltooide HBO-opleiding; passen in teamverband en een visie hebben die 

past bij die van de teamleden. 

J. wordt in een van de twintig gevallen dat hij een sollicitatiebrief schrijft, 

uitgenodigd. Het percentage uitnodigingen vertoont een stijgende lijn. Redenen 

hiervoor zijn, volgens J. betere inschattingen van wat de instellingen willen, 

een betere presentatie en het feit dat hij verder in de opleiding is. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats in aanwezigheid van twee tot zes personen. 

Het is afhankelijk van de samenstelling van het selectieteam wat gevraagd wordt . 

Zit er een directeur in het team dan walst deze over iedereen, 

inclusief de sollicitant, heen; leidt een personeelsfunctionaris het gesprek dan 

verloopt alles in een zakelijke sfeer; zit er een werk of praktijkbegeleider 

bij, dan laat deze J. meer zelf aan het woord, wordt hem gevraagd hoe hij de 

functie in zal vullen. 

J. wenst een evenwichtig gesprek,anders ervaart hij het als zinloos. 

Als men persoonlijke vragen gaat stellen (hoe ga je dat doen ?), dan verhardt J. 

zijn standpunt. 

Het is voorgekomen dat J. kwaad uit een sollicitatiegesprek is weggelopen. 
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Algemeen kan J. een onderscheid maken tussen een menswaardige behandeling 

(hij heeft zijn zegje kunnen doen en heeft zich ontspannen gevoeld) en een 

onwaardige behandeling (ze zitten boven op hem, hij moet zich bewijzen). 

Ruilvoorwaarden: 

Wat de gelijkwaardigheid betreft is de sollicitant tijdens een sollicitatie

gesprek in het nadeel: je staat als sollicitant tegenover een hele groep; 

Je kunt niet kiezen, er staan namelijk nog honderd sollicitanten achter je, 

de selectiecommissie heeft de macht en gebruikt die. 

Ongelijkheid van posities leidt tot ongelijkheid in informatieuitwisseling. 

Deze positie brengt J. tot de beschouwingen over een bond van werklozen, 

waarover al is geschreven. 

Wat de vrijheid betreft: hoe meer de baan Je interesseert des te moeilijker 

is het om die baan te weigeren. 
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Voorkeur: 
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- man,Jonger dan 2U jaar, laatste Jaar LTS-metaalbewerking, 

thuiswonend. 

a. De gloeilampenfabriek in Eindhoven heeft de grootste voorkeur, o.a. vanwege 

de mogelijkheid om een bedrijfsinterne opleiding te volgen. K. is nog twee 

dagen per week leerplichtig in het komende jaar. 

b. Een klein bedrijf in de geboorteplaats. Eenkameraad van K. werkt hier en 

heeft K. gewezen op het feit dat er nogal druk was. 

c. K. heeft goede ervaringen met een baan (op zaterdagen), waarbij hij en zijn 

broer silo's en varkensstallen moesten installeren en vaak ude baan op moes

ten". Van jongs af aan heeft K.vrachtwagenchauffeur willen worden. 

d. Een met name genoemde meubelf abriek in de geboorteplaats heeft in het geheel 

geen voorkeur, ondanks een sollicitatie daar. Reden hiervan is K. 's idee 

<lat er geen jongeren werken (nelke weelwiert er iemand zijn 50-jarig jub°ileum"). 

e. Het maakt K. niets uit of hij in een groot of klein bedrijf een werkkring zal 

vinden. 

f. K. heeft geen zin om door te Leren en werd daartoe ook niet aangespoord. De 

meeste leerlingen uit K. 's klas studeren wel verder (Se jaar of MTS) om voor 

zich zo een betere positie te verwerven. 

Houding~ 

K. verveelt zich als hij thuis moet zitten. 

Werkervaring: 

K. vindt dat hij geen echte werkervaring heeft. Hij heeft wel met een broer op 

zaterdag.en gewerkt (plaatsen van silo• s en varkensstallen): het type werk, de 

grote mobiliteit en het werken met zijn broer is hem goed bevallen. De baas jaagde 

K. "altijd" op, de broer loste vervolgens de problem.en tussen beiden op. K. heeft 

eenmaal op de baas gevloekt. 

Zoekgedrag: 

Gebied: het zoekgebied strekt zich uit tot He1mond en Eindhoven. K. woont 

ten noorden van Eindhoven. 

Informatiekanalen: 

a. Vroeger: de zaterdagbaan heeft K.verkregen via zijn broer. 

b. Momente,el: K. zoekt op slecht:s een manier: via spontane bezoeken. Daarmee is 

aangegeven dat K. eerder solliciteert dan informatie over vacatures zoekt. 
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Informatie over plaatsingsmogelijkheden bereikten K. via de school en vrienden, 

terwijl grotere bedrijven algemeen bekend zijn in de woonplaats. 

- Op een met name genoemd bedrijf (interne transportsystemen) werd K. 

gewezen door de klasseleraar ("Als je nergens terecht kunt ga clan naar •.. , 

clan zal ik een goed woord voor je doen.") 

- Een kameraad wees K. op de mogelijkheid op werk in een kleiner bedrijf (produ

cent van o.a. ziekenhuisbedden) in K.'s woonplaats, waar hij zelf werkte. Het 

bedrijf had het nogal druk dus bestond er kans op vacatures. 

Een derde bedrijf, (laswerk, "zetwerk") ook klein en gevestigd in de woonplaats 

heeft K. leren kennen via de eerste werkkring: zijn baas was in dienst getreden 

bij dit derde bedrijf. Ook dit bedrijf heeft "veel werk". 

- Het vierde bedrijf, een grate kantoormeubelenfabrikant, is algemeen bekend in 

de woonplaats. K. is er spontaan naar toe gestapt. 

c. Twee grate bedrijven in Eindhoven (vrachtwagens, gloeilampen): voor deze be

drijven waren inschrijfformulieren beschikbaar op de school. Bij beide kon je je 

inschrijven voor de bedrijfsschool. 

Op een formulier, dat getoond werd, werd gevraagd naar de voorkeur m.b.t. de 

opleiding. 

Het eerste bedrijf heeft niets van zich laten horen, van het tweede heeft K. 

en zijn ouders een uitnodiging ontvangen voor een orienterend gesprek. Bij 

dit bedrijf wil K. onderhoudsmonteur warden. 

d. K. is geen krantelezer en zoekt dus ook niet via deze weg. Met het arbeids

bureau heeft hij nog niets te maken gehad. K. informeert nooit bij vrienden 

of zij vacatures kennen. De betrokkenheid van anderen bij het zoeken van 

werk interesseert K. ook niet zo. 

e. De LTS heeft een consulent in dienst die speciaal belast is met externe con

tacten. Men heeft de leerlingen gewezen op de mogelijkheid voor een part-time 

opleiding op de streekschool. Twee praktijkleraren informeren wel eens bij 

de leerlingen waar ze gesolliciteerd hebben. In het uur maatschappijleer 

warden sollicitatietechnieken behandeld. 

Informatiebehoefte: 

K.'s behoefte wat de informatie betreft is heel beperkt. Voordat hij naar een 

bepaald bedrijf toestapt moet hij weten of hij te maken heeft met een metaal

bedrijf. Eenmaal bij het bedrijf aangekomen wil hij weten of er "werk" is. 

Aan verdere informatie heeft hij geen behoefte. 
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Concurrentie: 

In de studierichting van K. (metaalbewerking) waren weinig leerlingen dus ver

wacht K. weinig concurrentie op dit gebied. 

K. is van mening dat er weinig andere sollicitanten bij kleinere bedrijven komen. 

Bij twee grotere met name genoemde bedrijven waar hij gesolliciteerd heeft was 

sprake van meer sollicitanten. 

Op school heeft men de leerlingen verteld dat er nog veel vraag is naar metaal

bewerkers. 

Sollici ta ties: 

Zoals al geschreven is bij K. eerder sprake van sollicitaties dan orientatie 

op zijn arbeidsmarkt of zoeken van inforrnatie over bestaande vacatures. 

Het voordeel is dat je direct contact hebt met de "baas" en niet hoeft te 

wachten op antwoord, of in de onzekerheid blijft verkeren of je antwoord 

krijgt. Bij de genoemde bedrijven is K. wel ingeschreven en is hem toegezegd 

dat men iets van zich zou laten horen maar dat is nog in geen geval gebeurd, 

behalve door de gloeilampenfabriek uit Eindhoven. Hij was ook een van de eerste 

personen, die zich aanmeldde, zelfs v66r de inschrijfdatum. 

De confrontaties met de andere bedrijven waren als volgt: 

- een ontvangst door de secretaresse van de personeelsafdeling, de PZ-man was 

weg, er werd een sollicitatieformulier ingevuld, hij moest terugbellen. 

- ontvangst door de personeelsfunctionaris; ook hier sollicitatieforrnulier 

ingevuld; een brief ontvangen, als reaktie: -g.een vacatures, geen antler 

passend werk om aan te bieden. 

- Bedrijf, waar vriend werkt: ontvangen door de baas; deze maakte notities; 

hij wist nog niet of er werk was, K. moest met de puntenlijst terugkomen. De 

baas zou terug bellen maar heeft het niet gedaan. 

Klein bedrijf; ontvangen door vroegere baas, die daar in dienst was getreden, 

naam en beroep genoteerd; verder niets verteld. 

- De kantoormeubelenfabriek: ontvangen door de secretaresse van de personeels

afdeling; sollicitatieforrnulier ingevuld. In reservemap opgenomen. Hiervan 

een brief ontvangen dat er geen passende functie vacant was maar dat dit in 

de toekomst kan veranderen. 

Alle bedrijven vragen via het formulier, naar de voorkeur. Het uitblijven van 

reacties en de afwijzingen, laten K. onberoerd. Als een bedrijf hem voldoende 

interesseert en niet verder op de sollicitatie ingaat dan fietst hij er een 

tweede keer langs K. noemt een bedrijf als voorbeeld. 
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Resume: 

In drie maanden tijd : 7 sollicitaties. 

Hiervan vijf spontaan 

twee aanmeldingen voor bedrijfsscholen. 

Resultaat: uitnodiging voor een orienterend gesprek voor een bedrijfsschool. 

Ruilvoorwaarden: 

K. heeft het gevoel dat de werkgever van Je verwacht dat je niet staat te 

"flapdrollen", dat je doorwerkt. Men wil daarnaast gehoorzaamheid van je. 

In de proeftijd moet je je rustig houden tegenover de meerdere. 

K. verwacht van zichzelf dat als hem iets niet bevalt op het werk hij dat zal 

zeggen. 



Respondent L 

Voorkeur: 
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- man, jonger dan 25 jaar, 3 jaar middelbare Detailhandelschool. 

Thuis inwonend, sedert november 1980 uit militaire dienst. 

Opleidingen: MAVO, 3 jaar MDS (Middelha:re detailhandel 

school). 

L. werkte ten tijde van het interview voor een uitzendbureau, 

in een handelsexpeditie. 

a. Functie van inkoper (bij het GAB ingeschreven als assistentinkoper) of andere 

connnerciele functies. 

b. Reclame- en etaleerwerkzaamheden. Hier vindt L. geen vacatures. 

Algemeen dus: connnerciele, administratieve en economische banen. L. vermoedt dat 

hij eens toch af zal moeten stappen van zijn voorkeurrichting onder andere 

door bet afbreken van de opleiding.Metaalbedrijven en bedrijven met een ploegen

systeem wijst L. clan af; de levensmiddelenbranche en de detailhandel zijn wel aan

trekkelijk. 

c. L. heeft nog gedacht aan een Kort Vrijwilligersverband in militaire dienst, 

voor de duur van twee jaar. De mentaliteit onder de soldaten (veel geschreeuw 

en veel drinken) en het verre reizen deden hem afknappen op het leger. 

Werkervaringen: 

Tijdens de schooltijd hielp L. zijn broers en zwagers in de bouw. Dit gebeurde 

's avonds en in de weekends. 

Bij een buizenfabrikant verrichtte hij gevaarlijk werk, in een slechte sfeer. 

Bij de huidige werkkring een handelsexpeditie werkt hij "fanatiek" met als ge

volg dat men hem vast aan wil nemen en de "luie", vaste medewerkers hem als 

concurrent beschouwen. In de huidige kring heeft L. een keer een conflict gehad 

met zijn chef in verband met een benadeling van de uitzendkrachten tegenover de 

vaste krachten. De vaste medewerkers stellen zich als groep op tegenover de 

uitzendkrachten, die op hun beurt ook een groep vormen. 

L. heeft in een groat en in een klein (heden) bedrijf gewerkt en kiest voor een 

kleinere werkkring. 

De werkomstandigheden spelen bij L. een ondergeschikte rol terwijl het type werk 

en de werkverhoudingen afwisselend op de eerste of tweede plaats komen wat hun 

belangrijkheid betreft. 
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Zoekgedrag: 

.Q_eE._i~d..:_ gebied binnen de driehoek Oss, Helmond, Eindhoven. Eenmalig Zaltbommel. 

Informatiekanalen: 

a. 1. is ingeschreven bij vier uitzendbureau's, alle gevestigd in een grotere 

plaats vlak bij 1. 's woonplaats. 1. heeft zich ingeschreven omdat hij slechts 

40 % van een volledige uitkering kreeg en bang was geen vast werk te zullen 

vinden. Bij een bureau is hij terecht gekomen via een vriend die er voor werkte. 

Hij heeft er zich ingeschreven toen hij nog in militaire dienst zat. De andere 

drie heeft hij op eigen initiatief opgezocht. 

Bij alle vier de bureau's is hij verschillend behandeld, zo heeft een bureau 

hem koel ontvangen, terwijl een tweede heel gemoedelijk was, en hij een goed 

contact had met de functionarissen. 

M.b.t. drie uitzendbureau's heeft 1. de verwachting <lat ziJ hem connnerciele 

banen aan zouden kunnen bieden. 

Twee bureau's hebben hem aan een baan geholpen bij de genoemde handelsexpeditie. 

Eerst heeft hij via een bureau bij de expeditie gewerkt; mocht vervolgens niet 

door hetzelfde bureau nogmaals gezonden worden en werd door een tweede bureau 

gestuurd naar dezelfde werkgever. 

Via het systeem van inschrijving bij meerdere bureau's kan 1. de nieuwe richt

lijnen voor uitzendbureau's "ontduiken". 

Over het algemeen is 1. weinig tevreden over de service van de bureau's. Zolang 

hij er ingeschreven staat (vijf maanden) heeft hij nog niets van hen gehoord. 

b. Kennissen/familie. 

- een zwager van 1., woonachtig in dezelfde plaats, onderdirecteur van een 

inkoopmaatschappij in Utrecht. Deze schakel heeft 1. drie a vier tips ge

geven in de connnerciele richting, o.a. in Utrecht en Zaltborrnnel. 

1. heeft enkel op de vacature in Zaltbommel geschreven maar is afgewezen. 

1. merkt van deze zwager op <lat hij meestal een vacature kent, voordat deze 

in de krant komt. 

- een zus van 1.werkt bij een Sociale Dienst. Zij heeft hem 

op een vacature bij de administratie gewezen. 1. kende deze vacature toen 

al. 
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- 1. 's vader: hij is gepensioneerd. Op een personeelsfeest (na pensionering) 

hoorde hij na er naar gevraagd te hebben van de personeelschef dat er een 

plaats open stond, die precies paste op het profiel van 1. 

De meeste vacatures in de woonplaats worden via relaties vervuld. Je ziet 

bijna nooit een advertentie aldus 1. 1. vermoedt dat een dergelijke infor

mering typisch voor een dorp is waar iedereen iedereen kent. 

- Vrienden van 1. werken op totaal andere gebieden: de bouwwereld (twee broers), 

een zit in de WW. Van hen hoort 1. nooit iets. De vrienden interesseren zich 

ook weinig voor 1.'s positie op de arbeidsmarkt. 

- Een ex-leraar van 1, samensteller van het vacatureblad van de MDS-school en 

woonachtig vlak bij 1, heeft hem uitgenodigd langs te komen om te praten over 

een vervolgopleiding. 

c. Een vacatureblad van de genoemde detailhandel school. 

Deze wordt samengesteld door enkele leraren en bevat functies inde regio. 

Dit maandelijks verschijnend blad wordt hem toegezonden. 1. treft er vooral 

functies voor MEAO-ers in plaats van MDS-ers. 

1. leest eerst de functies, die hem aantrekkelijk lijken; deze liggen in de 

economische, administratieve en commerciele sfeer. 

De eisen bij de vacaturemeldingen hebben 1. doen besluiten aanvullende inkoop

cursussen, op middelbaar beroepsniveau te volgen. 

d. De krant: het Eindhovens Dagblad wordt op vrijdag en zaterdag doorgenomen. Hier 

vindt hij weinig vacatures of functies waarvoor een MEAO-richting wordt ge

vraagd. Verder gebruikt 1. enkele streekbladen, die wekelijks verschijnen maar 

waarin nauwelijks vacatures voorkomen. 

e 

De laatste maanden van ziJn diensttijd heeft 1. zich op de arbeidsmarkt georien

teerd via het Algemeen Dagblad. 

Andere vacatures clan in zijn voorkeursrichting krijgen weinig aandacht. 1. ziet 

3 a 4 interessante vacatures per week maar hiervoor wordt altijd een volledige 

MEAO-opleiding gevraagd. 

1. heeft slechts eenmaal, na het verlaten van de militaire dienst de vacature

bank van het GAB doorgenomen. Hierin vond hij "weinig". Hij heeft eenmaal met 

een bemiddelaar gesproken en had op het ogenblik van het intervieuw een af

spraak lopen voor een beroepskeuzetest, om uitsluitsel te krijgen in welke 

richting hij naast de inkoop, zich verder kan ontwikkelen. Hij zou graag een 

gesprek willen hebben met een jeugdconsulent maar kan hem telefonisch nooit 

bereiken. 
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Informatiebehoefte: 

Op de eerste plaats wil L. van een vacante functie weten welke werkzaamheden 

verricht moeten worden. L. heeft het idee dat men tegenwoordig functienamen 

gebruikt die "duurder" klinken dan ooit tevoeren. Hij vindt tevens <lat er over

vraging plaatsvindt zodat het gevraagde opleidingsniveau de functieinhoud niet 

dekt. 

Naast de informatiebehoefte jegens een arbeidsplaats wil L. tevens via een 

beroepskeuzetest geinformeerd worden over zijn persoonlijke vermogens en 

(intellectuele) uitgroeimogelijkheden. Informatie over wat belangrijk is zou 

je onmiddellijk na indiensttreding moeten krijgen. 

Concurrentie: 

L. heeft slechts een schriftelijke sollicitatie verricht en kreeg van zijn 

zwager te horen - de vacature was ook van deze relatie afkomstig - dat er (te) 

veel sollicitanten waren geweest. 

De cormnerciele opleidingen krijgen steeds meer leerlingen en er studeren veel 

mensen af. 

In de voor L. aantrekkelijke vacaturemeldingen wordt als opleidingseis de MEAO 

genoemd. Dit ontlokt aan L. de constatering <lat niemand van de vacaturemelders 

bekend is met het Middelbaar Middenstands Onderwijs, een opleidingsvorm die L. 

drie jaar heeft gevolgd. 

Als uitzendkracht is L. op zijn beurt concurrent van vaste medewerkers, die, 

zeals in het geval van de laatste werkkring, bijvoorbeeld in een te laag tempo 

werken. 

Sollicitaties: 

Hoewel het voor L. niet als zodanig duidelijk is kunnen de inschrijvingen bij 

de ui tzendbureau 's als sollicitaties beschouwd warden. Je wordt, al naar gelang 

Je als een meer of minder aantrekkelijke uitzendkracht wordt beschouwd, meer of 

minder vriendelijk ontvangen. Beide houdingen heeft L. meegemaakt. 

Afgezien van een schriftelijke sollicitatie is L. geen actieve werkzoekende. 

Hij verklaart meer bezig te zijn met zich te orienteren clan te solliciteren. 

Die orientaties hebben o.a. tot de conclusie geleid <lat hij zijn opleiding moet 

voltooien. 
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L. acht zich voldoende geinformeerd over het aanbod van vacatures. Binnen zijn 

voorkeursgebied is dat aanbod gering. Het vinden van een passende vacature is 

een toevalstreffer, Je moet erin lopen via relaties; van vreemden vraagt men 

diploma's. 

Ruilvoorwaarden: 

L. weet deels wat een bedrijf van je verlangt: dat je netjes bent (daarom heeft 

hij zijn haar afgeknipt). Deels tast hij in het duister wat een bedrijf verder 

van hem verlangt en weet hij zelf niet wat zijn capaciteiten op zijn vroegere 

vakgebied (de detailhandel) zijn omdat hij er te lang uit is. 

Een werknemer heeft waarde voor een werkgever vanwege het feit dat hij het werk 

kan verrichten waarvoor hij aangenomen is. Een arbeidsplaats heeft voor L. slechts 

waarde als het op zijn voorkeursgebied ligt. 

De informatieuitwisseling tijdens de sollicitatie is gebrekkig van beide kanten. 

Je moet je zelf verkopen en kan daarom geen ongunstige informatie geven, maar 

Je kunt niet zover gaan dat je leugens vertelt omdat die toch ontdekt worden. 

Een sollicitatiebrief moet je zo proberen te schrijven dat de werkgever nieuwsgierig 

wordt en je uitnodigd. ' 

Wat de vrijheid betreft: weigeringen die aan de Sociale Dienst bekend worden leiden 
' 

tot kortingen op de uitkeringen (Ix ervaren); het uitzendbureau stuurt L. overal 

naar toe maar hij heeft het recht om werk dat afwijkt van vroegere banen te weige

ren. Het arbeidsbureau kan L., naar zijn mening, alleen een functie van assistent

verkopa:- (waarvoor hij is ingeschreven) aanbieden. 



Respondent M 

Voorkeur: 
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-man, ouder dan 3u jaar, thuis wonend. 

Opleiding: LO en twee jaar voortgezet onderwijs. 

Werkloos ten tijde van het interview. 

a. Als voorbeeld van vacatures waarop M. solliciteert warden genoemd partier- en 

chauffeurbanen. 

b. Een verder verlangen betreft de mogelijkheid om met mensen om te gaan. 

c. Banen met een grate mate van vrijheid en veel contacten (concierge, partier, 

cantine-beheerder, bode) en werk dat hem plezier geeft. 

d. Een vaste aanstelling in gemeente- of overheidsdienst, o.a. bij een R.P.I. of 

als stratenmaker.Van de laatste werkzaamheden weet M. dat het werktempo van 

gemeentewerkers op 1/5-de van zijn vroegere tempo lag. 

e. Banen aan de lopende band koesteren hem afkeer in: M. loopt er na een kwartier 

weg. M.a.w. M. ziet zich niet graag geplaatst aan zoals hij dat noemt minder

waardig en stom werk. 

f. Hoewel M. goede ervaringen heeft met een baan in een cafe denkt hij niet meer 

in die richting, o.a.vanwege de ervaren drankzucht en neiging tot corpulentie. 

g. Algemeen wil M. geen werk waarvoor hij lichamelijk of geestelijk in moet 

leveren. 

Houding: 

M. is sedert '72/73 niet meer in vaste dienst werkzaam geweest. Hij merkt aan het 

begin spontaan op dat hij ook geen werk meer zoekt. Achteraf blijkt dat hij nog 

2 a 3 sollicitatiebrieven per maand verstuurd, overigens zonder veel succes. 

M. werd werkloos toen bij zijn laatste werkgever (2! jaar gewerkt bij deze o .a. aan

leg van bliksemafleiders en sierbestratingen)ten gevolge van werkvermindering 

ongeveer de helft van de medewerkers af moest vloeien. Met hem kwamen ook anderen 

uit Eindhoven op straat te staan. Allen "beurden" goed (WW) en trokken veel met 

elkaar op. De frekwentie liep op tot dagelijkse uitstapjes. Ze hadden er lol in, 

bezochten vaak het cafe, bioscopen, beoefenden sport. Het eerste halfjaar beleef

den ze als een vacantie. 

Toen kwam er een onnnekeer, M. nam in gewicht toe en werd te passief. Ze beseften 

zo niet langer door te kunnen gaan, ook financieel benadeelden ze zich sterk. 

Binnen enkele weken lag de groep uit elkaar. 

M. began fanatiek op "alles" te solliciteren maar is langzaam aan selectiever 

geworden in zijn keuze. 
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Van huis uit bestaat en bestond geen enkele druk om werk te zoeken, daarnaast 

hoefde en hoeft M. nog steeds geen kostgeld te betalen. Vroeger wilde hij niet 

naar school en ook <lit werd geaccepteerd, wel met de toevoeging:"oke, maar kom 
H 

niet zeuren. 

M.beseft <lat door de weinige druk hij het iets te gemakkelijk heeft gehad. 

Allengs heeft M. een bijzonder druk leven als vrijwilliger in een verenigings

gebouw in zijn buurt gekregen en is daar erg gelukkig mee. Hij kan de hele week 

ermee vullen. Een eventuele functie mag <lit werk niet onmogelijk maken en veel 

van zijn verlangens jegens een werkkring zijn hierdoor ontstaan. 

Hij verdedigt zich naar het arbeidsbureau en de Sociale Dienst met te wiJzen op 

het feit <lat hij tot-aan-zijn-nek in de activiteiten zit voor alle leeftijds

groepen, o.a. jongeren (10-18 jaar) uit sociaal zwakkere milieu's. Hij is pen

ningmeester voor 28 voetbalteams en beheerd daarmee f. 125.000,- per jaar. 

Het GAB heeft hem voorgesteld <lit beroepsmatig te doen, in een wijkhuis. Ze 

adviseerden hem daarvoor een MAVO-opleiding te volgen en zij zouden proberen hem 

in gemeentedienst te plaatsen. M. ging op <lit voorstel in, ging studeren maar 

helaas overdag ('s avonds wordt hij opgeeist door de verenigingsactiviteiten). 

De Sociale Dienst achtte hem hierdoor niet meer bemiddelbaar en stopte.de uitkering. 

Hij moest maar 's avonds naar school. Het GAB wastte de handen in onschuld door 

op te merken <lat het hem slechts geadviseerd had en niets geregeld of afgedwongen. 

M. heeft bezwaarschriften ingediend, tot bij de hoogste uitkeringsinstantie in 

Utrecht. Hij had geen succes, gaf zijn opleiding op en kreeg weer de RWW-uitkering, 

waarin hij nog steeds zit, overigens ook met voor f. 250,- nieuwe boeken. 

Door deze affaire is M. alle vertrouwen in de samenwerking met het GAB en de SD 

kwijt. 

M. heeft een tijd (hij noemt een jaar) het Sociaal Centrum bezocht en er een 

cursus vergaderen en discussietechniek gevolgd. Vanwege de vele vergaderingen 

heeft hij daar profijt van gehad. 

In het algemeen voelt M. zich geen slachtoffer van de maatschappij, ondanks de mis-

lukte pogingen om aan werk te komen en heeft veel plezier met wat hij doet. Mensen, 

die wel werken, snappen M. 's houding niet. ("als ik morgen op straat sta heb ik 

de volgende week werk" is hun reactie). M. voelt zich wel steeds meer afhankelijk 

van de uitkering: er valt weinig bij te verdienen. 
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Werkervaringen: 

M. had al op zijnveertiende een baan in een winkelbedrijf en was daar erg blij 

mee. 

Verder heeft hij zowel lichamelijk zwaar werk (straternnaker) als technisch werk 

verricht. Daarnaast heeft hij (na de diensttijd) in de horeca gewerkt, in een 

"herberg", gedurende zeven maanden aaneen, daarna incidenteel 1n deze herberg 

en als zelfstandige, in een frites-zaak. In de laatste maar drie dagen: zijn 

huid was te gevoelig voor het fritesvet. 

Na de diensttijd en na de horecabanen heeft M. een half jaar "aangemodderd": 

overal zwart gewerkt. 

Vervolgens bij een bliksemafleiding/beveiligingsbedrijf. Hier heeft hij twee en 

een half jaar ~ewerkt voordat de helft van de medewerkers af moest vloeien. M. 
~ 

meent dat hij ook weg moest vanwege zijn deelname aan de ondernemingsraad. 

Na dit ontslag ('72/73) heeft M. geen vaste dienstbetrekking gehad. Tot die tijd, 

constateert M., kon je gemakkelijk werk vinden, sindsdien is dat veel moeilijker 

geworden. 

Zoekgedrag: 

~e.£.i~d_:_ Eindhoven en Geldrop, vanwege de geringe mobiliteit. M. beschikt alleen 

over een fiets. Hij noemt een verplichte sollicitatie in Utrecht, waarvan hij toch 

afgezien heeft. 

a. Vroegere informatiekanalen: 

- horecabedrijf (cafe): verwezen door het GAB; ingevallen voor een langdurige 

zieke. Na het friteszaak-avontuur is hij er nog teruggeweest maar men had al 

iemand anders aangenomen. 

- Friteszaak: via een collega in de herberg, die zelf de baan aangeboden had 

gekregen. Hier verdiende M. meer en was in de weekenden vrij i.t.t. het cafe. 

- M. is nog teruggeweest naar z13n oude baas, waar hij voor de diensttijd 

stratenmaker was maar deze had opgehouden te bestaan. 

- Via zijn broer, die er sinds zijn schooltijd werkte is hij bij het "bliksem

afleidersbedrijf" gekomen. De baas had personeel nodig. Binnen drie maanden 

had M. zich tot het "monteursniveau" opgewerkt. 

Huidige informatiekanalen: 

b. Het Eindhovens Dagblad. ("staat wel eens iets in"), Groot Eindhoven: een week

blad. Hier staan aanmerkelijk minder vacatures. In het E.D. stonden vroeger, 

dagelijks twee a drie coloilllilen met personeels-advertenties, nu 2 a 3 vacatures 

per door-de-weekse dag. Meestal "vliegt" M."door"de advertenties"heen": bekijkt 

alleen de kop. Kleine advertenties vermelden meer interessante vacatures voor 



65 

M. dan de grote. In de grote advertenties, waannee overigens ook de gemeente 

werkt, worden te hoge opleidingen gevraagd. 

c. Het GAB: in de begintijd werd M. regelmatig opgeroepen en werd bij hem gein

formeerd wat hij gedaan had. Het GAB was niet tevreden over M. In deze tijd, 

herinnert M. zich, kreeg hij maandelijks 2 a 3 verwijzingen. Hij staat er 

ingeschreven in de categorie algemene dienst, met als voorkeurrichting, 

naar M. verklaart, de horeca. 

Via het GAB is M.aan de functie in het cafe terechtgekomen. Hij heeft er ook 

een omscholingscursus gedaan - na een beroepskeuzetest - maar was na een week 

weer weg. Dit koste hem gedurende een jaar de uitkering. 

M.'s idee is nu: als de bemiddelaar je iets aanbiedt moet Je niet bot weigeren, 

maar er redenen voor geven en hij zal het accepteren.Je moet je diplomatiek 

gedragen. 

De bemiddelaars stonden kritisch tegenover M.: "wat wil je, thuisblijven ?" 

Na de informatie over zijn vrijwilligerswerk werd hem gesuggereerd <lit beroeps

halve te doen en een MAVO-opleiding te volgen. Na de slechte ervaringen in deze 

is M.'s vertrouwen in het GAB verdwenen. 

d. Eenmaal heeft M. op aanraden van het GAB $pontaan naar de gemeente geschreven, 

met de informatie dat hij voor elk werk, dat hij met zijn opleiding kon doen, 

in aarunerking wilde komen en met het verzoek uitgenodigd te worden voor een 

gesprek. Ten tijde van de sollicitatie liep deze vacature nog. Twee maanden 

later had M. een orienterend gesprek op de afdeling Personeelszaken, zonder 

resultaat overigens. 

e. M.'s vrienden - in de laatste jaren heeft hij een unieke vriendenkring opge

bouwd - zitten, naar hij verklaart, in hetzelfde schuitje als hij zelf. 

Informatiebehoefte: 

Bij het gebruik van de krant let M. alleen op de functienaam en daarmee de functie

inhoud. Als er een MAVO-opleiding geeist wordt dan reageert hij er niet op. In 

het begin heeft hij <lit wel gedaan. 

Concurrentie: 

Over de banen die z1Jn voorkeur hebben (portier, bode, chauffeur) merkt M. 

op: dus banen die velen zoeken. Daarnaast ervaart M. dat bedrijven in advertenties 

hogere opleidingen vragen dan vroeger: een MAVO-niveau voor pompbediende. 

Toen M.,na een afwezigheid van drie jaar, weer op bet arbeidsbureau kwam, trof hij 

er aanzienlijk meer werklozen aan dan ervoor. 
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Via de broer vernam hij dat deze bij een sollicitatie met zeshonderd medesolli

citanten te maken had gehad. 

Op de expliciete vraag naar concurrenten merkt M. op <lat het erg veel zijn. 

De bedrijvenhoeven zelfs geen fatsoensnormen aan te houden (ze schrijven je 

zelfs geen afwijzingsbriefje\ 

Sollicitaties: 

Evenals de 2 a 3 verwijzingen per maand, schreef M. in de begintijd ook 2 a 
3 sollicitatiebrieven. Deze frequentie heeft hij nog. M. schrijft enkel naar 

de voorkeurbanen. Hij heeft nog nooit een positieve reactie gekregen, op een 

uitzondering. 

In de brieven ;vraagt hij telkens om een persoonlijk onderhoud. Hij heeft alle 

vertrouwen de functies, waarop hij schrijft, goed uit te kunnen oefenen. Tijdens 

een wervingsactie van Eindhovens twee grootste bedrijven is ook M. opgeroepen. 

De confrontatie vond plaats op het arbeidsbureau. 

Het betrof werk in ploegendienst en aan de lopende band, aldus M. Het werken in 

ploegen vond hij niet zo verschikkelijk, van de lopende band, verklaarde hij aan 

de personeelsfunctionarissen, dreigde hij gek te warden. Men had hiervoor begrip. 

Terwijl hij vroeger op alles solliciteerde werd hij steeds selectiever o.a. door 

ervaringen in het verenigingsleven (verantwoordelijke bestuursbanen). 

Het GAB neemt het M. kwalijk <lat hij niet solliciteert en gelooft zijn verklarin

gen niet (2 - 3 brieven per maand). 

In de sollicitatiebrieven schrijft hij waarom hij al zo lang thuis zit, <lat het 

bij de lezer wel negatief zal overkomen maar vraagt of men hem toch voor een 

gesprek uit wil nodigen. Hij is ervan overtuigd <lat hij via een sollicitatie

gesprek beter overkomt dan via een brief. 

Door de vele afwijzingen is er een bepaalde moeheid en onverschilligheid over M. 

gekomen. Daar staat tegenover dat als hij aan een sollicitatiebrief begint er tel

kens een sprankje hoop bij hem leeft. Een bepaalde groep, is M. 's mening wordt 

altijd afgewezen. Dit zijn mensen met een lage opleiding en een lange werkloos

heid. 

Resume: 

Het gemiddelde aantal sollicitatiebrieven per jaar ligt op + 25. In al de jaren 

is hij eenmaal uitgenodigd. 
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's Zomers is de frequentie erg laag: M. heeft dan helemaal geen zin om te gaan 

werken. Hij werkt dan onder andere buiten voor een speeltuinvereniging. 

's Winters heeft M. minder te doen en verveelt hij zich meer. In dit seizoen zoekt 

hij actiever. 

Ruilvoorwaarden: 

Wat de informatie betreft gaat M. uit van de eis dat een vacature melding de 

functie dekt. Een identieke eis geldt voor de sollicitant. M. wil tegenover de 

nieuwe baas op zo'n manier zijn loyaliteit tonen. Een personeelschef moet daar

naast in staat ziJn om de verbale informatie van de sollicitant te checken, 

bijvoorbeeld aan de houding. 

M. is van mening dat hij bij een sollicitatie niet alle informatie kan vragen 

die voor hem van belang is in geval van een nieuw en onbekend bedrijf. Boven 

alles speelt het emotionele feit een rol dat je zo blij bent met een uitnodi

ging voor een sollicitatiegesprek dat je weinig vraagt. 

Wat de vrijheid betreft is M. van mening dat die volledig is bij het zoeken van 

vacatures in de kraut. Vervolgens voelt M. zich vrij om een vacature de weigeren 

als tijdens het sollicitatiegesprek ~lijkt dat er meer en onaangename kanten 

aan 2en arbeidsplaats zitten dan in de advertentie vermeld staan. 

Als het arbeidsbureau M. iets aanbiedt wordt weigeren moeilijker. Als M. de 

vacature per se niet wil, er goede redenen voor weet op te geven en zich diplo

matiek blijkt gedragen dan zal de bemiddelaar de afwijzing van de vacature wel 

accepteren. 



Respondent N 

Voorkeur: 
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- man, rond 25 jaar oud, 3 jaar HTS-natuurkunde, zelfstar;dig 

wonend. 

Werkloos ten tijde van het interview. 

a. een functie waarin gecombineerd ziJn een betaalde baan en een bedrijfsinterne 

opleiding. N. heeft zich opgegeven bij een ziekenhuis voor de opleiding van 

radiodiagnosticus. 

b. Een functie waarin gecombineerd zijn sociale en technische aspecten. 

c. Een lerarenopleiding natuurkunde: hiermee loopt N. al lang rond, maar ziet 

op tegen te lengte. Hij krijgt daarnaast geen studiebeurs maar slechts een 

klein renteloos voorschot. Een opleiding tot vlieger in de V.S., waarnaar hij 

gesolliciteerd had, viel af vanwege de vele risico's ermee verbonden. 

d. Andere interessante werkzaamheden, die N. langere tijd zou willen doen: functie 

van werkuitvoerder, amanuensis en industrieel fotograaf. 

e. Als een tijdelijke arbeidsplaats: steward (een functie die N. tot voor kort 

vervulde ) of op de internationale slaaptreinen. 

f. Op meer algemene wijze formuleert N. zijn ideale functie,als een baan met een 

bepaalde vrijheid en inventieve aspecten: je krijgt een opdracht en moet zelf 

een apparaat ontwikkelen, onderzoek doen e.d. 

N. merkt trouwens op dat Je niet altijd vooraf kunt weten of een vacature je 

zal bevallen. Dit kun je pas achteraf, veelal tijdens het dienstverband, uitmaken. 

Houding: 

Door gebrek aan intellectuele capaciteiten is N. gestopt met zijn studie natuurkunde. 

Als afgestudeerde zou hij gemakkelijk aan werk zijn gekomen. Na een stageplaats 

bij een staatsbedrijf besloot N. om iets totaal anders te gaan doen, solliciteerde 

voor de grap bij een luchtvaartmaatschappij en werd aangenomen. 

N. veranderde deels omdat hij wilde ontdekken waar hij geschikt voor was. 

N. kan het niet schelen welk werk hij aanneemt als <lit werk maar een basis geeft 

voor de toekomst in de vorm van een studie, binnen het bedrijf of erbuiten, maar 

betaald door het bedrijf. 

Ten tijde van het interview had hij zich bij het IHBO ingeschreven 

voor een opleiding van radiodiagnosticus en hoopte daarnaast intenB aangenomen te 

zullen worden in een ziekenhuis en de tijd tot augustus op te vullen 

als steward en bij de spoorwegen. 
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Ten tijde van het interview was N. enkele maanden werkloos. In het begin had 

hij geen enkel probleem: hij had in vier jaar geen vacantie gehad en was erg 

blij met de vrijheid, die hij had gekregen. Een verhouding was uitgegaan en 

N. richtte de woning opnieuw in. Het probleem dat grater werd, betrof vooral 

de financien: als je werkt maak je niets op; als je voor jezelf bezig bent 

vliegt het geld op. N. vult zijn dag met klusjes "waar je vreselijk flauw van 

wordt". 

Werkervaringen: 

N. had twee werkkringen gehad. Een contactdocent op de HTS had N. een functie 

bij een staatsbedrijf bezorgd dat zowel als stageplaats gold als geklopbracht.N.had 

hierom gevraagd. Hier heeft hij een jaar gewerkt aan een zelfstandig project. 

N. heeft op theoretisch vlak teveel op zijn tenen moeten lopen en functioneerde 

te individualistisch. Van de andere kant is hij trots op het feit dat hij een 

eigen plaats in het laboratorium heeft kunnen veroveren en is hij blij met de 

vrijheid in de regeling van zijn werktijden en met de creativiteit die van je 

werd gevraagd. 

De passagiers bij de vliegmaatschappij werden als veeleisend en vervelend er-

varen. N. heeft er een half jaar gewerkt. Je moest er heel flexibel zijn is 

zijn conclusie. 

In het algemeen heeft N. goede ervaringen met collega's en bazen. N. heeft de 

ervaring dat als je fouten maakt en dit durft te erkennen de 

meerdere de fout eerder accepteert. 

N. is tenslotte gevoelig voor waardering van meerderen voor zijn product. Dit 

heeft hem de nodige voldoening. 

Zoekgedrag: 

~e_!?..i~d_:_ N. zoekt werk binnen een ruim gebied, zowel in Nederland als erbuiten 

(op internationale treinen, vliegeropleiding in de V.S.). 

Informatiekanalen: 

Vroegere kanalen: 

a. de baantjes in de studietijd werden gevonden via uitzendbureau's. 

- de stageplaats/student werkschap werd verkregen via een zoge-

naamde contactdocent op de HTS, die gewoonlijk stageplaatsen verzorgd. 

- voor de stewardbaan werd N. geattendeerd door een vriend 

uit de eerste werkkring. De vacature stond in een landelijk ochtendblad. 

Huidige kanalen: 

b. De weekendeditie van een plaatselijk en landelijk ochtendblad. 
s 
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In de laatste had N. de laatste maanden niets gezien wat hem aansprak. 

Hij gebruikt de laatste omdat er totaal andere banen instaan dan in het 

plaatseliJke dagblad (oa. de spoorwegen en vliegmaatschappijen) Intermediair is 

gebruikt om uit te vinden welke banen er zijn. N.vindt sowieso weinig vacatures 

die en interessant zijn en een niet te hoge opleiding vragen. 

c. De Prisma-beroepengids. Hierin, aldus N. staan beschrijvingen van opleidingen 

op alle niveau's en de erbij passende beroepen. 

Daar N. sterk georienteerd is op een combinatie van werken/leren maakt 

hij het meest gebruik van beroepengidsen. 

Als er een mogelijkheid instaat, die hem interesseert dan laat hij zich ver

der voorlichten op het GAB. Er bestaat een grote "overlapping" tussen de op

leidingen uit de gidsen en degene waarover het GAB gegevens heeft. 

Uit de prospectus Dagonderwijs IHBO heeft N. de opleiding voor radiodiagnos

tiek gevonden. De functie sprak hem aan: combinatie van zijn vroegere studie 

en mogelijkheid tot sociale contacten. 

d. Uitzendbureau's: voor ziJn laatste ontslag heeft N. zich bij alle uit

zendbureau's in laten schrijven. In de studietijd heeft N. regelmatig gebruik 

gemaakt van uitzendbureau's en was er tevreden over. Reden waarom hij zich ook 

in de laatste werkloosheidperiode bij alle in had laten schrijven. N. ging 

wekelijks langs alle bureau's (hij deed dan zijn ronde) o.a. omdat hij weet 

dat men daar gevoelig voor is. 

De meeste bureau's hangen de vacatures aan borden op en plaatsen je daarnaast 

in een categorie, waarvoor erbij passende vacatures warden gezocht. 

e. N. maakt steeds minder gebruik van de vacaturebank van het arbeidsbureau. De 

meeste vacatures (ervaring met een) zijn verouderd. N. had gehoopt dat het 

GAB hem in een bepaalde richting zou sturen. Hij heef t wel aan een beroeps

keuzetest deelgenomen, maar deze liep op niets uit: wat men erin stopt, komt 

eruit. 

N. zou graag een psychologische test willen ondergaan om te untdekken waar. hij 

qua intelligentie geschikt voor is. 

f. De HTS kan voor afvallers weinig doen. Men onderhoudt alleen contacten met 

bedrijven, die afgestudeerde HTS-ers in dienst willen nemen. Dezen hebben 

geen enkele moeite om werk te vinden. 
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g. Spontane bezoeken aan de NLM (op vliegveld Welschap) en kleine maatschappijen, 

gespecialiseerd in de industriefotografie. N. heeft een fotografie-bedrijfje 

in Amsterdam en in Helmond bezocht. Van de laatste kreeg N. het advies naar 

Duitsland te gaan. Tenslotte is N. ook naar een filmacademie geweest. Hij 

werd te oud bevonden voor de opleiding. 

Spontane sollicitatie naar de Nederlandse Spoorwegen (Wagon Lits) in januari 

j.l. Men had toen geen vacatures maar adviseerde N. in maart terug te schrij

ven. Ook solliciteerde N spontaan bij het Ministerie van Defensie. 

Telefonische contacten met drie ziekenhuizen, die aangesloten zijn bij de 

IHBO-opleiding voor radiodiagnosticus. 

h. Kennissen/vrienden: een kennis, werkzaam bij de Sociale Dienst, heeft N. gewe

zen op een intern gepubliceerde vacature. Ten tijde van het interview was N. 

nog met zichzelf aan het overleggen of hij hierop in zou gaan. 

Een tweede kennis, werkzaam bij de gemeente, heeft N. gewezen op een ook intern 

gepubliceerde vacature voor jeugdleider. 

Informatiebehoefte: 

N. informeert zichzelf via de beroepengidsen wat betreft de werkzaamheden, die 

hem interesseren, en de opleidingsmogelijkheden, die erbij gegeven warden. 

Een tweede weg wordt gevormd door de informatiestands van het arbeidsbureau. 

Concurrentie: 

- Op een voorlichtingsavond van het Instituut voor Hoger Beroeps Onderwijs t.b.v. 

radiodiagnostiek waren een honderdtal mede belangstellenden. De meesten zaten 

nog op de middelbare School: dezen gaven zich voor meerdere opleidingen op en 

een aantal zou nog zakken (!) aldus N.'s redenering. N. denkt een streepje 

voor te hebben op schoolverlaters (al bepaalde keuzen achter de rug). 

- Bij het uitzendbureau ervaart N. dat mensen met ervaring of een afgemaakte 

opleiding voorrang hebben. 

Bij advertenties heeft N. voor sonunige vacatures het gevoel met een eenvoudig 

briefje te kunnen solliciteren, terwijl bij andere veel meer moeite moet doen. 

In het laatste geval vermoedt N. veel concurrenten. 

Sollicitaties: 

N. zoekt reeds vanaf zijn studietijd. Vanaf november '80 heeft N. op "alles" 

gesolliciteerd. Hij werkte toen nog als steward. Sollicitatiebrieven op inte

ressante functies kosten N. de hele dag terwijl minder aantrekkelijke banen met 

een kart briefje warden afgedaan. N. heeft tenslotte het idee dat als hij solli

citeert hij dan alweer te laat is. 
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Concrete sollicitaties: 

- bij de Rijksluchtvaartschool: N. werd te oud bevonden. 

- een instituut voor vliegenieropleidingen in Texas, VS. 

N. was van harte welkom als hij de opleiding kon betalen (15.000 dollar). 

Overwegingen hiertegen: te hoge kosten, geen verblijfsvergunning voor de V.S. 

om daar de 1500 praktijkuren. vol te maken. 

- Ministerie van Defensie: K.V.V.-er bij de luchtmacht. Oak voor de opleiding 

tot officier-vlieger was N. te oud. N. wist via colle~a's van de opleidings

mogelijkheden bij de luchtmacht. Naar zijn zeggen is 90 % van de Nederlandse 

vliegers via defensie aan zijn vliegbrevet gekomen. 

- De sollicitatie bij de NS, afdeling slaaptreinen. Ten tijde van het interview 

waren vacatures verschenen. N. hoopt op een plaats als conducteur op deze 

treinen. 

- Een gecombineerde sollicitatie en inschrijving voor de opleiding voor radio

diagnostiek. N. kan slechts een opleiding op het IHBO volgen als hij een 

functie in een ziekenhuis heeft. Hij is naar een voorlichtingsdag van het 

IHBO geweest. N. heeft drie ziekenhuizen, die bij de opleiding zijn aange

sloten, gebeld en vervolgens geschreven en is van plan nag drie andere te 

schrijven. 

Van de drie gebelde ziekenhuizen wist slechts een te melden dat in juni onge

veer 4 tot 6 plaatsen voor radiodiagnosten ter beschikking zouden komen. 

In juni begint bij dit ene ziekenhuis pas de selectie. N. denkt dat zijn kansen 

groat zijn omdat men vraagt naar personen die vaardig zijn op natuurkundig vlak 

en ervaring hebben met het leggen van sociale contacten. 

Deze sollicitatie heeft de grootste belangstelling van N. 

- Een sollicitatie bij een bewakingsdienst. (mogelijkheid om 's nachts te werken 

en overdag te leren). Hierop is N. afgewezen. 

Een sollicitatie voor jeugdleider bij de gemeente: ook hierop is N. afgewezen. 

- Twee sollicitaties voor amanuecensus. N. kent een klasgenoot, die dit werk oak 

doet zonder diploma. Op beide is hij afgewezen. 

- Een bezoek aan het vliegveld Welschap. N. heeft gevraagd naar het type werk dat 

men had. De functionarissen konden de spontane sollicitatie wel waarderen en 

hebben N. ingeschreven • Men belt als er iets is. 

- Een telefonische sollicitatie bij een persorganisatie. Men vroeg om een mede

werker voor het buitenland. Je moest abonnees zoeken in·Duitsland i.p.v. jour

nalistiek bedrijven. 
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Resume: 

Sedert november 1980 (interview begin april): 

4 pogingen om in opleiding te kunnen gaan (drie luchtvaartopleidingen, een op 

het IHBO.) 

7 andere sollicitaties, waarvan een telefonisch, een via bezoek en vijf 

schrif telijk. 

Resultaten: geen enkel gunstig resultaat. 

Ruilvoorwaarden: 

Tijdens een sollicitatie is geen sprake van gelijkwaardige partners. Je kunt 

niet alle kwaliteiten, die je in je studietijd hebt ontwikkeld, aanbieden, omdat 

een functie slechts bepaalde en niet alle vermogens vraagt. 

In een ontspannen arbeidsmarktsituatie verkeert de werkzoekende in een zwakke 

positie. De werkgever stelt zich op het standpunt dat je blij mag zijn als je 

aangenomen wordt. Tenslotte is alleen degeen die werk heeft vrij om een baan 

te accepteren of te verwerpen. 

Informering naar beide kanten, v66r het indienst treden, is niet mogelijk: 

zo moest N. op zijn stageplaats een apparaat ontwikkelen. N.kon niet vertell~n 

of en hoe hij <lat zou kunnen doen. Pas in dienst, na enige weken, als je de 

kans hebt gehad om kennis te maken met je werk en je collega's kun je zeggen 

of je in een bepaalde functie past. 



Respondent 0 

Voorkeur: 

74 

- man, ouder dan 30 jaar, alleenwonend. 

Opleiding: H.B.S.-a, middenstandsdiploma boekhouden. 

Werkloos ten tijde van het interview. 

administratieve werkzaamheden, niet cijfermatig van aard, voorbeeld: bibliotheek

werkzaamheden. 

Houding: 

Omdat 0. geen werk zoekt en dit een gevolg is van de ontwikkelde attitude wordt 

hierop na de werkervaringen ingegaan. 

Werkervaringen en informatiekanalen: 

O. heeft gewerkt van 1966 tot en met 1977. Hij heeft drie banen gehad: 

1. functie op een accountantskantoor. 

2. functie op de T.H. afdeling Financien en Administratie. 

3. een administratieve functie op W.S.W.-werkplaats, tot 1977, toen hij op eigen 

initiatief opstapte. 

De eerste functie op een accountantskantoor verwierf 0. via de moeder, die be

vriend was met de vrouw van een van de vennoten. De oudste zus van 0. had er ge

werkt, als typiste. Tijdens een toevallig bezoek aan de vennoot krijgt hij van 

deze te horen, dat is een interessant vak voor jou. 

De functie bij de T.H.: op advies van het GAB heeft 0. er spontaan gesolliciteerd, 

naar werk in de bibliotheek. Als men een vacature zou hebben clan zou O. daarvan 

bericht krijgen. Het werd een functie op de afdeling financien. 

De laatste baan, op een sociale werkplaats heeft 0. van het GAB gekregen zonder 

gewaarschuwd te zijn, wat een dergelijke instelling inhield. Onder druk van de 

ouders en vanwege de belofte dat dit de weg naar vast werk elders was, heeft hij 

de baan aangenomen. 

Bij de eerste twee werkkringen werd O. ongeschikt bevonden en ontslagen. Bij de 

laatste werkgever is hij zelf opgestapt. 

Zijn oordeel over de werkkringen is ongunstig: hij werd aan ziJn eigen lot over

gelaten. 

O. deed het werk wel graag maar had bijv. op de T.H. te maken met een jaloerse 

baas. Bij de beoordeling op de T.H. werd hij als te stil en teruggetrokken ervaren 

en daarom ontslagen. Achteraf had O. het idee dat hij teveel het verlengstuk van 
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het bedrijf was, te veel "gelijkgeschakeld aan het bedrijf". 

Door op de W.S.W.-plaats te werken acht hij zijn kansen verder verprutst. 

De enige onaangename sollicitatieervaring dateert uit '68/' 69 bij de gloeilampen

fabriek waar 0. ook een beroepskeuzetest had- gedaan. Hij had daar naar een admini

stratieve baan gesolliciteerd. 0. moest terugkomen als hij met zijn studie boek

houding klaar was. To en hij daarmee klaar was en terug ging had men geen vaca tu re 

meer. 0. kwalificeert deze houding als slap en a-sociaal. 

Houding: 

0. spreekt tijdens het interview langzaam en kijkt nogal zorgelijk. 

In de afgelopen vier jaar, verklaart hij, heeft hij nooit echt gezocht. Zijn 

oordeel is dat hij het mentaal niet aan kan om een arbeidsplaats te bezetten. 

Daarnaast kent hij niemand, die hem helpt. 

0. verklaart dat hij zich nooit thuis heeft gevoeld in de maatschappij en altijd 

moeilijk in te passen was in een werkverband. 

Hij volgde, ten tijde van het interview, een cursus Spaans op het Centrum voor 

Werklozen maar had ook daar geen contact met andere werklozen, omdat dezen beneden 

0. 's niveau lagen, aldus zijn verklaring. 

0. acht zich moeilijk in de omgang met anderen en leeft erg teruggetrokken. Hij 

heeft het idee dat hij zonder werk blijft nu hij ouder wordt en de werkgelegenheid 

terugloopt. 

De problemen, zo verklaart 0. zi]n situatie, begonnen op de middelbare school: 

daar werd je niet geleerd naar de toekomst te kijken. Daarnaast is de school een 

geordend geheel terwijl je daarna alleen staat. De overgang van school naar het 

beroepsleven is de grootste stap in je jonge leven en voor 0. een onaangename stap. 

In het begin heeft 0. nog steun gehad van ziJn ouders (beiden leven sedert 4 jaar 

in Wales, de moeder is er geboren). Op hun advies is hij bij het accountantskan

toor gekomen en heeft een beroepskeuzetest bij een groat concern gedaan. 

Uit de test rolde het advies een administratieve opleiding te gaan volgen. (MBA en 

Staatpraktijkdiploma). 

Een tweede test moest uitmaken of hij geschikt was voor accountant. Deze test 

noemt hij flauwekul daar de functionarissen konden zien wat hij kon, via het 

werk dat hij er deed. Geadviseerd werd administratief werk te zoeken in een rus

tige omgeving 0. verzucht:"Tegen de keuringen viel niet veel te doen" 

De slechte werkervaringen deden 0. besluiten psychiatrische hulp in te roepen. 

Hij heeft groepstrainingen gehad om zijn sociale vaardigheden te vergroten maar 

concludeert dat hem dit innerlijk niets deed. 
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o. is ingeschreven bij een uitzendbureau (vier jaar geleden) met het idee dat 

Je met tijdelijk werk niet vast zit maar is nooit bemiddeld en heeft zelf ook 

nooit geinformeerd. 

0. heeft weinig contacten met het arbeidsbureau. Ten tijde van het interview 

had hij wel een gesprek aangevraagd. Hij verwacht niet veel van deze instantie. 

0. wordt incidenteel opgeroepen door de Sociale Dienst. Deze instantie heeft 

een dik rapport over hem. 

Met de Sociale Dienst had 0. de volgende onaangename ervaring: tijdens zijn 

W.S.W.-dienstverband was er sprake van een collectieve aanvrage voor een 

A.A.W.-uitkering. 0. stapt op eigen initiatief bij de werkplaats op en gaat naar 

het GAK voor een A.W.W.-uitkering. Het GAK acce.p'teerde deze stap niet, maakte er 

een verslag over op, strafte 0. met intrekking van de uitkering en verklaarde 

hem volledig arbeidsgeschikt. Dit aldus o.,terwijl een WSW-er per definitie 

arbeidsongeschikt is. 0. is naar de Sociale Dienst vocir bijstand gestapt maar 

heeft met terugwerkende kracht toch een WWV-uitkering gekregen. 



Respondent p 

Voorkeur: 
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- man, jonder dan 20 jaar(jongste van een groot gezin), 

woont in een kerkdorp. 

Opleiding: 2 jaar LTS, 1 jaar LEAO. 

Werkloos ten tijde van het interview. 

Op de eerste plaats gaat het verlangen uit naar buitenwerk.Naast werkzaamheden in de 

tuinbouw, bosbouw, kennel wordt ook het beroep van stratenmaker genoemd. 

Fabrieken zijn als werkkring afgevallen vanwege een bedrukkende sfeer. 

De baan moet tenslotte goed betalen en de medewerkers moeten bij voorkeur 

"buurterig" zijn. 

Houding: 

De moeder (zij is tijdens het interview aanwezig), verklaart, dat P.'s slechte 

schoolresultaten een gevolg zijn van het Australische schoolsysteem, waar kinderen 

als ze geen zin hebben om te leren gewoon vrij konden nemen. Dit heeft P. tot een 

relatieve vrijbuiter gemaakt. De moeder hoopt dat hij met de jaren verstandiger 

zal worden en uiteindelijk weer zal gaan leren. Zij heeft ook het vertrouwen dat 

het leren P. gemakkelijk af zal gaan. 

De moeder stelt zich tegenover de kinderen op het standpunt: of leren of werken 

en niet lanterfanten. 

P. verveelt zich niet: hij is voortdurend buiten en veel bezig met de twee honden 

van de familie. 

Werkervaringen: 

P. heeft twee werkervaringen gehad. Beide werkkringen werden verkregen via de 

bemiddelaar van het GAB. 

De eerste werkkring betrof een spuitbedrijf, de tweede een meubelfabriek. De 

moeder roept het beeld op van de toestand waarin P. van het eerste bedrijf thuis

kwam: helemaal onder de verf. Zij vindt het een schandaal dat een jonge knul 

dergelijk werk moet doen en vraagt of dat mag. 

De tweede werkkring was een meubelfabriek. Hier is P. in de proeftijd ontslagen 

vanwege afwezigheid door ziekte (door o.a. te hard werken opgelopen). In beide 

werkkringen heeft P. goede vrienden achtergelaten. De baas in de eerste w~rk

kring wordt gekwalif iceert als een zeikerd, de tweede als leuk. 

De fabriekservaring heeft P. duidelijk gemaakt dat hij liever buiten, in de open

lucht werkt. 
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Zoekgedrag: 

P.'s verhaal over het zoeken van werk is vaag en blijft <lit ondanks doorvragen. 

Qe.E_i~d~ De omgeving van de woonplaats en Eindhoven als het aanbod aantrekkelijk 

is. P. beseft dat binnen <lit gebied bedrijven bestaan die wel hun vacatures 

publiceren en andere niet. 

Informatiekanalen: 

a. De eerste twee functies zijn verkregen via de bemiddelaar, afdeling jongeren, 

van het GAB. De moeder is erg goed over deze te spreken. 

Momenteel: 

b. Spontane bezoeken op de fiets aan bedrijven. De informatie over het bestaan van 

deze bedrijven (alle met buitenwerkzaamheden) is afkomstig uit verschillende 

bronnen, te weten: 

c. Familie/kennissen: De familie hangt sterk aan elkaar, aldus de moeder. Allemaal 

zoeken ze mee voor P. Een oudere broer (schrijflustig en vegetarier) bezoekt 

frequent de bibliotheek, waar zich ook de vacaturebank bevindt. Hierin kijkt 

hij naar vacatures voor P. De resultaten zijn erg mager, "Ooit" vertelt de 

bro er "dat en dat s taat erin". Hij weet ongeveer wat P. zoekt. 

Twee oudere zusters, die getrouwd zijn en elders wonen brengen soms vacatures 

mee uit de kraut. 

De vader kent veel bedrijven in de buurt. Als een mogelijke werkkring wordt 

geopperd dan gaat hij deze controleren. Zo wordt een ijzergieterij genoemd die 

door de vader afgekeurd werd vanwege de walmen die er hingen. 

Vrienden van P. die werken geven weleens tips. Ze ontmoeten elkaar in de disco. 

Andere vrienden zitten nog op school en weten niets af van de arbeidsmarkt. 

Oudere medegebruikers van amateurzenders (M.C.bakje). P. heeft aan hen gevraagd 

naar vacatures bij hun werkkring te informeren. Dit medium leverde een (loze) 

tip op bij een kennel. 

d. De vacaturebank en het GAB. 

De bemiddelaar van P. krijet de complimenten van de moeder. Hij belt o.a. naar 

bedrijven op zoek naar werk voor P. Er wordt een stratenmaker genoemd. Een dag 

voor het interview werd P. opgeroepen door de bemiddelaar. Deze probeerde P. 

ertoe te bewegen om een opleiding te gaan volgen. 

De opleiding was niet echt schools. Omdat P. niet altijd weet waar hij moet 

zoeken beschouwt hij het GAB als een aardige hulp. 

Het belang van de vacaturebank werd al vermeld. 
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e. Het Eindhovens Dagblad. Hoewel P. verklaart elke dag te kijken wil de moeder 

wel duidelijk maken dat dit niet (enkel) vacatures betreft. Men vraagt er voor

al mensen met een RAVO- of MAVO-diploma. P. heeft telefonisch gereageerd op 

krante advertentie maar werd afgewezen vanwege het ontbreken van ervaring en 

diploma's. Via de krant is P tot een serieze sollicitatie gekomen bij een 

groot concern. 

Wat de concurrentie betreft weet P, dat tuinderijen bij voorkeur schoolgaande 

jongeren aannemen en dit doen op tijdelijke basis.Scholieren zijn goedkoper. 

Sollicitaties: 

De spontane bezoeken aan bedrijven, met buitenwerkzaamheden, zijn enerzijds infor

matief van aard, anderzijds zijn ze te beschouwen als serieuze sollicitaties. 

Het aantal bezoeken na afloop van het eerste dienstverband (begin november '80) 

wordt op twintig geschat. 

Gevraagd naar de namen weet P, zich een viertal te herinneren: een kennel, een 

wegenbouwbedrijf in een naburig dorp, een kwekerij en een melkboer 

- Een tip via het M.C.-bakje voor een plaats bij een kennel. 

De kennel had geen werkzaamheden. 

- Het wegenbouwbedrijf (via de bemiddelaar van het GAB). P. reageerde twee dagen 

te laat, werd hem verteld, hoewel de vacature enige tijd later weer in de vaca

turebank zat. 

De kwekerij had al scholieren in dienst genomen. Deze, aldus P. neemt men liever 

aan omdat ze goedkoper zijn. 

Andere sollicitaties:- P. heeft zich bij het ministerie van Defensie opgegeven 

voor een kort vrijwilligersverband. 

- een sollicitatie met gesprek. De vacature werd gevonden in de 

krant. Hierop heeft P. gebeld en is uitgenodigd. P. is er met zijn vader voor 

een orienterend gesprek geweest. De vader vertelde de bedrijfsfunctionarissen 

over P.'s slechte gedrag op school (moest vaak overblijven). Dit wekte een 

dusdanig wantrouwen dat men P. niet accepteerde. 

Sollicitatiebezoeken die volgen na een bemiddeling, verlopen in een goede ver

standhouding: P. wordt uitgenodigd binnen te komen, er wordt gevraagd wat hij 

allemaal gedaan heeft en soms volgt een rondleiding en wordt hem gevraagd of 

het hem bevalt. 

Als P. wordt rondgeleid dan zijn er vacatures. 

De informatieuitwisseling is zwak. P. vraagt wel naar het type werk maar niet 

naar het inkomen. 

Hij is ook erg meegaand en zegt al snel ja op een aanbod. Hij meent ook geen 

eisen te kunnen stellen omdat het bedrijf genoeg candidaten kan krijgen. 
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Resume: 

Vanaf november 'SO tot april 'SI:+ 20 sollicitaties/bezoeken 

en eenmaal aangenomen. 

Ruilvoorwaarden: 

P. meent in staat te zijn om tijdens het sollicitatiegesprek te vragen wat hij 

wil weten. Hij vraagt de selecteur goed uit. Dan nog, aldus de moeder, word je 

misleid. Eisen stellen doet P. nooit maar durft zich wel op de werkvloer te 

roeren. De moeder adviseert de kinderen problemen niet op te kroppen, maar wel 

op een nette manier te uiten. Hij durft te vertellen wat hij het liefst doet. 

Als tijdens de sollicitatie of na enkele dagen de functie tegenvalt dan stapt 

P. gemakkelijk op. 

Wat het bedrijf betreft: hier verwacht men van je dat je voor niets werkt, (een 

understatement), hard werkt en gehoorzaamd. Dit laatste zien de bazen graag. 

De informering van de bedrijfskant is in enkele gevallen onwaar en misleidend 

gebleken. 

Vragen naar werkzaamheden worden ontwijkend beantwoord in de trant van: Je zult 

er geen spijt van krijgen. De moeder constateert dat jonge jongens meestal 

misleid worden. 
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Voorkeur: 
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- man, rond 25 jaar oud, inwonend bij ouders. 

Opleiding: MTS-werktuigbouwkunde. 

Werkloos ten tijde van het interview. 

a. Onderhoudswerkzaamheden, o.a. revisies van machines, constructiewerkzaamheden. 

b. Q. wil wel een stap terug doen en werk op LTS niveau accepteren. Hij verklaart 

dat ook een baan zonder opklinnnogelijkheden aanvaardbaar is. 

Functies op LTS-niveau kunnen zijn: plaatwerker, bankwerker, lasser e.d. 

Houding: 

Op het moment Nan interview was Q. een half jaar werkloos. Hij beseft dat iemand 

die in de WW-zit in een nadelige situatie verkeert die erger wordt naarmate je 

langer werkloos bent. 

Er wordt van huis uit geen dwang op Q. uitgeoefend om snel werk te vinden. 

Het niet-werken ervaart Q. als onbevredigend: hij heeft moeite om de dag door te 

brengen ("je loopt wat rond, doet maar wat"). Het liefst zou hij snel aan-de-slag 

komen. Hij denkt dat hem dat zal lukken maar pas op de langere duur. 

Werkervaringen: 

Q. is in 1976 afgestudeerd aan de MTS, heeft·vervolgens de militaire dienstplicht 

vervuld en twee banen gehad, beide in de woonplaats. 

In de eerste baan werkte hij op een tekenkamer van een klein bureau en in de tweede 

baan als onderhoudsmonteur in een sigarenfabriek. Tussen deze twee werkverbanden 

was Q. een jaar werkloos. 

De werkzaamheden aan een tekentafel vielen Q. erg tegen. Hij is liever handmatig 

en concreet werkzaam. Het bureau ging failliet. 

De tweede baan beviel Q. goed, maar hij moest afvloeien vanwege een reorganisa

tie. De relaties tussen meerderen en minderen in de laatste werkkring, kwalifi

ceert Q. als vriendjespolitiek: een incapabele medewerker werd de hand boven het 

hoofd gehouden en meer betaald dan Q. Q. werd in een lagere schaal geplaatst 

dan zijn collega's en heeft via veel strijd en hulp van de OR een gelijke beloning 

gekregen. De hele onderhoudploeg was lager ingeschaald dan dezelfde groep in 

andere sigarenfabrieken. Deze verschillen werden pas na een staking opgeheven. 

Ondanks pogingen om het tegen te houden werd een deel van de productie overgebracht 

naar een lager betalend land. 
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Zoekgedrag: 

..Q_e.E_i~d..:_ gebied binnen de cirkel Bladel-Duizel-Reuzel-Eindhoven. 

Q. is zelf goed bekend met bedrijven op het industrieterrein van zijn woonplaats. 

Informatiekanalen: 

a. ~r~e£eE_: de eigenaar van de tekenkamer was een vage kennis van Q. Hij was daar

naast bevriend met een vriend van Q. Deze heeft Q. bij het bureau geintroduceerd. 

De tweede functie is verkregen via de bemiddelaar van het GAB. Q. werd tijdens 

het eerste sollicitatiegesprek afgewezen. Iemand, die wel aangenomen was beviel 

niet waardoor Q. een tweede gesprek kreeg en alsnog werd aanvaard. 

~o~eE_t~e..!_: (laatste half jaar): 

b. Het Eindhovens Dagblad, de zaterdageditie. Hierin zoekt Q. functies op MTS-ni

veau. Hiervan herinnert Q. zich slechts een vacature op MTS-niveau en deze 

betrof een connnercieel medewerker. 

Streekbladen: Het plaatselijk weekblad en de Kemper Courant. 

Hierin treft hij slechts vacatures van telkens dezelfde bedrijven. Dit ver

leidt hem tot de conclusie dat het bedrijf een duiventil is en/of de vaca

turemelding een soort reclamedoel client. 

Bedrijven, die te vaak adverteren, "ziet Q. niet zitten". 

c. Kennissen/vrienden: deze spelen meer een orienterende rol dan als informatie

bronnen m.b.t. vacatures. Van vrienden heeft Q. twee vacatures in een half 

jaar gekregen: een was al bezet, de andere bestond niet. Als Q. zelf een vaca

ture in de woonplaats vindt en hij kent het bedrijf niet dan informeert hij 

bij zijn vrienden die er werken. Als deze hem het bedrijf als ongunstig af

schilderen dan laat hij de vacature schieten. 

"Sams" hoort Q. van vrienden: "probeer daar eens"; men tipt hem zonder dat hij 

er naar hoeft te vragen. Men weet in welke richting Q. zoekt en dat hij werk

loos is. 

d. De GAB-bemiddelaar heeft eenmaal op Q.'s verzoek twee bedrijven gebeld. Deze 

hadden geen vacatures. 

De vacaturebank gebruikt Q. minder dan in de eerste werkloosheidsperiode. Hij 

heeft er tweemaal in gebladerd maar vond dat er telkens dezelfde vacatures 

in staken. In de eerste WW-periode heeft Q. eenmaal via de vacaturebank gesol

liciteerd. De bemiddelaar informeerde hem dat het niet zo'n goed bedrijf was. 

Dit vormt de reden waarom Q. geen gebruik maakt van de vacaturebank. 

Het GAB heeft Q. willen helpen met een folder over solliciteren. Dit had geen 

resultaat; reden waarom men hem aanried een sollicitatiecursus te gaan volgen. 
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Q. heeft moeite om een gesprek te beginnen. 

Het GAB zou beter na moeten gaan van welke bedrijven ze vacatures aannemen. 

Daarnaast zou de functieomschrijving vollediger kunnen zijn: als men om een 

lasser vraagt dan is het nog niet bekend welk type lasser. 

Q. heeft wel begrip voor de moeilijke positie van het arbeidsbureau: bedrij

ven willen via het GAB niet werven. 

Een andere reden voor vermijding van de GAB-bemiddeling is het dwingende 

karakter van de bemiddeling. 

e. Q. solliciteert nooit spontaan en maakt geen gebruik van het uitzendwezen. 

Via de laatste heeft hij slechte ervaringen: men hood Q. aan als iemand met 

laservaring terwijl hij die niet had en bij het bedrijf, tijdens de solli

citatie "voor lul" stand. 

Informatiebehoefte: 

Q. beschikt, naar eigen zeggen, over kennis van de meeste bedrijven van het 

industrieterrein in zijn woonplaats. Bij de meeste heeft hij gesolliciteerd. 

Voordat Q. ergens gaat solliciteren wil hij eerst weten of het bedrijf geen 

duiventil is, m.a.w. of er geen extreem groat verloop voorkomt. Er zijn vaca

tures die Q. als bekend beschouwd, bijvoorbeeld de vacature voor bankwerker, 

andere, voor hem interessante vacatures kunnen volstrekt onbekend zijn zoals 

die van connnercieel medewerker (op MTS-niveau) . 

Een aantal bedrijven zijn bekend bij Q. 's vrienden/kennissen, die er werken. 

Als deze hem een vacature afraden dan laat hij hem liggen. 

Concurrentie: 

- Mensen met werkervaring:zelfs LTS-ers met ervaring gaan voor op MTS-ers 

zonder ervaring.Als Q. een vacature ziet waarin ervaring vereist is dan 

reageert hij daar niet op. 

- de concurrentie op MTS-niveau is Q. onbekend. Hij merkt wel op dat er "zat" 

MTS-ers zijn. 

Bedrijven nemen liever ongeschoolden in dienst en leiden die in het bedrijf 

op. 

- Q. heeft de overtuiging dat LTS-ers en HTS-ers werktuigbouwkunde meer gevraagd 

warden dan MTS-ers. 

Sollicitaties: 

Evenals bij de meeste geinterviewde werkzoekenden vertelt Q. over sollicitatie

herinneringen, die uit verschillende perioden stannnen of over algemene handel

wijzen van hemzelf hierbij. 
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Zo schrijft hij, in het algemeen, een brief op een vacature in de kraut en 

belt hij een bedrijf op als hij op de hoogte komt van een vacature via kennissen. 

In de twee werkloosheidsperioden heeft Q. ongeveer tien maal gesolliciteerd. 

Q. houdt met de hand geschreven lijst bij van de bedrijven waar hij gesollici

teerd heeft. aet schrijven van een sollicitatiebrief 

gaat Q. gemakkelijk af. Q. heeft een sollicitatiegesprek gehad en moest een keer 

een sollicitatieformulier invullen voor een sociale werkplaats. Dit gebeurde in 

de laatste werkloosheidsperiode. Hij heeft de volgende contacten met bedrijven 

gehad (deze weer in de beide werkloosheidsperioden) . 

- een telefonische sollicitatie bij een sigarenfabrikant: men zocht iemand met 

laservaring en wees Q. af. 

de sollicitatie die resulteerde in de tweede baan,ook bij een sigarenfabrikant. Q. 

werd bemidde:tl, eerst afgewezen en in tweede instantie opgeroepen en aangenomen. 

- vier vacatures, verkregen via de Sociale Dienst, tijdens de eerste werkloos

heidsperiode. Q. heeft de bedrijven telefonisch benaderd en is slechts bij een 

ingeschreven. 

- een vacature verkregen via de GAB-bemiddelaar bij een bedrijf dat Q ornschrijft als 

niet zo'n best bedrijf. Dit werd de reden waarorn hij het GAB mijdt. 

Resume: 

In I! jaar niet-werken (twee werkloosheidsperioden): 

Aantal sollicitaties/ benaderde bedrijven, die genoteerd werden door Q: 

via de kraut 4 x 

via kennis 3 x 

via Sociale Dienst: 4 x. 

Resultaat: Ix aangenomen. 

Ruilvoorwaarden: 

Informatie over bekende typen arbeidsplaatsen(onderhoudsmonteur, bankwerker e.d.) 

is bij Q. bekend. Dit geldt ook voor de omstandigheden in enkele bedrijven in de 

woonplaats. Informatie over onderlinge verhoudingen is moeilijk tijdens een 

sollicitatiegesprek te verwerven. Daarover kun je pas na een half jaar iets zin

nigs over zeggen. 

Wat de vrijheid betreft: Q. voelt zich zowel bij de keuze uit vacatures als tijdens 

en na een sollicitatiegesprek vrij om het aanbod te accepteren of te verwerpen. 

Hij ervaart daarnaast zijn houding tegenover een concrete arbeidsplaats als 

kritisch. 
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Als je door het arbeidsbureau bemiddeld wordt is de vrijheid beperkter. 

Vergeleken met een bearrjf (de werkbiedende) heeft in de huidige tijd (veel 

werklozen) de sollicitant weinig vrijheid. Het bedrijf kan uit honderd solli

citanten kiezen en daarmee aan elke afzonderlijke sollicitant hogere eisen 

stellen dan vroeger. 



Respondent R 

Voorkeur: 
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- vrouw, Jonger dan 20 jaar, thuiswonend 

klein dorp ten zuiden van Eindhoven 

Opleiding: MAVO; momenteel 2 dagen levensschool. 

Werkloos ten tijde van het interview. 

a. Dierenverzorging. Hiervoor heeft R. een cursus van 2 dagen per week gevolgd 

maar heeft het eerste jaar niet met een diploma af kunnen sluiten en is er 

mee opgehouden. De opleiding is vlak erna opgeheven. 

Als concrete werkterreinen warden genoemd: de dierenarts, het asiel of de 

kennel. Bij alle drie kun je met een MAVO-diploma terecht en een interne 

opleiding volgen. 

b. Als alternatieven, die R. onaantrekkelijk vindt, warden de administratieve 

sector en het winkelbedrijf genoemd. 

Werkervaring: 

Ten tijde van het interview werkteR. als vrijwilligster, een dag per week, op 

zaterdag, bij een asiel. 

Houding: 

Deels ervaart R. het niet-werken als saai, deels vermaakt ze zich goed: ze gaat 

veel met de hond wandelen en leest o.a. boeken, zowel lees- als studieboeken 

over dieren. 

De ouders zouden graag zien dat R. ging werken maar doen niet vervelend vanwege 

het feit dat ze veel thuis zit. 

R. denkt erover om als ze Jaren werkloos blijft zelf een kennel te beginnen. 

Dit lijkt haar best leuk. 

R. zit twee dagen per week op een levensschool en is daarom niet erg aantrekkelijk 

voor een werkgever. Dit heeft ze gehoord van verschillende medeleerlingen die 

(wel) gesolliciteerd hebben. De meeste medeleerlingen van de MAVO studeren door 

op instellingen in dichtbij gelegen steden. 

Hoewel R. haar opleiding voor dierenverzorgster (I dag per week,ver van huis) 

heeft opgegeven zou ze deze studie wel willen hervatten. 

Zoekgedrag: 

~o~k_&e!;:i~d_:_ Eindhoven en omgeving. Hier kent ze een asiel en gaat er verder van 

uit dat elke plaats een kennel heeft. 
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Vooraf client opgemerkt te warden dat R. nauwelijks zoekt en nooit solliciteert. 

Ze neemt zich voor vanaf juli 1981 te gaan solliciteren. 

Informatiekanalen: De vader van R. kijkt dagelijks voor R. in het Eindhovens 

Dagblad. Hij heeft nag geen enkele vacature in R.'s voorkeursrichting gevonden. 

De ouders proberen R. te bewegen in een andere richting werk te zoeken. 

- Leerkrachten op de levensschool: leerlingen krijgen het advies om als ze steun 

nodig hebben bij hen aan te kloppen. In de lessen maatschappelijke orientatie 

warden thema's als werken, werkloosheid en solliciteren behandeld. R. heeft de 

uren over deze thema's gemist omdat ze op de betreffende <lag 

een opleiding voor dierenverzorgster volgde. Ze is van plan om een volgende 

serie lessen wel aandachtig te volgen. 

- Een leerkracht was bekend met R. 's beroepsopleiding. Tijdens een excursie naar 

een asiel kreeg ze te horen <lat men vrijwilligers nodig had en heeft R. daarop 

gewezen. R. is bij <lit asiel op de zaterdagen werkzaam. 

- De leerlingen zelf vormen geen ingang tot de arbeidsmarkt. Enkelen hebben een 

baan, maar in winkelbedrijven. 

- Familie van R. weet van R.'s pogingen om werk te vinden. Uit deze hoek heeft 

R. een aanboi gekregen: een vacature voor ponstypiste op MAVO-niveau. 

Het GAB: hier heeft R. zich in augustus '80 ingeschreven. Ze is tweemaal voor een 

gesprek opgeroepen. De bemiddelaar heeft gepoogd R. in een andere beroepsrichting 

te duwen. R. is echter voorlopig niet van plan om van haar voorkeursrichting af 

te stappen. 

R. is van mening dat het GAB haar niet kan helpen omdat er geen vacatures zijn. 

Zij heeft nag nooit in de vacaturebank gekeken. 

Concurrentie: 

Op R. voorkeurgebied zijn personen met andere opleidingen niet in het voordeel. 

Een MAVO-niveau is voor het soort werk dat R. zoekt voldoende. 

- Bij de inschrijving op het GAB ontdekte R. <lat 2 a 3 personen ingeschreven ston

den onder het beroep dierenverzorger. Naar R. 's mening zoeken meer mensen in 

haar voorkeurrichting maar schrijven zich niet in. Ze neemt het voorbeeld van 

een medeleerlinge, die als noodoplossing voor een winkelbaan koos. 

Sollicitaties: geen. 

Ruilvoorwaarden: R.denkt <lat ze voldoende informatie over zichzelf aan een werkgever 

kan verschaffen voor een goed oordeel.Over de positie en de rol van de selec-

teur in het sollicitatiegebeuren heeft ze geen idee. 



Respondent s 

Voorkeur: 
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- man, ouder dan 25 jaar, wonend met moeder in een kerk

dorp. 

Opleiding: MAVO en de Middelbare Bosbouwschool. 

Ten tijde van het interview werkzaam binnen een werkgelegen

heidsverruimende maatregel 

a. Werkzaamheden in de bosbouw. S. wil van deze voorkeur beslist niet afwijken. 

b. Een zelfstandig ondernemersschap in de bosbouw met mensen van de bosbouwoplei

ding in Arnhem. Hij zou hiervoor graag contact willen krijgen met de medestu

denten of personen die zich in dezelfde richting bij het GAB hebben ingeschreven. 

c. S. zet zich bijzonder sterk af tegen pogingen hem in de tuinbouw te plaatsen 

(waar meer werk is) of in aan de bosbouw verbonden bedrijven als houtzagerijen. 

Op beide werkterreinen heeft S. ervaring. 

Houding: 

In het jaar dat S. geen baan had werkte hij veel aan het onderhoud van het huis, 

waar hij met zijn moeder, na het overlijden van de vader is achtergebleven. 

Ook de relatief grate tuin eiste ve.el onderhoud. 

Daarnaast beoefent S. voldoende hobby's, a.a. filmen. 

Zolang hij thuis bezig was werd het arbeidsbureau(de vacaturebank) niet bezocht. 

Bij vlagen wilde S. veel doen·om aan de slag te komen o.a. vrijwilligerswerk bij 

twee bosarbeiders, vlak bij het ouderlijk huis, die er via de gemeente werkten 

en pogingen,in gedachten, om met mede-bosbouwleerlingen een onafhankelijke onder

neming op te zetten. 

Hij heeft aan de GAB-bemiddelaar gevraagd om uit te zoeken hoeveel mensen in 

zijn richting werkloos zijn om samen een zaak te beginnen. 

Iedere deelnemer steekt geld in de onderneming en men werkt onder de prijs van 

concurrenten. S. denkt a.a. aan een toeleveringsbedrijf van houtzagerijen of in 

dienst ervan. 

Werkervaringen: 

S. heeft ervaringen opgedaan in drie werkkringen. Het betrof een hoveniersbedrijf, 

een aannemer en een houthandel. Als nieuweling moest S. vooral schoppen en schof

felen en mocht bijvoorbeeld niet meehelpen bij de tuinaanleg. 

Het werk bij de aannemer heeft S. een jaar gedaan. Op den duur wilden de baas en 

S. van elkaar af. S. was er onder het minimumloon aangenomen en moest twee jaren 

pogingen doen om zijn recht te krijgen, 
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De ruzies ontstonden oak ten gevolge van tegenstrijdige ideeen tussen S. en 

zijn opzichters en voormannen over de werkuitvoering. 

In de laatste werkkring is S. slechts een week werkzaam geweest: hij werkte 

er aan een motorzaag en moest daarom "steeds jagen". 

Een van de hoofdproblemen ligt in het feit dat S. nogal snel ziJn meningen ver

kondigd over wat er allemaal anders zou moeten warden gedaan. Daarnaast werkt 

hij in zijn huidige werkkring te hard in vergelijking met de vaste krachten. 

De werkervaringen hebben S. wat voorzichtiger gemaakt. Hij wil in de huidige 

werkkring uitkijken met welk type mensen hij te maken heeft. Hij erkent wel weer 

te snel van stapel te lopen en met te veel ideeen voor veranderingen rand te 

lopen. Zijn moeder vezoekt hem zich in het laatste te matigen. 

Zoekgebied: 

Alle gebieden van Nederland, waar bossen liggen. In concreto komt dat neer op de 

oostelijke en zuidelijke provincies. S. heeft aan het arbeidsbureau gevraagd hem 

in te schrijven bij arbeidsbureau's in de provincies Noord-Brabant, Gelderland en 

Limburg. Hij weet niet of dat werkelijk gebeurd is. 

Als een laatste toevluchtsoord wordt West-Duitsland genoemd, waar S.'s familie 

jaren heeft gewoond en waar S. zich nag steeds goed thuis voelt. 

Informatiekanalen: 

a. Vroegere drie banen, werden via de vacaturebank gevonden. Via het uitzendbureau 

heeft S. seizoenwerk bij tuinderijen verricht. 

Voor de laatste werkkring (een week voor interview bij de gemeente Lieshout in 

dienst getreden) is S. gedurende een jaar werkloos geweest. De volgende allo

catiekanalen werden toen gebruikt. 

b. Het arbeidsbureau in de vlakbij gelegen stad. S. bezocht het arbeidsbureau als 

hij naar de stad moest. In de frequentie waarmee de vacaturebank werd bezocht 

zaten schommelingen: als S. andere bezigheden (huis a.a.) had dan bezocht hij 

het GAB niet, in andere tijden liep de intensiteit op tot drie bezoeken per 

week, om er "op tijd bij te zijn" en daarmee als eerste te solliciteren. 

S. is bij het arbeidsbureau ingeschreven in de categorie bosbouw, vroeger oak 

landbouw. Hij heeft de verzekering gekregen dat hij moeilijk aan de slag zal 

komen. S. ziet dit gebrek aan vacatures als een tijdverschijnsel: er is vol

doende werk in de bosbouw maar geen geld. Dit kan gemakkelijk veranderen. 
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S. heeft, zolang hij bij het GAB ingeschreven staat 5 a 6 gesprekken gehad 

met de bemiddelaar. Een deel ervan kwam op S. 's initiatief tot stand. 

De hulp betrof problemen met de tweede baas die S. onderbetaalde en steun 

bij een sollicitatie. S. heeft het gevoel dat ziJn bemiddelaar veel voor 

hem doet en ook functies in de bosbouw aktief zoekt. 

S. is van mening dat het arbeidsbureau niet goed "draait". Naar zijn mening 

kunnen ze veel meer doen. De eigen bemiddelaar had wel altijd vacatures voor 

S. in de bosbouw. Hij noemt hierbij het uitzendbureau dat wel actief werkt 

zoekt. Het GAB is niet op de hoogte van alle vacatures. S. hoort "via-via" 

over vacatures die niet op het GAB komen. 

De vacaturemappen vindt S.onoverzichtelijk: de vacatures van de overheid zijn 

te omvangrijk en de functies onduidelijk omschreven. 

Als een oplossing van het vraagtekort ziet S. de verplichte melding van vacatu-

res. 

c. De krant: via het Helmonds Dagblad heeft S. driemaal een advertentie van staats

bosbeheer gezien. Op alle drie heeft hij gesolliciteerd en is tweemaal uitgenodigd 

voor een sollicitatiegesprek. De werkzaamheden lagen in de buurt van de woon

plaats. 

d. Een kennis, die via het uitzendbureau werkt en op de hoogte is van S. zijn voor

keur, waarschuwt S. als hij een vacature aantreft op het uitzendbureau, in de 

tuin- of bosbouw. 

e. S. heeft eerunaal een uitzendbureau bezocht. Men kende daar het vak van bosbouwer 

niet. 

f. Tijdens de opleiding via het leerlingwezen kreeg men adressen van de school. 

S. verklaart in deze leerperiode een vijftiental vacatures via de school gevon

den te hebben en erop gereageerd. Hij is op alle sollicitaties afgewezen. 

Van de consulent kreeg men het advies in vakbladen te zoeken. S. ontvangt een 

vakblad maar hierin worden opleidingen op HBO-niveau gevraagd. Overigens zou 

het niet nodig moeten zijn dat leerlingen in het leerlingwezen een leerbe-

drij f moeten hebben; zeker in deze tijden waarin je nauwelijks werk kunt vinden. 

S. adviseert de scholen vaste leerbedrijven voor hun leerlingen te arrangeren. 
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Informatiebehoefte: 

Een betere taakomschrijving dan in de huidige advertenties: is het werk wel of 

niet gevarieerd ? 

- Het type bedrijf. 

- Kennis van de redenen van afwijzing. Hiermee kun je bij de volgende sollicitatie 

rekening houden. Positief geformuleerd zouden de selecteurs moeten vertellen 

waaraan hij moet voldoen. Nu wordt S. van geen enkele sollicitatie iets wijzer. 

Concurrentie: 

S. is van mening dat in de bosbouw voldoende arbeidsplaatsen gecreeerd kunnen 

warden en dat de opleidingen ten onrechte het leerlingtal beperkt houden. 

Hij is daarnaast echter ook van mening dat het weinig zin heeft om in bijvoorbeeld 

Drente te solliciteren omdat mensen daarvandaan voorrang hebben. Zelfs een functie 

in een nabij gelegen dorp ging niet naar hem maar naar een autochtone bewoner. 

In het maandelijkse bosbouwtijdschrift wordt alleen geadverteerd voor personen van 

de hogere bosbouwschool, ook voor plaatsen waarvoor lagere kwalificaties voldoende 

zijn. 

Een concrete aanwijzing van de omvang van de concurrentie kreeg S. bij een solli

citatie bij Staatsbosbeheer in Tilburg, waar 90 personen op een vacature gereflec

teerd hadden. 

Sollicitaties: 

In het afgelopen jaar heeft S. een viertal sollicitatiegesprekken gehad. Twee hier

van betroffen vacatures bij Staatsbosbeheer, een bij de gemeente Lieshout. De 

vierde is aan de herinnering ontglipt. 

S. heeft hiervoor slechts zes maal gesolliciteerd. 

Oak S. herinnert zich slechts enkele ervaringen: 

een sollicitatie bij een werkvoorzieningsproject in Aarle-Rixtel. S. was hiervoor 

bemiddeld door het GAB. De sollicitatie is blijven steken bij een eerste tele

fonische contact. 

- Een spontane sollicitatie naar de gemeente waar S. woont. Dit gebeurde op advies 

van twee boswerkers. S. wilde er vrijwillig gaan werken, met behoud van de uit

kering. Hierop heeft hij nog niets gehoord. 

- twee sollicitatiegesprekken bij staatsbosbeheer. Hier ervoer hij het sollicita

tiegesprek als een kruisverhoor. De vijf selecteurs joegen S. angst aan. De een 

kan vinden dat je teveel vraagt (loon) een ander dat je te weinig vraagt. 

- Een bemiddeling en sollicitatie bij de gemeente Lieshout, (een week voor het 
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interview). Dit betreft een werkvoorzieningsproject in de gemeentebossen en 

duurt een jaar. De persoonlijke bemiddelaar heeft eerst s. Sterk aangeprezen 

bij de gemeente. Vervolgens maakte S. telefonisch een afspraak. De sollicitatie 

verliep heel goed. S. is er aangenomen. 

In het algemeen is S. in het begin van een gesprek nerveus en kan voor zichzelf 

niet uitmaken wat op een bepaald ogenblik een zinnige vraag is. 

Resume: 

In een jaar tijd heeft S. zes vacatures voor de bosbouw gezien en erop gereageerd. 

Voor vier kreeg hij een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek; bij een kon 

hij in dienst treden. 

Ruilvoorwaarden: 

Informatie: voldoende informatie over de werkkring kun je pas in de proeftijd 

verwerven. Door goed je ogen te kost te geven en door het werk te doen kun je 

een indruk krijgen van het werk en van de andere werknemers. Als je een bepaald 

type werk nooit gedaan hebt dan heh je voor jezelf geen idee of je het werk wel 

of niet goed kunt doen. 

De werkgever is, volgens S. niet in staat om informatie te geven, die voor de 
I 

sollicitant van belang is om uit te maken of hij in de functie past. Meestal 

is de informatie over de algemene gang van zaken. 

De marges waarbinnen je vrij bent zijn erg beperkt: als je ontslag neemt verlies 

je je uitkering. Op deze manier wordt de werknemer bestraft terwijl in even 

veel gevallen de werkgever het dienstverband onmogelijk maakt. Om alsnog een 

inkomen te behouden na een genomen maar afgedwongen ontslag moet je allerlei 

procedures in acht nemen. 

Momenteel blijft iedereen zitten waar hij zit omdat elders geen werk is en Je geen 

vrijheid hebt om uit meerdere plaatsen te kiezen. 
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Voorkeur: 
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vrouw, jonger ctan 25 jaar, thuisronend. 

Opleiding: LHNO, INAS, typediploma, bezig met praktijkdiploma 

boekhouden. 

Ten tijde van het interview werkloos. 

1. De administratieve sector. Deze arbeidsmarkt ligt in het verlengde van de 

huidige opleiding voor boedhoudkundige. 

2. Andere voorkeur: T. is na de INAS-opleiding een opleiding voor ziekenverzorg

ster gaan volgen. Zowel haar theoretische als praktische prestaties werden als 

zwak beoordeeld. Ze wilde graag ziekenverzorgster warden en dacht ten tijde 

van het interview dat als ze een kans kreeg in een aanverwant beroep (afdelings

assistent, keukenhulp) ze de kans zou grijpen. 

3. Uit een beroepskeuzetest van het GAB bleek T. geschikt voor functies van labo

rante, boekhoudkundige en fijnmetaalbewerkster. Ook de laatste functie sprak 

haar wel aan maar de ouders verzetten zich ertegen. 

Houding: 

Op het ogenblik van interview zat T. slechts twee maanden thuis, maar ervoer dit 

als "erg". 

T. volgde een avondopleiding voor het praktijkdiploma boekhouden. Hiermee was ze 

al lang bezig. Een leraar van de praktijkopleiding had haar geadviseerd in deze 

richting door te gaan omdat ze er goed in was. Ze ervaart de noodzaak om het diplo

ma te halen. T. wordt thuis niet opgejaagd om te werken. De moeder kiest haar zijde 

m.b.t. de slechte behandeling in de vorige werkkringen. 

T. hoopt v66r mei werk te zullen vinden omdat dan de schoolverlaters op de arbeids

markt verschijnen en de spoeling erg dun wordt. 

Aan T. 's houding is teleurstelling en enige verbittering te bespeuren omtrent de 

houding van werkgevers en de concurrenten op haar arbeidsmarkt. Daarnaast laten T. 

en haar moeder zich sterk leiden door adviezen van anderen. 

Werkervaringen: 

Met betrekking tot de opleiding en praktijkervaring van ziekenverzorgster: in 

tegenstelling tot de belofte mocht Je niet met de patienten praten. De hoofdver

pleegster began vervelend tegen T. te doen omdat ze te veel met de patienten 

praatte (dezen hadden volgens T. dat echt nodig). T. kon "niets" meer goed doen. 

T. zakte voor de overgang naar het tweede Jaar, began opnieuw maar mislukte in 

de praktijk (kon niet meer zichzelf zijn, kreeg huilbuien en werd ziek). 

De huisarts adviseerde haar rust en verandering van werk. 
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In deze tijd had T. verkering met een jongen wiens vader een eigen bedrijf had 

waarvan T. de hele administratieve kant op zich zou nemen. Ze ging de genoemde 

opleiding volgen. 

In de administratieve sector heeft ze vier werkkringen gehad, en er veel door ge

leerd: belang proeftijd en de verantwoordelijkheid die je helemaal zelf draagt 

om deze tijd met succes af te sluiten; belang van de sfeer en groepsvorming en 

de verwachtingen van collega's. 

Slechte ervaringen en daarmee voor T. goede lessen: men laat je aan je lot over, 

laat je fouten maken en ontslaat je; de collega's kijken je weg (ziekenhuis) terwijl 

je er mee moet samenwerken. 

Zoekgedrag: 

~o~k~eE_i~d_:_ Een gebied rand de woonplaats, met een straal van 20 kilometer. 

Tilburg en Breda liggen te ver; Helmond is een randgeval. Het gebied zelf is niet 

opgedeeld. Alleen de inhoud van de functie dient als scheidingscriterium. 

Informatiekanalen: 

a. Y.._rE_e~eE._: bij verkregen werkkringen: 

- Ziekenverzorgster, met opleiding via een hint van de school. Meerdere leerlingen 

gingen deze richting. Men moest persoonlijk bij een ziekenhuis solliciteren. 

- Functie van telefoniste/receptioniste/typiste: via een advertentie in een 

streekblad ("Midden Brabant"). 

- Winkel: T. had bij de groothandel spontaan gesolliciteerd. Deze had geen vacatures. 

Men verwees haar naar de winkel waar men wel een plaats had. 

- Een accountantskantoor, administratief werk verkregen via een nichtje die er 

werkte. Door reorganisatie kwam T. op straat te staan. 

- Administratief medewerkster: vacature uit de vacaturebank. De functie bleek 

slechts tijdelijk te zijn. Dit ontdekte T. pas toen de vaste kracht terug kwam. 

~~!~!B~-~~~g!~g: 
b.Kranten: het Eindhovens Dagblad. T. Kijkt hier elke dag in. Door de week staan 

er weinig vacatures in. 

De vacatures voor administratief medewerkster warden doorgelezen tot en met de 

opleidingseisen en taalbeheersing. Als taalbeheersing wordt gevraagd dan haakt 

T. af, wordt er een HAVO-opleiding gevraagd dan reageert T. wel. 

Streekbladen warden oak doorgenomen: wekenlang staat er niets, dan weer staan er 

3 a 4 vacatures. 
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c. De vacaturebank van het GAB wordt om de twee weken bezocht, gelijktijdig met 

het bezoek aan het GAK. Hier kijkt T. in de mappen voor administratief personeel 

en zij het minder frequent, in die van de overheid enoverige beroepen. Een enkele 

keer heeft T. bij de bouw- en metaalberoepen gezocht. 

In totaal heeft T. een viertal vacatures gevonden, er onmiddellijk op gebeld om 

tot de ontdekking te komen <lat ze al bezet waren. 

T. heeft verschillende gesprekken - in de loop van haar totale zoekperiode - gehad 

met de bemiddelaar. Ze mag zijn naam gebruiken als een referent. Ze wordt niet door 

hem ender druk gezet, noch heeft ze adviezen gekregen m.b.t. opleidingen, sollici

teren e.d. 

T. heeft in het verleden een beroepskeuzetest op het GAB gedaan. 

T. is van mening <lat het arbeidsbureau "meer dan genoeg" voor de jongere werkzoe

kende doet. Hiertegenover staat T.'s uitspraak <lat het GAB meer actief vacatures 

zou kunnen zoeken. Ouderen, die een geheel andere richting moeten kiezen,zouden 

meer begeleiding moeten krijgen (a.a. oak een beroepskeuzetest). 

d. T.is bij drie uitzendbureau's ingeschreven voor administratief medewerkster. 

Twee bureau's liggen in een nabij gelegen stad en een in Eindhoven. Van een, waar 

ze al twee jaar staat ingeschreven, hoort ze niets, van de andere twee heeft T. 

twee vacatures via de telefoon doorgekregen. Men vroeg oak hier om de beheersing 

van vreemde talen. 

e. Kennissen/vrienden: 

- Kennissen uit een nabijgelegen dorp hebben T.op twee vacatures gewezen die 

in hun plaatselijke blad verschenen. Het initiatief tot hun zoekpogingen was 

een gevolg van gesprekken hierover ("hoe is het, heh je nag geen werk?") met T. 

- De ouders zoeken met T. in de krant. Bij bijeenkomsten van de moeder met dorps

genoten wordt veel over het (niet) kunnen vinden van werk gesproken. Zo heeft 

de moeder haar kritiek geuit jegens een getrouwde vrouw, met twee kinderen, die 

een oppas zocht omdat ze een baan had. Zowel T. als haar moeder beschouwen deze 

persoon als een oneerlijke concurrente. De aangesproken vrouw reageerde hierop 

kwaad. 

De vriendinnen van T., leeftijdgenoten, voelen zich bij T.'s arbeidsmarktlot 

betrokken maar kunnen haar niet helpen. 

- De mogelijkheid om zich in te schrijven bij een.meubelfabrikant in de 

woonplaats werd T. gesuggereerd door een famililid, die er werkte. Ze staat er 

nu al twee Jaar ingeschreven. 
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f. De school heeft weinig steun verleend, men zou gerust elke week een uur kunnen 

gebruiken om te leren solliciteren (brieven schrijven, sollicitatiegesprek voeren). 

De enige voorlichting betrof verdere beroepsopleidingen. 

Informatiebehoefte: 

Deze betreft in eerste instantie de functienaam. Vraagt men via een advertentie een 

administratief medewerkster of een aanverwante functie dan is het kriterium taal

beheersing beslissend voor de reactie om wel of niet te solliciteren. 

De opleidingseis interpreteert T. in haar richting: wordt een hogere opleiding ge

vraagd dan T. heeft dan vermoedt ze overvraging en reageert toch. Naast functienaam 

en kwalificatie-eisen speelt tenslotte de vestigingsplaats een rol. De sfeer en 

groepsvorming is binnen enkele dagen na indiensttreding te herkennen. 

Soms zoekt T. in een volledig andere richting dan de administratie namelijk meer in 

het verlengde van haar INAS-opleiding (keukenhulp
1 

afdelingsassistente). 

Concurrentie: 

T. en haar moeder hebben een sterk concurrentiebesef, o.a. vanwege het feit dat 

T. haar laatste arbeidsplaats weer af moest staan aan de vaste kracht, een familie

lid van de werkgever. 

Als concurrenten worden mensen met ervaring genoemd (als ze een fijne baan hebben 

en willen veranderen dan gaan ze voor) en gehuwde vrouwen (zoeken fijne part-time 

banen en de jongeren schieten er bij in). T. stelt voor zichzelf dan ook vast dat 

als je werkzaam bent je ook snel een nieuwe baan kunt verwerven. De concurrentie van 

de tweede groep heeft mede toe geleid dat T. zich om is gaan scholen en tracht een 

boekhouddiploma te halen. 

Verder voelt T. zich bedreigd door MAVO- en HAVO-verlaatsters, die zonder ervaring 

toch voor gaan op T., die wel ervaring heeft. Vroeger was een baan vinden geen 

probleem, nu moet je voor een winkelbaan een sollicitatiebrief schrijven en een 

RAVO-diploma bezitten. 

T. noemt een concreet voorbeeld van de omvang van de concurrentie waar op een 

miniadvertentie 130 candidaten kwamen. 

T. ziet de omvang van de concurrentie door het jaar schommelen: ze hoopte voor 

mei werk gevonden te hebben nog voordat de eindexamens voorbij waren. Daarna zijn 

in de zomer weinig vacatures. 

Twee maanden na de aannamegolf krijgt T. weer kansen omdat degenen die in de proef

tijd falen hun arbeidsplaats af moeten staan. Als een oplossing voor de toeloop van 

schoolverlaters oppert T. het idee van speciale bedrijven voor enkel schoolverlaters. 

(Eind mei had T. nog steeds geen werk gevonden). 



97 

Sollicitaties: 

Algemeen: T. schrijft zodra ze een vacature gevonden heeft. Hierbij maakt ze gebruik 

van een standaardbrief. Als ze een vacature in de vacaturebank ziet belt ze onmid

dellijk op. 

Als een bedrijf niet reageert op haar brief dan 

I. wacht ze vier weken en belt dan op. Meestal wordt ze afgescheept met de opmerking: 

Je krijgt binnenkort een reactie (meestal een afwijzing), 

2. T. besluit niet meer bij een volgende gelegenheid naar het betreffende bedrijf 

te schrijven. 

Als T. uitgenodigd wordt is ze zenuwachtig: als ik maar niet te veel of te weinig 

zeg. Ze weet <lat men verwacht <lat je netjes gekleed verschijnt. 

Van de selecteur wil ze <lat hij duidelijk enter zake is: dat hij informatie geeft 

over de sfeer, het type werkzaamheden, de werktijden en het inkomen. 

Als de zaken duidelijk uitgelegd worden dan vraagt ze zelf niets. T. heeft het idee 

<lat ze goed ingelicht wordt. Anderzijds heeft ze de ervaring <lat de bedrijfsfunctio

naris niet laat blijken of ze een kans op aanname maakt omdat hij toch meer dan een 

candidaat heeft. 

T. is tijdens sollicitatiegesprekken nooit vervelend behandeld. 

Resume: 

T. bewaart de advertentie van de vacatures waarop ze gereageerd heeft. Op de on

geveer JO sollicitaties in ongeveer hetzelfde aantal weken kreeg ze geen enkele 

positieve reactie. Vier sollicitaties liepen ten tijde van het interview. Zes vaca

tures werden gevonden in de kraut, vier in de vacaturebank. 

Ruilvoorwaarden: 

Wat de gelijkwaardigheid van de ruil betreft heeft T. het idee <lat zij veel geeft 

van zichzelf en van het bedrijf alleen het loon terugkrijgt. Het voordeel als je 

werk hebt is wel <lat je van straat bent. 

Wat de informatie betreft: zaken als sfeer en groepsvorming ziJn pas op de werkplek 

maar wel binnen een paar dagen te kennen. Wat zij zelf als werkneemster waard is 

kan het bedrijf het beste opmaken uit de praktijk. 

Als je naar vacatures aan het zoeken bent dan heb je de vrijheid om te beslissen wat 

je bevalt en wat niet. Als je weinig keuze hebt dan neem je eerder een minder aan

trekkelijke baan aan. 

Momenteel hebben de werkgevers meer vrijheid dan de werknemers. T. noemt in <lit ver

band de minivacature waarop 130 personen solliciteerden. 



Respondent U 

Voorkeur: 
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- vrouw, jonger dan 20 jaar, thuiswonend, 

opleiding MA.VO. 

Ten tijde van het interview vier weken werkzaam. 

a. een functie met werkzaamheden als telefoniste, typiste en receptio

niste. Het aantrekkelijke hiervan is het afwisselende karakter en de 

mogelijkheden tot contacten met klanten. Als voorbeeld wordt de huidige 

werkkring genoemd (Medisch Opvoedkundig Bureau). 

b. verkoopster. Deze functie komt duidelijk op de tweede plaats en client 

als een startpositie op de arbeidsmarkt. Het betreft werk in boetieks. 

Hier stoot haar het geroddel over klanten af. 

c. als onaantrekkelijk worden ervaren: een baan bij de Hema en de functie 

van tandartsassistente. 

Houding: 

u neerc een vLoL KaraKLer en vinat 

het werkzaam zijn bevredigender dan niet-werken. Na de MAVO-tijd wilde 

ze gaan werken en zich via de werkkring omhoog werken. U noemt het voor

beeld van mensen die met hoge opleidingen niet aan de slag kunnen als 

negatieve re:erentiegroep. Omdat in veel advertenties gevraagd werd om 

personen met Nederlandse handelscorrespondentie en typediploma is U 

deze opleidingen gaan volgen. Tijdens het interview werkte ze bij het 

een instituut voor maatschappelijke dienstverlening en dat beviel haar 

goed o.a. vanwege de interessante materie. 

Ervoor was ze drieeneenhalf maand werkloos. Ze vermaakte zich wel, sport

te veel, maar voelde zich bij een bezoek aan het GAB "net een Turk" van

wege de grote aantallen buitenlandse werklozen die ze op het arbeidsbureau 

aantrof en waarmee ze zich onwillekeurig identificeerde. 

Werkervaringen: 

U was ten tijde van het interview in haar derde werkkring gestapt. De 

eerste baan betrof administratieve werkzaamheden bij een machine-onderdelen 

bedrijf. Het bedrijf wilde iemand van een zwaarder kaliber dan U (typedi

ploma, ervaring). U heeft er twee maanden gewerkt. 
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De tweede werkkring vond U in een schoenboetiek. Hier heeft ze hard 

moeten werken en de hele dag lopen. Op vrijdag en zaterdag kon je nooit 

vrij nemen. Ze leerde wel met mensen om te gaan en ze aan te pakken. Op 

een dag werd ze bij de baas geroepen (ze was door iemand anders aange

nomen). De baas verweet haar dat ze zich niet aan de opdrachten hield 

wat ook inhield dat ze administratief werk moest doen en de etalages ver

zorgen. Ze werd in de proeftijd ontslagen. Volgens U zocht men een stok 

om de hond mee te slaan. 

De slechte ervaringen hebben oa. ertoe geleid dat U in de laatste werk

kring bij voorbaat de vaste medewerkster gevraagd heeft haar bij 

fouten te corrigeren, ze alert is op de houding van de meerdere tegen

over haar en ze opleidingen is gaan volgen (handelscorrespondentie) cq. 

heeft gevolgd (typecursus). Ook de werkzaamheden van haar collega houdt 

ze in de gaten met het idee dat zij zelf identieke problemen op zal moet

en lossen. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~~~~~: de streek omzoomd door de steden Eindhoven, Son, Breughel en 

Best. 

Informatiekanalen: 

a. Vroegere kanalen: 

de eerste (administratieve baan) via de vader verkregen. Deze onder

hield relaties met het bedrijf in verband met de VEV-opleidingen. 

- de tweede baan (schoenboetiek) heef t U gevonden door er spontaan 

naar te vragen. Ze was een week werkloos toen ze met haar moeder aan 

het winkelen was. Deze had schoenen gekocht en adviseerde U in de

zelfde winkel te vragen of er werk was. De cheffin was er toevallig 

aanwezig en nam U aan. U liep in die week tientallen winkels spontaan 

binnen, op zoek naar een arbeidsplaats. 

- de laatste baan is verkregen via een krante-advertentie. 

Informatiekanalen in laatste en voorlaatste werkloosheidsperioden (eerste 

duurde 3,5 maand, de tweede een week). 

b. De krant wordt als het beste informatiemedium beschouwd vanwege het re

latief grote aanbod van vacatureadvertenties. Het Eindhovens Dagblad werd 

dagelijks doorgenomen, zowel de grote als kleine advertenties. Hierin 

vond ze veel verschillende typen werk. (in winkels, bij banken, tandarts, 

typiste/telefoniste). 
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In totaal heeft U in drie maanden tijd 60 a 70 sollicitaties ver

richt op de krante-advertenties. 

c. Familie en kennissen: 

- De vader heeft veel relaties met industriele bedrijven vanwege de 

werkzaamheden bij het VEV. Via hem heeft U de eerste baan gekregen. 

Een dag na aanname bij de laatste werkgever vond de vader een vaka

ture bij een andere relatie. 

- Een oma. Zij belde U elke dag op. Ze wist dat U zonder werk zat 

vond het "rot" voor haar omdat ze ook wist dat U graag werkte. 

Vaak noemde ze vacatures die u en haar moeder al gezien hadden. 

Ook de huidige werkkring was een gezamenlijke vondst. U had 

hem eerder gezien maar twijfelde of ze zou solliciteren. De oma 

belde daarna op voor dezelfde vacature en drong aan om toch te 

schrijven. 

en 

·- Leeftijdgenoten: de meeste medeleerlingen van de MAVO leren door 

(oa. MEAO). Er wordt wel, als men gezamenlijk uitgaat, gesproken 

over zoeken van banen. U noemt twee vriendinnen, die ieder U voor 

een vacature tipten. Een vacature betrof een boetiek waar U al in

geschreven stond; de tweede, ook in een winkel, was ook bekend bij 

u. 
d. Na de eerste funktie heeft U spontaan geinformeerd bij winkels/boe

tieks naar arbeidsplaatsen. Het betrof winkels in vooral Eindhoven

centrum, en het winkelcentrum Woensel. Het betrof allerlei soorten 

winkels. U liet zich inschrijven en ontdekte dat men vaak lange lijs

ten met potentiele kandidaten had. Na de tweede winkel kostte het bin

nenstappen en informeren geen enkele moeite. Konkrete toezeggingen 

werden nooit gedaan. 

Naast spontane bezoeken heeft U naar twee bedrijfsorganisaties spon

taan geschreven. De ene vacature was een tip van de vader, die weer 

via een andere persoon van gehoord had. De tweede was bij een bank 

waar een zus werkt(e). 

U is van mening dat niet alle vacatures extern gepubliceerd warden 

maar dat de bedrijven eerst via de medewerkers mensen proberen te vin

den. 
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e. Het GAB heeft U niet bemiddeld. Ze stond er eerst ingeschreven als 

verkoopster maar wist na het behalen van het typediploma ingeschreven 

te worden als telefoniste/receptioniste/typiste. Deze verandering heeft 

ze wel moeite gekost. 

De vacaturebank werd "incidenteel" bezocht, als U er moest zijn voor de 

verlenging van de arbeidskaart. U had de indruk dat er nooit vacatures 

bijkwamen en dat vooral oudere mensen werden gevraagd. Ze nam bij een 

bezoek "verschillende"mappen door. 

f. U staat ingeschreven bij drie uitzendbureaus. Persoonlijk wilde ze er 

niet voor werken. Ze heeft zich 1n laten schrijven op aandringen van 

de moeder. Bij een bureau waren de medewerkers erg aardig en heeft ze 

zich vaak laten zien. Dit deed ze uit tactische overwegingen. Ze is 

eenmaal bemiddeld (werk voor drie dagen, in Hilversum) maar heeft 

geen gebruik gemaakt van het aanbod. 

h. Tijdens de lessen maatschappijleer leerde je hoe je moet zoeken, hoe te 

schrijven ed. Er was wel weinig aandacht voor mensen, die van school 

wilden en een baan zochten. 

Informatiebehoefte: 

In eerste instantie let U bij advertenties op de funktienaam. Als de 

funktie aantrekkelijk leek waren de opleidingseisen het tweede scheidings

cri terium. Funkties op HAVO-niveau en hoger vielen dan af. 

Informatie over de aard van het bedrijf was niet relevant. 

Concurrentie: 

Zowel U als haar ouders en zus hebben een sterk concurrentiebesef en zet

ten zich sterk af tegen personen (vooral gehuwde vrouwen) die zij als on

eerlijke concurrenten beschouwen. 

De vader rnerkt op <lat heel veel arbeidsplaatsen door gehuwde vrouwen warden 

bezet terwijl in Eindhoven 5000 jongeren werkloos zijn. Er zou per gezin 

rnaar een kostwinner rnoeten zijn, is zijn idee. Er wordt een voorbeeld uit 

de straat genoernd waar de beide ouders werken en de kinderen baldadig war

den. 
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Konkrete kennis werd opgedaan bij de sollicitatie bij de huidige werkgever 

waar op een vacature 300 ref lektanten waren. 

Ook de lijsten met potentiele werknemers bij winkels, wezen op de omvang 

van de concurrentie. 

Sollicitaties: 

De sollicitaties bij winkelbedrijven kostten U we1n1g moeite. Ze werd 1n

geschreven maar kreeg nooit een antwoord. Het probleem bij winkels is dat 

zeer veel banen part-time zijn terwijl U een "full-time" funktie wil. 

Per keer maakte U afwegingen welke vacature meer of minder de aandacht 

zou krijgen. Haar idee was om op zoveel mogelijk advertenties te reageren 

en dat Je achteraf nog kon beslissen of je de funktie echt aantrekkelijk 

vond. De sollicitaties in de winkels hadden een informeel karakter: men 

noteerde de naam en ervaring. Winkels die U's voorkeur hadden, werden een 

tweede keer bezocht. 

Uitnodigingen op brieven hadden een formeler karakter en de gesprekken 

zelf maakten U zenuwachtig. 

Een zo'n sollicitatiegesprek vond plaats bij een ziekenhuis. Op aanraden 

van een oom had U er heen geschreven en werd uitgenodigd. Ze werd aan de 

tand gevoeld wat de motieven betreft en te licht bevonden. 

Resume: 

U kan zich het aantal vacatures dat ze gezien heeft en het aantal winkels, 

die bezocht zijn, niet herinneren. 

Het aantal sollicitatiebrieven kon tot vijf per week oplopen. Het totale 

aantal sollicitatiebrieven wordt op 60 a 70 geschat. Op ongeveer de helft 

volgden uitnodigingen. 

Ruilvoorwaarden: 

Een arbeidsplaats wordt als waardevol ervaren, hoewel hier veel afhangt 

van Je eigen inbreng. Aan elke funktie kleven negatieve aspekten maar, 

aldus U, een baan is je leven niet maar slechts je werk. 

U acht zich vervolgens in staat om informatie te vragen die voor haar 

functioneren van belang is en om aan de werkgever te vertellen wat hij 

moet weten. 

Tenslotte vindt U dat ze ook bij sollicitaties nog voldoende vrijheid 

heeft om een aanbod te weigeren. 
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- vrouw, rond 20 jaar oud, thuisvonend; 

opleiding; Atheneum. 

Ten tijde van interview in opleiding voor ziekenver

zorgs ter in Waalwijk. 

I. na de atheneum-opleiding wilde V naar een HBO in Eindhoven, richting 

kinderopvoeding. Ze is hiervoor twee maal uitgeloot. 

2. een lerarenopleiding aan de K.u, van Nijmegen, richting Huishoudkunde 

en Gezondheidskunde. Deze studie heeft V maar enkele maanden gevolgd. 

De opleiding leidde niet voor de praktijk op. 

3. na terugkomst wilde V een zogenaamde B-verpleging (psychiatrische ver

pleging) volgen. De inrichtingen (RPI, zie ook sollicitaties) deden 

hun deuren pas in maart (erg laat voor V) open. 

4. een opleiding voor ziekenverzorgster. Deze volgde V ten tijde van het 

interview. Ze loopt stage in een verpleegtehuis. De voorkeur ontstond 

door werkervaringen in bejaardentehuizen. 

5. V heeft zich op het GAB ingeschreven onder de categorie verzorging. 

Een kantoorfunktie ziet ze ook als een alternatief, een tussentijdse 

oplossing om bezig te zijn. 

Houding: 

V wilde niet studeren, brak de studie in Nijmegen af, keerde naar huis 

terug en moest werk gaan zoeken. Het werkloos zijn (aug. '80-maart'81) 

beviel V niet. De moeder was er ook niet blij mee en <lit leidde tot 

ruzies. De vader was de hele <lag weg. De moeder drong haar allerlei 

klussen op. 

Het solliciteren ging V steeds moeilijker af. Telkens moest ze zich goede 

voornemens maken om de advertenties uit de zaterdagkrant de maandag te be

antwoorden. 

Op den duur had ze daar geen zin in en rationaliseerde haar houding met 

de idee: het heeft toch geen zin, ik wordt toch afgewezen. 

V heeft geen hekel aan werken. Misschien is <lit zo, verklaart ze, omdat 

ze te lang thuis heeft gezeten. De opleiding die ze volgt voor ziekenver

zorgster, ervaart ze als schools. Je begint weer opnieuw hoewel de leer

lingen ge1ntresseerder en gemotiveerder zijn dan op de middelbare school. 
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Werkervaringen: 

V heeft twee werkkringen gehad. Bij een slipslothandel heeft ze twee 

maanden gewerkt en bij een bejaardentehuis een half jaar (maart-aug.'80). 

De eerste werkkring, via het GAB verworven, beschouwt ze als een zijstraat. 

Ze moest in het bejaardentehuis dingen doen die in feite alleen door ge

diplomeerde krachten uitgevoerd mogen warden. Zo moest V alleen een ser

viceflat surveilleren. Haars inziens heerst in bejaarden- en verpleegte

huizen een groat personeelstekort. 

De huidige werkkring bevalt V wel. Haar praktijklessen volgt ze op een 

moeilijke afdeling van een verpleegtehuis. De contacten met medeleerlingen 

ervaart V als bevredigend. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~~i~Q: De meest gebruikte kranten beslaan een gebied in midden en 

zuid-oost Brabant. Eenmalig heeft V naar enkele rijkspsychiatrische in

richtingen in Nederland geschreven, tot Voorburg en Boekel toe. 

Bij een poging om in een verpleegtehuis een werkkring, met daaraan gekop

peld een opleiding te krijgen, is ze dichter bij huis gebleven: Eindhoven 

Veghel, Heeswijk en Boxtel. 

Informatiekanalen: 

a. YE~~g~E~_ig!~E~~!i~~~g~!~g: 

- voor de slipslothandel, de GAB-bemiddelaar, binnen twee weken na 

inschrijving. 

- voor het bejaardentehuis, een advertentie in het weekblad "Midden 

Brabant"; hier vroeg men leerling-ziekenverzorgsters. 

~~iQig~_ig!~E~~!i~~~g~!~g: 

- (voordat Vin maart '81 een opleidingsmogelijkheid in Waalwijk vond). 

b. Het Eindhovens Dagblad. Deze werd dagelijks doorgenomen. Het Brabants 

Dagblad werd incidenteel gebruikt. Zowel familie als de ouders van een 

vriendin waren er op geabonneerd. 

In de Veghelse Kraut en Midden-Brabant (weekbladen) stand wel eens iets 

in; in het Gewest en Oost-Brabant heeft V nooit een vacature gevonden. 
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c. V heeft spontane sollicitaties gericht aan enkele psychiatrische in

richtingen in Nederland. Dit gebeurde na een vondst in de Volkskrant 

van een advertentie voor leerlingverpleegster/-verplegers. Genoemd 

worden de RPI's van Eindhoven, Vught, Voorburg en Boekel. 

In een tweede sessie van spontane sollicitaties, toen V besloten had 

een opleiding voor verzorgster in verpleegtehuizen te gaan volgen, 

heeft ze enkele verpleegtehuizen in de regio gebeld. 

Ondertussen liep al de sollicitatie in Waalwijk. 

d. V stond bij bet GAB ingeschreven in de groep verzorging. Een kennis 

die oak op het GAB werkte heeft V voor de eerste baan bemiddeld. 

De bij haar groep behorende bemiddelaar (een vrouw) heeft V ongeveer 

vijf maal uitgenodigd voor een gesprek. Een laatste keer had ze V een 

lijst van verpleegtehuizen en ziekenhuizen meegegeven. V had toen al 

in Waalwijk gesolliciteerd. V werd geadviseerd er iets bij te leren. 

e. De moeder zocht met V samen en zag vaak eerder een advertentie dan 

V. Ze wist wat V's voorkeur was maar suggereerde oak kantoorfunkties. 

Voor de laatste werd V altijd afgewezen vanwege gebrek aan ervaring. 

De vader, die een kantoor beheert, heeft veel relaties. Oa. de Volks

krant-advertentie (RPI) is van een van hen afkomstig. 

Vrienden van V hebben haar niet kunnen helpen. V praat incidenteel 

met een overbuurmeisje; oak zij verkeert in dezelfde positie als V. 

Informatiebehoefte: 

Voordat V besloot te solliciteren moest ze de gevraagde leeftijd kennen 

en de kwalificatie-eisen. Vroeg men om ervaring dan schreef ze toch en 

oak de leeftijdmarges overschreed ze zonder moeite. 

Concurrentie: 

Voor kantoorfunkties ziJn dat vooral personen met ervaring. Bij een af

wij zing van een sollicitatie op administratief gebied sto~in de brief 

dat 170 sollicitanten op een funktie hadden gesolliciteerd. 

Tijdens het bezoek aan de RPI in Eindhoven verkeerde V in gezelschap 

van 300 sollicitanten voor 25 plaatsen. In Waalwijk lagen haar kansen 

getalsmatig gezien iets beter. 
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Terwijl de kans bij de eerste sollicitatie 1:12 groot was was dat in het 

tweede geval 1:10. (8 plaatsen en 80 sollicitanten). 

Bij de RPI's was V in het nadeel tegenover kandidaten, die beter gemoti

veerd waren. 

V is ook bekend welke overgrote aantallen personen zich opgeven voor de 

opleiding Ziekenverzorging: in een ziekenhuis: 800 sollicitanten en 100 

plaatsen, in een tweede: 1800 aanmeldingen voor 40 plaatsen. 

Sollicitaties: 

V's sollicitatieinspanningen richtten zich vanaf haar eindexamen op op

leidingsinstituten. Eerst op het hoger beroepsonderwijs en na Nijmegen 

op de rijkspsychiatrische instellingen en opleidingen voor ziekenverzorg

ster. 

Het aspiratieniveau is gezakt van HBO/universitair naar MBO-niveau. 

De RPI's zijn schriftelijk benaderd. (4 plaatsen genoemd). 

De verpleegtehuizen uit de buurt zijn telefonisch benaderd. (4 plaatsen 

genoemd). 

Daarnaast heeft V op ongeveer 15 vacatures voor kantoorfuncties gerea

geerd. Dit deed ze om tijdelijk bezig te zijn. De afwijzingen zijn, vol

gens haar, een gevolg van het ontbreken van ervaring. 

Hiernaast warden nog vijf sollicitaties genoemd voor verzorgingsassistente. 

De volgende sollicitatiegesprekken werden gevoerd: 

- bij een doveninstituut in Sint Michelsgestel, voor de functie van groeps

leidster. Hieraan zat een een-jarige opleiding vast.V had er spontaan 

heen geschreven. 

- een kantoorfunctie bij het C.A.V. Hier vroeg men om een gerichte opleiding, 

ervaring en typediploma. Reden waarom V een typecursus is gaan volgen. Ook 

een vraag als "heh je er echt zin in?" werd gesteld. 

- een voorlichtingsmiddag bij het RPI in Eindhoven. Tijdens deze dag werd 

de organisatie uitgelegd, volgde een opsonnning van het type patienten en 

was er een individueel gesprek. 
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Hierin werd diep ingegaan op de kandidaat en op de manier waarop zij 

dacht met patienten en collega's om te gaan. Daar V niet wist hoe de 

zaak konkreet draaide waren dit niet even gemakkelijke vragen. 

Resume: Over een periode van 8 maanden; 

schriftelijke sollicitaties 

telefonische sollicitaties 

andere instellingen 

kantoorfuncties 

3 

15 

bij psychiatrische instellingen en 
verpleegtehuizen. 

sollicitaties 

Resultaat: bij een opleiding (ziekenverzorging, Waalwijk) aangenomen. 

Ruilvoorwaarden: 

Wat de informatie-uitwisseling betreft stelt V vast dat persoonlijke 

eigenschappen als karaktereigenschappen en motieven door de werkgever 

ontdekt kunnen warden uit hetgeen je doet. 

De voorlichting van de werkbiedende (RPI als voorbeeld) was goed: 

er werd verteld dat zo'n inrichting niet geweldig is en de patienten 

depressief kunnen zijn. De opbouw van de afdelingen werd uitgelegd. 

V wist veel af van de inrichting omdat haar vriend op de zwaarste af~ 

deling had gewerkt. 

De werknemer beschikt niet in volledige zelfstandigheid over een ar

beidsplaats. Daarom is het idee van de arbeidsplaats als koopwaar niet 

juist. 

Wat het vrijheidsaspekt betref t heef t de werkgever in de huidige tijd 

meer vrijheid dan de werknemer. Als werkzoekende hen je vrij om al of 

niet op een vacature-advertentie te reageren. 
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man, jonger dan 20 jaar, thuiswonend, 

opleiding RAVO. 

Ten tijde van het interview werkloos 

a. de vroegere voorkeur ging uit naar een opleiding voor politieagent. 

Hij was toen te jong voor de opleiding en ging naar de HAVO. Hier 

heeft hij last van zijn rug gekregen, waardoor de politieschool af

viel. 

b. administratief werk. 

c. W ziet steeds meer vacatures voor vertegenwoordiger maar beschikt 

niet over een rijbewijs. Hij is wel bezig met rijlessen. W hoopt in 

het bedrijf een opleiding voor vertegenwoordiger te krijgen. 

Hoofdprobleem is ook bij W het gebrek aan vacatures. Dit maakt dat 

hij weinig kieskeurig kon en kan zijn. Dit is de verklaring voor de 

zaterdagbaan als flessenaannemer in een supermarkt. 

Houding: 

W is sedert mei '80 werkloos. Hij brengt ziJn dag"gapend en puzzelend" 

door. Hij kan niet goed meer sporten vanwege de last in de rug. W zit 

thuis te "balen" en is bang dat hij nooit aan de slag zal komen tgv. de 

vele werkzoekenden die met hem zoeken. Hij voelt zich altijd in het na

deel tegenover mensen, die gezond zijn. 

W vindt dat hij voldoende zoekt maar dat hij geen zicht heef t op waar 

vacatures voorkomen. Hij is ook van mening dat niet alle vacatures ex

tern gepubliceerd warden. 

Werkervaringen: 

De enige werkervaring vloeit voort uit de werkzaamheden bij een super

markt, op zaterdag. Hij heeft hier 3 a 4 bazen, de een wil iets, de antler 

wil vijf minuten later iets anders. 

W neemt lege £lessen in. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~~i~~l W. wil in ziJn geboorteplaats blijven wonen, zoekt in deze 

stad,de omgeving ervan en Eindhoven. 
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Informatiekanalen: 

a. De zaterdagbaan bij de supermarkt is verkregen via een advertentie in 

het plaatselijk dagblad. 

In de laatste zoekperiode worden de volgende kanalen gebruikt: 

b. Het plaatselijk dagblad. Deze krant wordt dagelijks doorgenomen. Alle 

vacatures worden bekeken. Het aantal enigszins passende vacatures per 

keer wordt op 3 a 4 geschat. W reageert hierop, ook als het geen admi

nistratieve beroepen zijn. 

Ook een plaatselijk weekblad (Traverse) wordt doorgenomen maar hier 

staat nooit iets in. 

c. Eens in de twee weken wordt het GAB bezocht. Hier worden "alle" mappen 

doorgenomen. Het aanbod neemt af. 

W heeft ook "een paar" gesprekken gehad, waarbij hem werd gevraagd wat 

hij graag zou willen doen, of hij nog een opleiding zou willen volgen. 

W is eenmaal bemiddelt voor een plaats bij een opticien. Toen hij er 

kwam was al iemand anders aangenomen. 

d. Kennissen/familie: W heeft aan oudere familieleden gevraagd of ziJ 

vacatures kenden die bij zijn opleiding pasten. Zij hebben W voor onge

veer vijf vacatures getipt, meestal in winkels. Met vrienden wordt 

niet over vacatures en bedrijven gepraat. 

e. W heeft eenmaal spontaan naar de Amrobank geschreven maar daar had men 

geen vacatures. Hij heeft zich bij een uitzendbureau ingeschreven, in 

december '80. W vermoedt dat de andere uitzendbureau's over dezelfde 

vacatures beschikken. 

Informatiebehoefte: 

De enige informatie-items zijn de opleidingseisen en de gevraagde leeftijd. 

Meer informatie heeft W niet nodig. Tijdens het sollicitatiegesprek kan hij 

nog altijd meer te weten komen. De meeste bedrijven waar W naar schrijft 

kent hij niet. 

Concurrentie: 

W heeft er geen idee van of veel anderen hetzelfde werk zoeken als hij. 

In het algemeen ziet hij elke werkzoekende zonder lichamelijke klachten en 

met een identieke opleiding sterk in het voordeel bij hemzelf. 
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Sollicitaties: 

Kennissen hebben W een vijftal winkels aangewezen waar hij eventueel 

terecht zou kunnen. Hij is er heen gestapt. Men vraagt W of hij al in 

dienst is geweest, hij vertelt over de afkeuring vanwege zijn rug en 

men koestert onmiddellijk de angst dat W voortdurend in de ziektewet 

zal zitten en wijst hem af. 

W heeft telefonisch gesolliciteerd maar dan alleen op vacatures uit de 

krant. Op formele sollicitaties warden geen redenen van afwijzing ge

geven. De afwijzing is dan schriftelijk. 

Het schrijven van sollicitatiebrieven kost W niet veel moeite. 

W kan echter moeilijk verbaal uit zijn woorden komen en is daarom ze

nuwachtig als hij naar een sollicitatiegesprek moet("als ik maar geen 

flater sla"). Tijdens het gesprek zegt hij zelf dan niet veel maar 

laat de selekteur de vragen stellen. 

W heeft geen commentaar op de behandeling door personeelsfunctionarissen. 

Resume: 

- vijf spontane bezoeken aan winkels, op aanraden van familieleden 

- 55 sollicitaties, waarop IO uitnodigingen volgden voor een sollicita-

tiegesprek. Meestal betrof dit funkties voor administratief medewerker. 

Ongeveer de helft van de 55 vacatures is afkomstig uit de krant en de 

andere helft uit de vacaturebank. 

Al naar gelang de vraag in de advertentie belde of schreef W. 

Ruilvoorwaarden: 

Wat de waarde betreft ziJn aan elke arbeidsplaats voor- en nadelen ver

bonden. 

Tijdens een sollicitatiegesprek wordt niet voldoende informatie uitgewis

seld maar dit kun je compenseren tijdens de proeftijd. W van zijn kant 

meent ook niet alle relevante informatie te kunnen geven. 

Tenslotte vindt W dat je een vacature in het stadium dat je hem in de krant 

ziet altijd kunt verwerpen. Als hij aangenomen is en de baas zadelt hem op 

met klussen, die niet tijdens de sollicitatie genoemd werden dan acht hij 

zich in staat de uitvoering ervan te weigeren. 
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Voorkeur: 
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- vrouw, rond 20 jaar oud, thuiswonend, 

opleiding: MAVO; I jaar RAV0-4eklas, 

afdelingssecretaresse ~a een MBO-opleiding. 

Eindexamen in juni 1980. 

Ten tijde van het interview negen maanden werkzaam 

bij een dienstverlenende instelling. 

I. Op de RAVO ging de voorkeur voor alles uit naar het werken met dieren. 

2. Een secretaressebaan, waarbij sociale contacten, afwisseling, vrijheid 

en presentatie en organisatiewerk de grootste nadruk krijgen. In haar 

huidige functie bevalt X het feit dat alle aktiviteiten van de afdeling 

via haar lopen. 

3. Een grote instelling of afdeling. Op een klein kantoor zit Je tegenover 

telkens dezelfde gezichten. Dit ervaart X als een nadeel. 

4. Een uitgesproken hekel heeft X aan zuiver administratief en enkel uit

voerend werk zoals typen en boekhouden. 

5. X zal mogelijk niet haar hele leven (afdeling-) secretaressewerk blijven 

doen. Ze denkt aan het buitenland terwijl ze werkt in een volwaardige 

secretaressefunctie. Verder weg liggen plannenvoor opleidingen aan de 

Sociale Academie en organisatiekunde. 

Houding: 

De houding tegenover de huidige werkkring zal apart behandeld warden na 

de sollicitaties. 

Op de RAVO raakte X overspannen en wilde er snel van af om een receptio-

nis te te worden, via een opleiding bij Schroevers. Adviezen van anderen 

deden haar besluiten om een meer praktijkgerichte, eenvoudiger weg tekiezen 

naar een functie van afdelings-/assistentsecretaresse via het Mercator College. 

Al in juni (maand van afstuderen) is X "fanatiek" de krant gaan lezen. 

Dit deed ze meer om zich te orienteren. De ouders drongen sterk aan dat 

ze werk ging zoeken. Voor de sollicitatie-inspanningen wilde ze op vakantie. 

Het laatste schooljaar was erg zwaar geweest. In juni en juli heeft X inci~ 

denteel (oa. vrijdag en zaterdag) in een warenhuis gewerkt als kassiere. 

\ 
De overstap van school naar een volledige dagtaak is X zwaar gevallen, 

vooral ook door de eerste werkkring. X beoefent tenslotte veel hobby's en 

komt daar nu bijna niet meer aan toe. 
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Werkervaringen: 

X's eerste administratieve baan heeft twee maanden geduurd. Het betrof 

een functie bij een verkoopkantoor van een electrotechnisch bedrijf. 

X moest te veel typenen knapte daarop af. Maakte zij een typefout dan moest 

het hele blad/brief opnieuw. Bladen met cijfers verwarden haar op den 

duur. Ze zou afdelingssecretaresse worden maar daar kwam niets van. 

X's conclusie is dat je op een verkeerde plaats ook niet goed kunt func

tioneren. Tegenover deze slechte ervaringen staan de goede in de huidige 

werkkring: hier is ze afdelingssecretaresse met de nodige afwisseling en 

zelfstandigheid. Het ontslag uit de eerste werkkring heeft X als pijnlijk 

ervaren ("gaat je niet in je kouwe kleren zitten"). 

Zoekgedrag: 

~~~~g~~i~~: Eindhoven heeft de voorkeur vanwege de grootte en anonimi-

teit, verder Asten en het industrieterrein in de woonplaats (itt. bankfilialen 

in het dorp zelf, vanwege de rocdelmentaliteit). Helmond wordt als een 

rotstad gekwalificeert en daarmee gediskwalificeerd. 

Informatickanalen: 

a. De part-time baan bij de Hema is verkregen via een kranteadvertentie. 

b. De zoekaktiviteiten begonnen via het lezen van kranteadvertenties. 

De krant was het Helmonds Dagblad. In deze periode vindt slechts een 

orientatie plaats die ophoudt bij de sollicitatie bij de Hema. 

Begin augustus -nog voor de vakantie- begint X te solliciteren. De 

moeder zoekt voor haar en knipt advertenties uit. X zelf kijkt alleen 

op zaterdag in de krant. In de krant staan de meeste vacatures alleen 

deze ingang is niet vruchtbaar. X solliciteert op "alles": receptio

niste, administratief medewerkster, secretaresse. 

In de streekbladen (oa. de Peel Courier) staan zelden vacaturemeldingen. 

c. Kennissen/familie/vrienden. X hangt het idee aan dat je via kruiwagens 

het makkelijkst aan een baan komt. Een kennis had beloofd voor haar te 

informeren. Hij heeft overal relaties zitten, maar heeft niets aan X 

aan kunnen bieden. Een kennis van de vader, werkzaam bij een overkoepe

lende ziekenhuisorganisatie raadde X aan om, wilde ze in een ziekenhuis 
I 

terecht kunnen, een opleiding voor medisch secretaresse te volgen. 

Een tante heeft een assurantiekantoor maar van beide kanten zijn geen 

toenaderingspogingen gedaan. 
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X heeft via een toevallige kennis, die met haar op een avondcursus 

Duits zat, de vacante plaats bij de huidige werkkring verkregen. In 

eerste instantie als uitzendkracht. De kennis ging weg bij de instelling en 

gaf X op als plaatsvervangster bij het uitzendbureau waarvoor ze werk-

te ,en de chef van haar afdeling. 

d. School: via de les handelscorrespondentie is de leerlingen geleerd hoe 

ze sollicitatiebrieven moeten schrijven. Ook de presentatie is doorge

nomen (laat je niet in een hoek duwen; wees voorbereid op prive-vragen). 

De meisjes werd geadviseerd geen gebruik te maken van het uitzendwezen. 

Je werd er slecht betaald. X is toch via een uitzendbureau gaan werken 

en had de tegengestelde ervaring. 

Op de school heeft X ook een beroepskeuzetest gedaan. Ze beschouwt deze 

test als flauwekul. Via afleidingen -een indirecte weg om iemands voor

keur te leren kennen- kwam het beroep agrarier uit (X had bevestigd <lat 

ze graag tuinierde, buiten werkte en honden fokte en kwam als boer uit!). 

De school beschikte -itt. bijvoorbeeld het MEAO- niet over een vacature

blad. Een docente kantoorpraktijk heeft de meisJes voorgelicht over de 

arbeidsmarkt en hen geadviseerd alles aan te nemen wat ze konden krijgen, 

ook onder hun niveau. X heeft zich <lit advies ter harte genomen en op 

"alles" gesolliciteerd. 

e. X heeft zich bij het GAB, in een nabij gelegen plaats, ingeschreven na 

vertrek uit de eerste werkkring; <lit ten behoeve van een uitkering. 

Ze is eenmaal bemiddeld voor een bank in de woonplaats maar was even 

ervoor als uitzendkracht aangenomen bij de instelling. 

Bij de inschrijving, na ontslag uit de eerste volledige werkkring, 

werden X en haar collega onsympathiek behandeld. Toen ze aan bleven 

houden om alles omtrent hun positie en rechten uit te vinden werd de 

man aardiger. Ook de G.A.K.-functionaris krijgt een ongunstige kwalifi

catie. Bij deze inschrijving hebben X en collega, voor de enige keer, 

(alle mappen) van de vacaturebank doorgenomen. Ze troffen twee interes

sante vacatures aan. 

f. Op advies van het verkoopkantoor (le werkkring) heeft X zich bij enkele 

uitzendbureaus ingeschreven: drie in Helmond en twee in Eindhoven. 

De suggestie van de werkgever was <lat je via uitzendbureaus op meerdere 

plaatsen te werk gesteld kunt warden en je daarmee op de hoogte komt van 

meerdere typen werk. 
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Een bureau in Eindhoven wordt als zeer goed omschreven, terwijl een 

andere als waardeloos wordt bestempeld. Bij weer een derde is ze al

leen ingeschreven. Bij twee bureaus kreeg je op vrijdag, als je je 

werkbriefje inleverde koffie en kon je contact maken met andere krachten; 

X kan <lit erg waarderen. 

Het uitzendbureau wordt door X als het beste connnunicatiekanaal om

schreven; je kunt weggaan wanneer je wilt en je komt overal. 

Een bureau heeft X bemiddeld voor een funktie van drie dagen. Het als 

beste omschreven bureau is mede verantwoordelijk voor de huidige functie 

waarop ze ook als vaste kracht kon blijven. Een kennis van de 

Duitse cursus werkte ook voor <lit bureau en zat op uitzendbasis op de 

stoel waarop X terecht kwam. Deze relatie heeft aan haar chef en aan 

het uitzendbureau voorgesteld X een kans te gunnen. Zij zelf vertrok 

vrijwillig naar elders. De plaats waarop X terecht kwam, stond, merkt 

X op, niet in de kraut. 

Bij het "beste" bureau kwam X elke week. Hier had ze het gevoel <lat men 

veel deed om vacatures te vinden. Een tweede bureau belde ze inciden

teel. Toen ze bij de bank voor vast was aangenomen, belde ze alle bu

reaus af behalve het bureau dat ze als waardeloos afdeed. 

Informatiebehoefte: 

In de eerste zoekfase lette X enkel op de naam. Na de slechte ervaringen 

in de eerste werkkring is ze gerichter gaan solliciteren. Ze is gaan let

ten op de taakomschrijving, de vestigingsplaats en enigszins naar het type 

bedrij f. 

Concurrentie: 

Op de afstudeerdag had je een zaal vol afgestudeerden. Dit gaf X het idee 

dat als je op banen voor secretaresse of assistent-secretaresse sollici

teerde je nooit aan de slag zou komen. 

Een tweede groep concurrenten zijn de getrouwde en gescheiden vrouwen die 

al ervaring hebben met secretaresse werkzaamheden. 
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Sollicitaties: 

In het begin van haar zoekperiode heeft X "overal" op gesolliciteerd. 

Door de slechte werkervaring in de eerste werkkring (enkel typewerk, ta

bellen met cijfers) is ze gerichter gaan zoeken. 

X had een grate hekel aan het schrijven van sollicitatiebrieven omdat 

fouten haar verplichtten tot zelfs "tienmaal"toe een brief te herschrijven. 

De sollicitatiegesprekken bij de eerste twee werkgevers verliepen heel 

vlot. X vermoedt dat ze bij het verkoopkantoor werd aangenomen vanwege het 

feit dat ze vlot kon praten. Op school werd de leerlingen aangeraden bij 

sollicitatiegesprekken niet passief te ziJn omdat dit een verkeerde in

druk kon geven en om zich niet in de hoek te laten duwen. 

Tijdens een sollicitatiegesprek pus in de praktijk, wachtte X af wat de 

personeelsfunctionaris vroeg, gaf antwoord en lette erop of hij tevreden 

was en als <lit niet het geval was dan vertelde ze door. 

Bij de derde, huidige werkgever is X zoals al opgemerkt binnengekomen via 

een uitzendbureau en een kennis, die voor hetzelfde bureau werkte en op 

een plaats zat, die ze wilde verlaten. Deze kennis heeft X 

zowel bij de chef als het uitzendbureau aanbevolen. 

Ze kon snel op de afdeling met iedereen goed opschieten. Er warden er 

geen stropdassen gedragen en een jurk is oak niet verplicht. De baas is 

heel gezellig. Er waren twee introduktiedagen, een in Utrecht en een op 

de eigen afdeling. X werd uitgebreid voorgelicht over de computerafdeling. 

X was in december in dienst getreden als uitzendkracht. Kort daarna ver

scheen haar plaats als een vacature in het interne vacatureblad van de 

bank. Wilde ze in aanmerking komen dan moest ze daarop formeel sollici

teren. Er waren meer interne kandidaten. 

X vond het geen voordeel dat ze al op de vacatureplaats zat. Het was 

moeilijk om de vreemdeling te spelen tijdens de sollicitatie, merkt ze 

op. Ze werd sterk aan de tand gevoeld: moest alles over zichzelf vertellen 

vanaf de lagere school: er werd gevraagd of ze het werk aankon, of ze de 

baan leuk vond en of dit na een half jaar nag zo zou zijn (men had ontdekt 

dat ze wispelturig was en vond haar opleiding te licht voor een 
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secretaressefunktie, men vond X ook te jong). 

Tijdens het gesprek werd haar meerdere malen gevraagd of ze zelf vragen 

had. 

De beslissing over de aanname liet vervolgens erg lang op zich wachten. 

Resume: 

Via het uitzendwezen is X aan twee barren gekomen. 

In de krant heeft ze 20 a 25 vacatures gevonden waarop ze gesolliciteerd 

heeft. Op vijftien volgden afwijzingen, van de andere potentiele werk

kringen werd niets vernomen. 

Gebruiksgedrag: 

Hier wordt ingegaan op de funktievervulling in de huidige werkkring: 

De inhoud van de werkzaamheden op de automatiseringsafdeling, waar ze 

werkt, ervaart X als leuk; de automatisering interesseert haar. In het 

begin heeft ze er wel veel over moeten lezen. Om een volledige secreta

resse te warden (nu is ze afdelings-secretaresse) moet X steno, Duits en 

Frans leren. Om vergaderingen te kunnen volgen leest ze nu een boek over 

computer-beginselen. Dit doet ze niet om op te klirrnnen. Uit belangstelling 

kijkt ze wel in het interne vacatureblad. X wil wel verder komen maar 

denkt dan aan het buitenland of een maatschappelijk beroep, ook organisa

tiewerk. X is erg geengageerd werkzaam: ze denkt veel aan haar werk, oak 

thuis, werkt over en wil er iets van maken. 

X beschikt over een eigen kamer en kan betrekkelijk zelfstandig opereren. 

Volgens de chef beschikt ze over een eigen winkel en moet daar goed op pas

sen. Ze krijgt het vertrouwen van de chef en stelt zichzelf loyaal op. 

Al voor de indiensttreding was X ingelicht door een kennis van school over 

het type mensen dat op de afdeling werkte: je hebt er technici, "papier

scheurders" en nietsnutten (komen om half tien binnen en zijn om vier uur 

weg). 

In het begin overvielen de mannelijke collega's haar maar de chef heeft 

haar geadviseerd ze radikaal uit haar kamer te zetten als de pauze voorbij 

was. Dit lukt ze goed. 

Ruilvoorwaarden: 

Wat de waarde betreft is X's idee dat iedere werknemer vervangbaar is en 

gemist kan warden, ook zij zelf. 
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Hier staat tegenover dat iedere mens kwaliteiten heeft. Zaak is om op 

een plaats te komen die geschikt is. Ook aan een arbeidsplaats zitten 

''waardeloze"kanten. Als voorbeeld noemt X het schrijven van dagelijkse 

verslagen. X heeft veel hobby's en komt door de volle dagtaak er niet 

toe om ze te beoefenen. 

Wat deinformatie-uitwisselingbetreft constateert X dat ze tijdens het 

sollicitatiegesprek, die ze op de bank had, niet in staat was antwoorden 

te geven op vragen als: kun je dit blijven volhouden?, zul je het pret

tig blijven vinden? 

Dit is pas na die periode mogelijk. 

De personeelsfunctionarissen weten van hun kant waar ze het over hebben, 

X niet. Er warden veel moeilijke woorden gebruikt bij de taakomschrijving 

en dit kan X niet uitstaan. In de praktijk blijken die woorden voor mak

kelijke werkzaamheden te staan. 

Mbt. het vrijheidsaspekt vertelt X een voorval op het GAK-kantoor waar 

een functionaris niet wilde aannemen dat ze die week geen sollicitaties 

had verricht. Op X's antwoord dat er geen vakatures in de kraut stonden, 

deed hij een paging iets te vinden en wees haar op een baan van huishoud

s ter de opmerking erbij toevoegend "Nou, en hier dan!" 
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- man, jonger dan 25 jaar, woont mettle moeder. 

Opleiding MEAO-administratief met getuigschrift wiskunde. 

Ten tijde van het interview een jaar werkzaam bij een 

dienstverlenende instelling. 

I. een bankinstelling 

2. verzekeringsmaatschappijen 

3. grotere bedrijven, die een toekomst hebben. 

4. niet aantrekkelijk zijn kleinere, industriele bedrijven met een zwakke 

economische basis. Y was via de t.v. op de hoogte gekomen van zwakke 

bedrijfstakken en bedrijven. 

5. binnen de bank waar Y momenteel werkt gaat de voorkeur uit naar een 

administratieve baan of een plaats op de automatiseringsafdeling. (zie 

ook het gebruiksgedrag). 

6. Als Y geen enkele administratieve baan had gevonden en hij zou bij een groot 

concern kunnen blijven dan zou hij bereid zijn geweest om een technische 

opleiding (MTS) te volgen. Dit vanwege de fijne afdeling waarop hij werk

te. 

Houding: 

Y ,is nauwelijks werkloos geweest. Rond de examentijd stierf zijn vader. 

D~ze gebeurtenis verstoorde zijn plannen om door te studeren. Het thuiszit

t~n trekt Y niet aan. Hij is met de moeder verhuisd naar een flat en kan 

hieraan geen klussen verrichten. Vanaf de afstudeertijd heeft Y dagelijks 

het Eindhovens Dagblad doorgenomen. Afwijzingen op sollicitaties hadden 

een ontmoedigend effect. Een van de gevolgen was dat Y daarna weken achter

een alleen op zaterdag vacatures zocht. Om niet te lang werkloos te zijn, 

bij een t~kort aan banen, heeft Y zich bij uitzendbureaus ingeschreven. 

Werkervaringen: 

Voordat Y bij de huidige werkgever kwam had hij gedurende ongeveer een jaar 

voor uitzendbureaus gewerkt,Een bureau had Y bij het concern geplaatst.Hier moest 

hij helpen met de bewerking van informatie voor invoering in een computer. 

Het geheel moest gesystematiseerd worden. 

Y had veel problemen met de samenwerking met een oude man (76 jaar) die 

volstrekt a-technisch was. Het schrijven van duizende ponsconcepten viel 

Y tegen. Hij is er toch een half jaar gebleven en leverde, naar eigen zeg

gen zichtbare resultaten af. 
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Y is nog een tweede keer bij dezelfde maatschappij teruggeweest, voor 

slechts twee weken. 

y heeft veel met ingenieurs op een afdeling gewerkt en kon daar goed mee 

opschieten. 

Tijdens schoolvakanties (3x) heeft Y bij dezelfde bank gewerkt waar hij 

momenteel in vaste dienst is. Hij is er via zijn vader, die chauffeur/ 

automonteur, ingekomen. Twee jaar ( vakantietijd) heeft Y bij filialen 

van hetzelfde bedrijf gewerkt en eenmaal op de hypotheekbank waar hij 

nu werkt. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~2!~Q:Regio Eindhoven. Bij voorkeur in de stad zelf in verband met 

de vervoerafstanden. Met de auto zit je te snel vast en het openbaar ver

voer is slecht. 

Informatiekanalen: 

a. de vakantiebanen bij de huidige werkgever zijn verkregen via de vader die 

er werkte als chauffeur; 

b. banen bij twee andere bedrijven zijn verkregen via het uitzendbureau. 

Informatiekanalen voor indiensttreding in juli 1 80: 

c. Uitzendbureaus: omdat op administratief gebied weinig vacatures werden 

gevonden heeft Y zich bij dertien uitzendbureaus ingeschreven. De adres

sen ervan vond hij in de Gouden Gids. Sommige bureaus beschikken over 

specialistische beroepen zoals HBO, HTS, verpleegkundigen. Hier heeft 

Y zich niet ingeschreven. Y is van mening dat veel bedrijven enkel via 

uitzendbureaus mensen aantrekken. 

d. Vanaf het begin heeft Y dagelijks het Eindhovens Dagblad doorgenomen. 

Y heeft hierin wel vacatures gevonden, erop gesolliciteerd maar is ook 

altijd afgewezen. 

c. De school verzorgde een vacatureblad. Hierin stonden vacatures in Y's 

richting maar bij onaantrekkelijke instellingen als de Edah of zieken

huizen. In een winkelbedrijf zou Y toch uitkomen in een ongewenste rich

ting, te weten de commerciele. 

Y kon goed overweg met een vrouwelijke decaan. Deze gaf hem adressen van 

accountantskantoren (stageplaatsen) met het advies spontaan te sollici

teren. Zij gaf Y ook de namen van de contactpersonen bij die kantoren. 
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Y mocht haar naam in de brief vermelden. Y ontving geen enkele reaktie. 

f. De vader vormde de ingang tot de instelling waar Y nu werkt. 

Via hem is hij aan de vakantiebanen gekomen. De vacature waarop Y gesol

liciteerd heeft is afkomstig uit de krant. Hij beschouwt de vader wel als 

een goede referentie. Een vriend wees Y wel eens op een kranteadv~rten

tie. Meestal had Y hem dan al zelf gezien. 

g. Y heeft zich bij het GAB ingeschreven na een uitzendbaan. Hij had de in

druk dat de vacatures in de vacaturebank identiek waren aan die in de 

krant; daarnaast trof hij er la~openstaande vacature; aan.Y had bij het eerste 

bezoek aan het arbeidsbureau wat meer voorlichting willen krijgen over 

de werking van het GAB en de sociale verzekeringswetten. 

Informatiebehoefte: 

De behoefte v66r het schrijven van een sollicitatiebrief betreft het type 

bedrijf en de aard van de werkzaamheden. Bij een sollicitatiegesprek werden 

vragen gesteld over het bedrijf, waarop Y geen antwoord wist. Dit bracht 

hem tot de conclusie dat je meer moet ontdekken over de achtergrond van het 

bedrij f. 

Vaak staat in advertenties we1n1g over de inhoud van de werkzaamheden. 

Als in een vacatureadvertentie wordt gevraagd naar een MEAO-administratie

opleiding dan acht Y dit een passende vacature. Vraagt men naar een MEAO-er 

(zonder toevoeging) dan reageert hij er niet meer op. 

Concurrentie: 

De meeste medeleerlingen van de MEOA-school hadden werk. Sommigen kwamen 

hieraan via een goede stageplaats bij een instelling, waar ze na de studie 

terug konden komen. Bij de sollicitatie bij de huidige werkgever werd ver

teld dat er 10 andere kandidaten ook waren uitgenodigd. 

Sollici ta ties: 

Y noemt enkele voorbeelden, die hij onthouden heef t. 

- een sollicitatie bij een zuivelfabriek(via een uitzendbureau)werd door Y afge

ketst omdat men van hem verwachtte dat hij in de commerciele richting 

uit zou groeien. 

- op dezelfde dag kon Y weer tijdelijk terug waar hij eerder gewerkt had. Hier 

moest hij administratief werk doen in het magazijn.De personeelsfunctionaris 

deed erg denigrerend over zijn MEAO-opleiding.Hij had iemand nodig die "n,et 

zijn handjes kon wapperen", om karretjes te duwen. Y heeft dit aanbod ge

weigerd. 
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- bij een sollicitatiegesprek verscheen Y met vuile handen. Hij had 

onderweg aan zijn auto moeten sleutelen. Dit ontlokte aan de se

lecteurs de opmerking dat de MTS misschien een betere school was. 

Hieruit heeft Y geleerd dat je beter je hobby's (bij/hem auto's 

repareren) kunt verzwijgen. · 

- een gesprek bij een bank werd een fiasco omdat de functionarissen 

vragen over het bedrijf stelden die hij niet kon beantwoorden. Hieruit 

heeft Y geleerd dat kennis vooraf van de werkgever noodzakelijk kan zijn. 

- Y had onmiddellijk na het eindexamen MEAO gesolliciteerd bij de 

huidige werkgever. De vacature, bij de inkoopafdeling. 

vond hij in de krant. Y wilde de funktie wel aannemen met het idee 

dat als hij er eenmaal "binnen" zat hij verder intern kon zoeken. De 

personeelsfunctionaris raadde Y sterk af om dit te doen daar de kans 

bestond dat hij voor jaren op de inkoopafdeling zou kunnen komen vast

zitten. 

De sollicitatiebrief werd in de reservemap opgeborgen. Toen er een 

vacature op de hypotheekbank van de instelling ontstond ontving Y een op

roep voor een sollicitatiegesprek. 

Het gesprek werd gevoerd door een personeelsfunctionaris en de betref

fende chef. Bij een tweede gesprek zou een rondleiding volgen. De chef 

was echter ziek. Y had geen echte behoefte aan een rondleiding omdat 

hij de afdeling kende uit de tijd dat hij er vakantiewerk verrichtte. 

Tijdens een sollicitatiegesprek laat Y de bedrijfsfunctionarissen de 

vragen stellen en antwoordt enkel. 

Na verloop van tijd had Y een standaardbrief ontworpen en voegde hij 

hierbij diploma's en de cijferlijst toe. "Dan weten ze wat je gedaan 

hebt". Bij gesprekken overdreef Y wat de tijd betreft die hij in vorige 

banen gewerkt had. Dienstverbanden via bet uitzendwezen konden toch 

moeilijk gecontroleerd worden. 

Resume: 

In een jaar tijd is Y driemaal een funktie aangeboden door bet uitzend

bureau. Y heeft vijf maal spontaan gesolliciteerd bij accountantskantoren. 

Uit het vacatureblad en de krant heeft Y een vijftiental vacatures gehaald 

en erop gesolliciteerd. Hij heeft er tientallen gezien. 
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Gebruiksgedrag:(in de huidige werkkring) 

In de avonduren volgt Y een cursus MBA (moderne bedrijfsadministratie). 

Deze wordt door de werkgever betaald. Na voltooing wil hij mogelijk zich gaan 

specialiseren in de automatiserings- en administratieve richting. Samen 

met een collega nemen ze uit interesse het interne vacatureblad door. 
I • 

Als Y extern een interessante vacature vindt dan zal hij daarop sollici-

teren. 

Op de afdeling van Y zal de automatisering het laatste zijn beslag heb

ben, maar nu reeds wordt uitgekeken naar een veiliger plaats. Het werk 

wordt als leuk omschreven. Het ligt in het verlengde van zijn opleiding. 

Ten gevolge van het interne vertrek van een collega krijgen Y en ziJn 

collega's steeds interessanter werk toegeschoven. 

Vanaf het begin heeft Y alles zo goed mogelijk willen doen. De werkzaam

heden werden voldoende uitgelegd. Eenmaal is een onderdeel verkeerd uit

gelegd waardoor alle opvolgende taken misgingen. Dit is Y niet verweten. 

De collega's worden gewaardeerd. De meeste ziJn jongeren. Met de vrouwe-

lijke collega's zijn de relaties ook goed. Als ze te rumoerig zijn en Y 

moet nadenken dan gaat hij apart zit ten of vraagt ze stil te zijn. 

Y heeft van de vrouwen de indruk dat ze alles over zich heen la ten komen. 

In het begin kende hij de mensen niet en nam eerst de zaak goed in zich op. 

De groepsleider (groep van 5 mensen) is ook jong en Y kan er goed mee op

schieten. 

Ruilvoorwaarden: 

Van gelijkwaardigheid is weinig sprake daar de werkgever datgene heeft wat 

jij als sollicitant wilt krijgen. 

In de loop van ziJn verblijf bij de ins telling heeft Y alle instrumenten op de 

afdeling leren beheersen en moet verantwoordelijk werk doen. Hiermee is hij 

onmisbaar geworden. 
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Wat de informatieuitwisseling betreft is Y van mening dat hij goed in 

staat is om gegevens te verstrekken die van belang zijn voor de beslis

sing of hij de geschikte kandidaat is. Deze passendheid wil hij ver

groten door in te gaan op de eis tot het behalen van het SPD en het vol

gen van automatiseringscursussen. Voor een bedrijf acht Y het moeilijk 

om uit te leggen wat je in de toekomst moet gaan doen. Hiervoor zouden 

ze te diep op de materie in moeten gaan. 

Y voelt zich voldoende vrij bij de keuze van vacatures uit de krant, 

in de eerste zoekfase. Ook tijdens een sollicitatiegesprek is Y in staat 

een aanbod te weigeren (zie de sollicitaties).Dit heeft wel problemen 

met het GAK opgeleverd maar Y's argumenten werden toch geaccepteerd. Deze 

waren: Y wilde een vaste baan en de PZ-man had hem slecht behandeld. 



Respondent Z 

Voorkeur: 
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- vrouw, jonger dan 20 jaar, thuiswonend; 

opleiding HAVO (met o.~. economie en handelswetenschappen 

als keuzevakken) 

Ten tijde van het interview 9 maanden werkzaam bij een 

dienstverlenende instelling. 

I. De KZ-verpleging en <lit bij voorkeur bij kinderen. Oudere zwakzinnigen 

kunnen echt depressief zijn terwijl de kinderen, leert de ervaring, 

vaak vrolijk zijn. Momenteel kijkt ze weer uit naar vacatures bij ver

zorgingstehuizen. 

2. De administratieve beroepen. In Z's familie zijn velen werkzaam in de 

administratieve sektor (broer, zusjes, zwager, schoonzusje). 

De ouders vonden het vanzelfsprekend dat Z ook voor een administratieve 

carriere zou kiezen. 

Houding: 

Z vond vijf jaar (middelbare) school voldoende en dacht niet aan een ver

volgopleiding. Ze is bereid een eventuele avondcursus te doen omdat ze dat 

minder inspannend vindt. 

Tijdens de zomervakanties verzorgt Z mede een kinderkamp. Z is vier maanden 

werkloos geweest en heeft zich toen best vermaakt. In deze tijd heeft ze 

bij kennissen, in de buurt van Roermond, in de winkel gestaan. Er was zelfs 

sprake van dat ze er voor vast zou komen werken. 

Z is werk gaan zoeken omdat enerzijds de ouders aandrongen en anderzijds ziJ 

zelf het niet-werken onaantrekkelijk vond. 

Z ondervond als handicap bij het zoeken het feit dat ze op school niet voor

gelicht waren over de arbeidsmarkt, waardoor ze niet wist waar ze moest zoeken. 

Werkervaringen: 

Deze beperken zich vooral tot de laatste werkkring en warden behandeld bij 

het gebruiksgedrag. 

Zoekgedrag: 

~~~~g~~i~~: Heel Noord-Brabant en Noord-Limburg. Eenmalig hadden Z en een 

schoolvriendin het plan naar Amsterdam te verhuizen en daar een opleiding 

voor medisch-secretaresse te volgen. Deze vriendin zakte voor het eind

examen en daarmee was het plan van de baan. 
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Informatiekanalen: 

Z zocht vanaf de tijd voor het eindexamen. 

a. Tijdens het laatste schooljaar had Z een orienterend gesprek over moge

lijkheden in de zwakzinnigenverpleging met een direkteur (kennis van Z's 

vader) van een opvangtehuis voor kinderen. Deze vertelde haar over de 

weinige plaatsen en raadde Z aan elders te zoeken. 

Z heeft ook een week stage gelopen in een zwakzinnigeninrichting in 

Utrecht; dit viel haar zwaar. 

Een zwager, werkzaam bij Z's huidige werkgever, (onder

schepte voor haar interne vacatures. 

Verre kennissen en vrienden gaven incidenteel tips m.b.t. vacatures in 

kranten. Zij waren op de hoogte van Z's slagen voor de RAVO en 

van het feit dat Z een baan zocht. 

Een vriendin werkt momenteel als artsenbezoekster en kijkt 

voor Z uit. Thuis weet men dat Z van baan wil veranderen en betreurt het 

feit da Z niet in de administratieve richting verder wil. De zwager, in 

een goede positie bij de -huidige werkgever, wordt als voorbeeld gesteld. 

b. Voor de eindexamentijd begon Z banen te zoeken in de administratieve 

richting. Hiervoor gebruikte ze het Eindhovens Dagblad (op den duur al

leen de zaterdageditie) en de Limburger, als ze in de winkel werkte. 

In de weekkrant Groot Eindhoven trof ze ongeveer drie vacatures aan. 

De meeste vacatures vond Z in het E.D. 

Terwijl ze nu werkzaam is zoekt Z weer vacatures in de zaterdageditie 

in de KZ-richting. Ze heeft tot nu toe twee vacatures gevonden en erop 

geschreven. Een van deze sollicitaties leverde haar een lijstje op met 

vijf adressen van zwakzinnigeninrichtingen met interne opleidingsmo

gelijkheden. 

c. Onmiddelijk na haar eindexamen heeft Z zich in laten schrijven bij het 

G.A.B. De"intake" ging bijzonder snel. De bemiddelaar had geen tijd 

voor Z en merkte schamper op "we zullen doen wat we met anderen doen; 

we schrijven je in als administratief medewerkster". Dit terwijl Z 

de KZ-verpleging als haar voorkeurgebied noemde. Gevraagd naar de funktie 

van voorlichtingsfolders merkte Z op dat na een dergelijke ontnuchterende 

ontvangst zij geen trek had om dan maar via folders op dehoogte te komen 

van haar mogelijkheden. 
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Als je van school komt heb je steun in de rug nodig. Je moet veel onder

nemen terwijl je niet weet wat. Het GAB heeft in deze een taak. 

Z heeft een drietal keren de vacaturebank ingezien. Hier nam ze de map

pen "administratief" en "verzorging" door. Het aantal vacatures was mi

nimaal. 

Z was bij het verlaten van de school te Jong (17 jaar) om zich in te 

laten schrijven bij uitzendbureau's. 

d. z heeft een viertal spontane sollicitaties verricht: een voor een stage

plaats bij een inrichting in Utrecht. Dit werd via een schoolbezoek van 

iemand van de instelling bereikt. Een tweede spontane benadering was bij 

een identieke inrichting, waar een neef van Z werkte. De derde betreft 

de sollicitatie/orientatie bij de instelling, waarvan de directeur een kennis 

van Z's vader is. 

De vierde spontane sollicitatie was bij de instelling waar Z momenteel werkt. 

e. Op school speculeerde men erop dat de leerlingen door zouden studeren. 

Z had graag gezien dat de school vacaturebladen uit de KZ-sector had ver

spreid. Er is wel een beroepskeuzetest geweest waaruit bleek dat Z's 

richting voor 99% in de verzorging lag. Z's bezwaar tegen de test is dat 

er geen gerichte, directe vragen werden gesteld maar men de richting ging 

zoeken, afleiden. 

Informatiebehoefte: 

Bij administratieve vacatures was de vraag welke opleiding gevraagd werd 

en wat de inhoud van het werk was. Z was in staat uit de naam van de instel

ling/bedrijf in te vullen welke materie de werkzaamheden betroffen. 

Bij verzorgende beroepen zoekt Z informatie over mogelijkheden voor interne 

opleidingen; welke opleiding je er kunt krijgen; of er wel of geen nacht

diensten zijn en of je intern kunt verblijven. 

Concurrentie: 

De voornoemde directeur had Z ontmoedigd door haar erop te wijzen dat op 

elke vacature 200 reacties volgden. Hier staat tegenover een recente erva

ring waarbij een vacature voor een KZ-verpleegkundige tweemaal geplaatst 

stond. Hieruit concludeert Z dat er geen reakties op de eerste vacature

melding kwamen. 
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Sollicitaties: 

Z had met hulp van haar zus een standaardsollicitatiebrief ontworpen 

waardoor solliciteren minder moeite kostte. 

Z heeft enkele sollicitaties bij zwakzinnigeninrichtingen gehad. 

Een bij een kindertehuis (de direkteur) is reeds genoemd. Een tweede 

sollicitatie voor een week orientatie kwam tot stand via een groepsleider 

van een inrichting, die de school van Z bezocht. Hier had Z oak een gesprek. 

Een derde sollicitatie bij een inrichting voor geestelijk en lichamelijk ge

handicapten was spontaan. Een leraar bij deze instelling was een neef van Z. 

De laatste sollicitaties werden afgebroken vanwege het feit dat Z in de 

tussentijd was aangenomen bij de huidige werkgever.Z had spontaan er naar toe 

geschreven na het lezen van een krantebericht over de opening van een nieuwe 

vleugel van het bedrijf. In eerste instantie reageerde de personeelsdienst 

negatief. De krant berichtte dat de bank nieuwe krachten kon gebruiken maar 

dat berustte op een vergissing, was de reaktie van de bank. 

Ten slotte is ze toch voor een sollicitatiegesprek uitgenodigd maar had toen 

meerdere sollicitaties lopen. Ze is tot driemaal toe telefonisch door de 

bank benaderd voordat ze bereid was een af spraak te maken. 

Z kon in die tijd oak in de winkel blijven werken. 

Tijdens het sollicitatiegesprek werd duidelijk dat ze bij de salarisadmini

stratie zou komen. Er werd haar veel variatie beloofd terwijl de werkzaam

heden sterk op elkaar lijken. 

De afdeling werd niet getoond en Z had moeite om door de moeilijke termen 

heen te kijken en haar werkzaamheden in te schatten. 

De totale sollicitatietijd nam twee maanden in beslag; wat Z erg lang vindt. 

De ervaringen met (alle) sollicitatiegesprekken zijn verwarrend. De selec

teurs stellen zich telkens anders op zodat je wat je door een gesprek hebt 

geleerd in het geheel niet toe kunt passen op de volgende. 

De ene selecteur vraagt je volledig uit, de tweede zwijgt, de derde wil alles 

weten over hobby's en gaat heel lang in op boeken die beiden lezen. 

Het ene gesprek duurt kart en het andere drie uur. 
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Resume: 

Z heeft in ongeveer vier maanden tijd een 20 a 25 sollicitatiebrieven 

naar administratieve banen, verricht. Een voor tandartsassistente en twee 

serieuze sollicitaties bij zwakzinnigeninrichtingen. Ten tijde van het in

terview had ze twee sollicitaties bij inrichtingen lopen. Van een inrich

ting heeft ze zoals al geschreven vijf adressen van inrichtingen ontvangen 

waar ze ook in de opleiding kan. 

Gebruiksgedrag: 

Z is matig tevreden met haar huidige functie en heeft daarom van tijd tot 

tijd de behoefte om uit te zien naar banen in de zwakzinnigenzorg. 

Ten gevolge van automatiseringsplannen staan veel banen op de afdeling 

op de tocht; reden waarom meerdere collega's extern of intern naar een 

andere plaats uitkijken. De bedrijfsfunctionarissen hebben de angst voor 

ontslag willen wegnemen door de belofte dat voor overbodige krachten in

tern een plaats gezocht zal warden. 

~werkzaamheden vallen tegen vanwege de eenvoud en het routinematige karak

ter. De werkzaamheden werden wel uitgebreid en er werd veel bijgeleerd maar 

dit had geen hogere inschaling tot gevolg. 

Op de afdeling werken vrouwen en mannen. De laatsten warden bevoordeeld: 

warden beter ingewerkt en krijgen meer informatie. Er wordt door de vrouwen 

onderling over deze verschillen gepraat in de kankersfeer. Z zelf is mondig 

genoeg. 

De bedrijfsfunctionarissen laten de vrouwen teveel aan hun lot over of 

overvallen hen met zoveel plannen dat ze er niets tegen in kunnen brengen. 
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Ruilvoorwaarden: 

Mbt. de informatieuitwisseling: Je neemt Je voor om wat te vragen 

(type werk, werkomstandigheden, opklirmnogelijkheden) tijdens een sol

licitatiegesprek maar wordt overvallen door de selecteurs en vergeet 

prompt wat je in wilde brengen. 

Z weet zelf niet wat belangrijk is voor de werkgever om van Je te weten. 

Daarom speculeert ze er maar op dat ze goed overkomt als ze verteld over 

haar passende vakkenpakket, het feit dat familie bij deinstelling werkt en 

dat ze een typediploma wil halen. 

Wat de waarde betreft vond Z dat de administratieve richting een goed 

alternatief was voor werk in inrichtingen. Nu is deze waarde verminderd. 

Z stelt ook van zichzelf dat als ze weggaat men haar niet zal missen ook 

al is ze positief beoordeeld. 

Gevraagd naar het vermogen om eisen te stellen antwoordt Z dat je dat niet 

bij een sollicitatie kunt doen. Bij de halfjaarlijkse beoordeling was ze 

daartoe wel in staat: "ik heb nu van alles bijgeleerd; ik kan nu meer en 

krijg nu zeker ook meer salaris''. Dit ging zo maar niet tussentijds, aldus 

de personeelsfunctionaris. 

Ten slotte wat de vrijheid betreft: je moet bij het zoeken vrij zijn omdat 

je ervoor moet zorgen dat je een baan kiest die niet tegenvalt. 

Als je werkzoekend bent dan boet je aan vrijheid in omdat je perse wilt 

werken. 



Respondent Za 

Voorkeur: 

1 3 () 

- man, rond 20 jaar oud, thuiswonend. 

opleiding: MAVO, met getuigschrift wiskunde. 

Ten tijde van het interview was Za vijf maanden werkzaam 

bij een dienstverlenende instelling. 

J. Za was op de MA.VO goed in wiskunde en koos op de MEAO de wiskunde-"stream" 

als specialisme. De MEAO werd gekozen omdat Za de voorkeur gaf aan een be

roepsopleiding. Daarnaast lagen administratieve opdrachten hem het beste. 

Aanleg voor wiskunde maakte de informatica-opleiding op de MEAO aantrekke

lijk. Van Za's familie werkten nog een broer en zus op een bank, terwijl andere 

familieledmbij een andere aantrekkelijke werkgever werkten. 

2. Om te kunnen studeren en tgv. de steeds grotere werkloosheid en hoop op 

een lang dienstverband, koos Za voor een in omvang grate instelling. 

3. Kleinere instellingen als een accountantskantoor trekken hem niet aan van

wege de gespannen sfeer, die hij er heeft leren kennen. 

Houding: 

Za heeft slechts korte tijd gezocht, namelijk twee maanden.Dit gebeurde tijdens 

de diensttijd. Hij had voor zichzelf besloten om twee maanden voor het ver-

laten van de dienst te gaan zoeken. 

Za is niet verder gaan studeren omdat de militaire diensttijd een te storende 

rol speelde. Hij heeft ooit bij stilgestaan om in de WW te gaan en verder te 

leren maar vond de keuze voor een werkverband vanzelfsprekender. 

Het solliciteren is Za gemakkelijk afgegaan. Al bij de tweede sollicitatie 

had hij succes. De vrienden van Za werken allemaal. Werken en werkzoeken vormt 

nooit een onderwerp van gesprek. 

Van een zus die een half jaar werkloos is geweest heeft Za geleerd hoe Je in 

tijden van werkloosheid op moet stellen. 

Voordat Za in dienst ging heeft hij als vakantiekracht gewerkt bij een hypo

theekbank, op MEAO-niveau. 

Werkervaringen: 

Deze beperken zich tot een werkkring, een accountantskantoor. Hier heerste in 

tijden van drukte een paniekerige sfeer. 

Een tweede reden om kleinere bedrijven te mijden is hun veelal slechte econo

mische positie. 
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Zoekgedrag: 

~2~~g~~i~~: Za zocht in de woonplaats, tot een straal van 20 km. daarbuiten. 

In de diensttijd (hij lag in Oirschot) nam Za ook het Algemeen Dagblad door 

maar vond daar vacatures voor de Randstad, Utrecht e.d. Hierop heeft hij 

nooit gereageerd. Binnen zijn arbeidsmarkt kwam het grootste aanbod van 

banken en verzekeringsmaatschappijen. 

Informatiekanalen: 

a. de vakantiebaan bij het accountantskantoor werd verkregen via een zwager 

die er werkte. Za heeft er drie zomers gewerkt. Het laatste jaar streek 

de periode zich uit tot november; de maand dat hij in militaire dienst 

moest. 

b. Za begon twee maanden voor het afzwaaien te zoeken. Hij kon 's avonds 

naar huis waar het Eindhovens Dagblad werd doorgenomen. Eerst gebeurde 

dit elke dag, later alleen op vrijdag en zaterdag. Slechts eenmaal vond 

Za een interessante vacature op een door-de-weekse-dag. 

Het Algemeen Dagblad was op de kazerne aanwezig en werd dagelijks door

genomen. Het recruteringsgebied was te ruim. In het Eindhovens Dagblad 

stonden veel vacatures voor MEAO-ers, administratieve richting, in verge

lijking met andere opleidingen. 

c. Het GAB: deze werd bezocht om zich in te schrijven en zich financieel 

veilig te stellen. Za heeft slechts bij dit ene bezoek in de vacaturebank 

gekeken. Er bevonden zich wel voldoende vacatures maar deze kwamen bij Za 

niet reeel over: onbekende en kleine instellingen. 

Za trok onmiddellijk de conclusie dat hij in de vacaturebank niet hoefde 

te zoeken. 

Het intake-gesprek stelde niet veel voor. Za kwam zelfverzekerd over en 

gaf dus de indruk geen hulp nodig te hebben. 

d. Za heeft zich nooit bij een uitzendbureau hoeven in te schrijven. Hij 

heeft er wel aan gedacht om op de lange duur er wel naar toe te stappen. 

Za heeft ook nooit spontaan kontakt opgenomen met een bank of overeen

komstige instelling. 

e. De MEAO-school verdient een voorbeeldfunktie voor de voorbereiding van 

de leerlingen op het zoeken van vacatures (am). 

Er werd uitgebreid ingegaan op de wijze van solliciteren: schrijven van 

brieven en voeren van een sollicitatiegesprek. De leerlingen moesten een 

sollicitatiegesprek voeren met een personeelsfunctionaris waar ze voor 
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de proef gesolliciteerd hadden. Za ervoer dit gesprek bij als 

harder dan het echte. De selecteur 3af een evaluatie van het gedrag 

van de sollicitant. 

De leerlingen kregen een percentage van de werkloosheid onder MEAO

verlaters (een laag getal). Tenslotte verzorgde de school een maan

delijks vacatureblad, dat de leerlingen nog lang na afloop van de 

schooltijd ontvingen. Het blad omvat een 15 a 20 pagina's adverten-

ties, van oa. de instelling waar Za terecht kwam.Daarnaast ook overheids

funkties, in Eindhoven en omgeving. De vacatures waren wel enigzins 

verouderd in vergelijking met de krant waar ze uit werden gehaald. 

Za ontdekte dat toen de advertentie waarop hij geschreven had pas na 

deze stap in het schoolblad verscheen. 

Over het interne vacatureblad van de huidige werkgever bij het gebruiks

gedrag meer. 

Za kreeg zijn eerste baan via een zwager. 

Een .ande:rekennis wilde hem een funktie bij ook een accountantskantoor 

bezorgen. Deze kennis was er een client. Maar juist vanwege deze re

latie weigerde Za op de pogingen positief te reageren. 

Za heeft twee ooms bij een gloeilampenfabriek.Deze zouden voor hem uitkijken als 

hij lang werkloos zou blijven. Hij had geen harde afspraken met hem 

gemaakt. 

~~i~E~~!i~~~~~~i!~: om te beslissen of de vacature aantrekkelijk was 

lette Za in eerste instantie op de funktie-omschrijving. Deze moest de 

MEAO-opleiding, administratieve richting, inhouden. Als ideeen als zelf

standigheid en verantwoordelijkheid in stonden was dit extra aantrekke

lijk. Secundaire informatie betrof studievergoedingen en omvang van de 

instelling. Za zocht iets om er zich in te kunnen ontwikkelen. 

Concurrentie: 

Za ontdekte dat op de vacature waarop hij bij de huidige werkgever gere

flecteerd had ook drie oud-leerlingen van zijn school hadden geschreven. 

Ook personen met een hogere opleiding hadden erop gesolliciteerd. 

Bij sollicitatiegesprekken bij twee grote werkgevers vernam Za dat het 

aantal kandidaten op respectievelijk 60 en 70 lag. 

Sollicitaties: 

- Voordat Za had gesolliciteerd bij de huidige werkgever had hij al een 
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baan bij een accoutantskantoor. Deze werd verkregen via een klient bij 

dat kantoor. Za heeft er toch van af gezien juist vanwege die client. 

- Een tweede sollicitatie was gericht aan een verzekeringsmaatschappij. 

Deze wees Za af. 

- Een sollicitatie bij een gloeilampen fabriek;Za werd uitgenodigd voor een gesprek. 

Za was toen al elders aangenomen.De eisen waren hoger dan bij 

de bank. Za zou meer moeten doen dan een MBA-cursus volgen, namelijk een 

SPD behalen. Hier slagen gemiddeld slechts 20% van de kandidaten. Hij zou er 

tevens minder gaan verdienen en kon geen systeemanalist warden. 

De opstelling van de personeelsfunctionaris kwam commercieler over. Zo 

moest Za een pak gaan dragen. Za vertelde wat hij wilde verdienen en 

hierop liep het gesprek stuk. 

- De sollicitatie bij de huidige werkgever, wordt tegen-

over de vorige gezet. Za werd er goed behandeld. Hij kreeg alles uitge

legd aan de hand van schema (afdeling) en voorgedrukte omschrijving 

(funktie). Hier kon hij wel ziJn MBA-cursus doen, waardoor ook een identiek 

staatspraktijkdiploma overbodig werd. 

Tussen haakjes: ook hier treffen we een voorbeeld aan van dissonantie

reduktie, nu op het vlak van de sollicitatie. 

Resume: 

Tijdens zijn zoekperiode van twee maanden heeft Za "veel" interessante 

vacatures gezien waarop hij kon solliciteren. 

In totaal heeft hij tweemaal gesolliciteerd via een brief en is ook twee

maal uitgenodigd. 

Gebruiksgedrag: 

Za is werkzaam op de hypotheekbank van de instelling. Hij volgt in de 

avonduren een MBA-cursus op kosten van de werkgever. Hij heeft daar geen 

direkt profijt van. Zijn chef is wel bereid hem met de cursus te helpen. 

Za wil uitkomen bij de funktie van systeemanalist. Hij heeft ook voor een 

instelling gekozen waar hij zou kunnen studeren. 

Za weet dat een zelf standig optreden en verantwoordelijkheidsgevoel van 

je wordt gevraagd. Za is gevoelig voor fouten en heeft de intentie het 

werk goed te doen. Hij ervaart het werk als aangenaam. 
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Za meent dat het gunstig is dat hij in de diensttijd in een groep heeft 

leren leven en werken. Oak op de bank werkt hij in een groep van 5 mannen 

en 3 vrouwen. De vrouwen leidden hem in het begin nogal af met"giebelen". 

Hij heeft moeite gehad om een evenwichtige houding tegenover hen te ont

wikkelen. 

Op de afdeling heerst een gemoedelijke stemming. De medewerkers komen 

"mentaal" rustiger over. Dit staat tegenover de sfeer op het accountants

kantoor. Je kunt er rustig over pr-oblemen praten. Za wordt goed geholpen 

bij het inleren van nieuwe werkzaamheden. De verschillende werkzaamheden 

rouleren tussen mensen van een groep van vijf. Per dag wordt een werkver

deling gemaakt. 

Iedere week ontvangen de medewerkers het interne vacatureblad. Hierin 

staan gemiddeld 25 a 30 vacatures door het hele land. 

Het betreft vooral hogere funkties. Za bemerkt veel interne re-organisa

ties en overplaatsingen. 

Hij werkt er zelf te kart om voor een overplaatsing 1n aanmerking te 

komen. Hij heeft oak het idee dat hij zich pas over twee jaar thuis zal 

voelenin de huidige werkkring, in de zin dat hij pas goed ingewerkt zal zijn. 

Ruilvoorwaarden: 

Als je ergens gaat solliciteren weet Je niet precies wat Je gaat doen. 

Je moet eerst luisteren naar de funktie-omschrijving. Na over de werk

zaamheden "al le hypotheekverkeer" ingelicht te zijn geweest, 

had Za het gevoel "daar kom ik wel uit". Daarbovenop verzekerde hij de 

selecteurs dat hij zich snel aan kan passen. 

Tijdens het dienstverband krijg je werkzaamheden te doen waarvoor hij 

niet was aangenomen. Desondanks bevallen ze hem goed. 

Wat de waarde betreft: beide partijen z1Jn tevreden over elkaar. Hieruit 

blijkt dat ze waarde voor elkaar hebben. 

Vanwege de vele concurrenten en de aantrekkelijkheid van de funktie waar

na je solliciteert heh je minder vrijheid om een aanbod bij het gesprek 

te weigeren. Als de keus op je valt dan accepteer je de baan snel, omdat 

je zelf verder geen keuze hebt. 

Als je op een specifieke funktie solliciteert dan verbindt Je daarmee Je 

lot aan die funktie en houdt het vrijheidsidee op. 

Tegenwoordig is het verschil in de mate van vrijheid tussen het bedrijf 

(veel keuze) en de sollicitant erg groat. 



Respondent Zb 

Voorkeur: 
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-vrouw, ouder dan 30 jaar, samenwonend, 

opleiding: ULO en typediploma. 

Werkloos ten tijde van interview; werkzoekend sedert fe

bruari 1980. 

1. Winkelbedrijven, alle typen wat omvang en aard van de produkten betreft. 

Genoemd warden warenhuizen, juwelierszaken, schoenwinkels. 

2. funkties bij banken en soortgelijke instellingen van receptioniste-tele

foniste,met of zonder administratieve werkzaamheden. 

3. Part-time banen (22 van de 29 sollicitaties waren gericht op part-time 

funkties). 

4. In laatste instantie is Zb bereid alles aan te nemen wat in winkelbe

drijven of banken aan werk beschikbaar is; voorbeeld: magazijnwerk. 

Ze wil ookhaar salariseisen sterk verlagen. 

5. Zb wil beslist geen serveerster-banen (die haar ooit zijn aangeboden) 

omdat ze niet in horecabedrijven wil werken. 

Houding: 

Zb was tot een interview bereid vanwege de spanningen die waren gegroeid 

ten gevolge van gefrustreerde zoekinspanningen. 

De hoofdredenen voor het feit dat ze wil werken zijn haar verlangen naar 

financiele zelfstandigheid en de behoefte zelf iets te presteren. Ze wil 

oak bij een ziekenfonds aangesloten zijn terwijl ze nu de (hoge) particu

liere verzekering moet betalen. 

De vriend wenst geen verplichtingen in deze op zich te nemen. 

De Sociale Dienst beschouwt Zb en haar vriend (terecht) als een economische 

eenheid en weigert haar een uitkering. Hiertegen hebben Zb en haar vriend 

bezwaar aangetekend, zijn voor een gemeentelijke commissie verschenen 

maar kregen ongelijk. 

Een ambtenaar van de Sociale Dienst voelde zich zo vrij om Zb voor te stellen 

om met haar vriend te trouwen. Zo zou ze voor de ziektewet verzekerd zijn. 

Beide voorvallen (cie, huwelijksuggestie) hebben veel kwaad bloed gezet, 

Zb is een ]aar geleden uit 

haar woonplaats vertrokken en vindt de opvang in de nieuwe woonplaats 

sociaal gezien erg laakbaar. 

De vriend verklaart dat de Sociale Dienst iedereen die er aanklopt helpt 

ook buitenlanders en de eigen bevolking in de kou laat staan. 

Zb woont betrekkelijk gersoleerd in de nieuwe woonplaats, in een nieuwbouw-
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buurt en heeft aan de buren weinig steun. 

Ten gevolge van de vele afwijzingen suggereert de vriend Zb om meer op

leiding op te geven bij sollicitaties dan ze in feite heeft. Zb voelt zich 

hiervoor te eerlijk. Zo sloeg ze ook een aanbod van een orthopedische win

kel af omdat ze bang was uit onervarenheid te zullen mislukken (verkeerde 

koopadviezen aan klanten). Zb wil best ver onder de haar rechtmatig toeko

mende loon werken maar dan is de reaktie van de werkgever dat de C.A.O. dit 

niet toestaat. 

Het niet-werken beviel Zb alleen vlak na de verhuizing. Ze kon het hele 

huis opknappen. 

In de vorige woonplaats had Zb de mogelijkheid om enkele Jaren als kapster 

zelfstandig te opereren. Ze kan dit niet tot een formele bezigheid verhef

fen omdat daarvoor diploma's ontbreken. 

De grootste bron van frustraties zijn de slechte sollicitatieervaringen. 

Hierbij maakt ze de voor haar meest bizarre toestanden mee. De selecteurs 

weten haar telkens af te wijzen. Zb kan opmaken dat de leeftijd de hoofd

reden voor de afwijzingen is. Onderbieding levert niets op. 

Zb zocht overal een verklaring voor de slechte gang van zaken: in de leef

tijd (35 jaar), de scheiding, het allochtoon zijn, de verouderde opleiding, 

het feit dat ze al vijf jaar geen vast dienstverband had gehad, de sollici

tatiebrief. 

Ze heeft haar sollicitatiebrief aan een overbuurman laten lezen. Deze is 

personeelsfunctionaris van de PTT. Hij vond dat haar brief echt goed in 

elkaar zat. 

De afwijzingen en andere persoonlijke problemen gaven aanleiding tot wanhoops

reakties: fatalistische stennningen (als ze me op straat doodrijden dan doen 

ze dat maar) en vaste plannen om naar de Verenigde Staten te emigreren. 

Zb had al een visum voor dat land, waar ze familie heeft wonen. Ze stond 

op het punt om te vertrekken toen haar huidige vriend verscheen en vertelde 

over een vacature bij zijn werkgever, een dienstverlenende instelling. 

De zoekpogingen tenslotte werden eenmalig voor maanden opgegeven. Ten tijde 

van het interview had Zb weer enkele sollicitaties lopen. Ze nam zich voor 

om nu definitief een artikel te schrijven om haar frustraties te luchten. 
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Werkervaringen: 

Zb heeft 11,5 jaar bij een werkgever gewerkt. Ze had de funktie van tele

foniste/ receptioniste met daarnaas t administratief werk. De baan wordt als 

prima en verantwoordelijk omschreven. 

Van 1975 (tot 1979) heeft ze zelfstandig, voor zichzelf, als kapster gewerkt. 

Dit vak heeft heeft ze door ervaring bij een kapperszaak geleerd. Dit werk 

deed ze in de vrije tijd. 

Het feit dat ze vij f j aar "uit de roulatie" (geen betaalde baan) was wordt 

haar bij sollicitaties, als dat zo nodig is, onder de neus gewreven. 

Zoekgedrag: 

~9~~g~~i~g: Eindhoven en omgeving. Het bedrijf moet met de bus bereikbaar 

zijn. Zb heeft vier dagen, via het uitzendwezen, in Den Bosch gewerkt. 

De ritten heen en terug heeft ze als zwaar ervaren. 

Informatiekanalen: 

a. de eerste funktie, in de vorige woonplaats werd verkregen VLa een 

kranteadvertentie. De vlotheid waarmee toen de sollicitatie verliep 

wordt gezet tegenover de huidige gang van zaken. 

Zb zoekt weer van februari 1980 af. 

b. Het Eindhovens Dagblad bevat de meeste vacatures. 

Daarnaast worden plaatselijke blaadjes geraadpleegd. 

c. De vriend werkt bij een dienstverlenende instelling.Deze verspreid intemeen va

catureblad. Naar buiten toe bestaat een personeelsstop. 

In de loop van anderhalf jaar heeft Zb op vier interne vacatures ge

solliciteerd. Een buurvrouw heeft Zb eenmaal getipt voor een vacature 

bij de PTT. Haar man werkte daar. Een kennis tipte haar op een feest 

met betrekking tot een vacature bij de RPI. Toen ze kontakt opnam was 

de plaats al weer bezet. 

d. Omdat het GAB, haar niet eenmaal heeft bemiddeld en ze hier van ·~aal

de" heeft Zb sedert mei haar arbeidskaart niet meer verlengd. 

In de vorige woonplaats bood het arbeidsbureau haar banen aan als 

serveerster. Ze moest zich daarvoor omscholen maar voelde er zich te 

oud voor. 

e. Zb heeft zich bij slechts een uitzendbureau ingeschreven. Ze is daar 
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op aanraden van de instellin.s naar toe gestapt. Als de 

bank mensen nodig had dan zouden ze haar via dat bureau werven. 

Ze heeft zich niet bij meer ingeschreven omdat ze toen veel sollicita

ties had lopen. 

f. Zb. is in haar huidige woonplaats spontaan enkele winkels binnengelopen 

of heeft ze gebeld. Er warden vier winkels (warenhuis en supennarkten) 

genoemd. Zb is op een ervan af gegaan op grand van een krantebericht dat 

er een nieuw filiaal geopend zou warden. 

Informatiebehoefte: 

Zb let vooral op de funktienaam. Oak de opleidingseis wordt serieus genomen. 

De vriend adviseert haar tot op het HBO-niveau te proberen. 

Concurrentie: 

Vooral jongeren met i'l bezit van moderne opleidingen (MAVO e.d.) 

(zie sollicitaties). Personen met een verkoopopleiding bij winkels. 

Bij een sollicitatie (de kandidaten konden zich tussen 2 en 5 uur melden) 

stand Zb als 65-ste in de rij. Bij een andere winkel ontving men voor enkele 

vacatures 205 sollicitanten. 

Sollicitaties: 

Alle sollicitaties waarbij Zb onaangename ervaringen opdeed passeren de revu. 

- in de advertentie voor winkeljuffrouw wordt geen leeftijdseis vermeld. 

Zb staat als 65e in de rij (!). De vrouwelijke selecteur merkt onmiddelijk 

op, als Zb aan de beurt is, "u bent veel te oud". 

Ze wilde iemand van 17 jaar, die kon nag ender de duim gehouden warden, 

aldus luidde de afwijzingsreden. 

Op de vraag waarom men dan in de advertentie de gewenste leeftijd niet ver

meldde luidde het antwoord dat men nieuwsgierig was hoeveel sollicitanten 

nu zo'n advertentie kon opleveren. 

- een sollicitatie bij de gemeente Veldhoven liep op. een afwijzing uit. 

Via een vrouw die er werkte vernam Zb dat ze in het nadeel was vanwege 

het feit dat ze geen Brabantse was. 

- een sollicitatie bij een schoenwinkel (part-time): Zb stapt er naar toe; 

men komt over het inkomen tot overeenstennning. De chef zou na twee dagen 

bellen voor het definitieve besluit. Na twee dagen laat hij het winkelmeisje 
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opbellen met de mededeling dat men al voorzien was. 

- een administratieve baan: de selecteur merkt op dat ze al vijf jaar uit 

"de roulatie" is. Zb reageert met de vraag waarom ze dan is uitgenodigd. 

- een afwijzing bij een gesprek met als reden dat het personeel alleen uit 

jongeren bestaat waarin Zb dus niet past. 

- een sollicitatie bij een groot kledingbedrijf ( 60 uur per maand). Zb 

accepteert de baan maar krijgt daarna toch een briefje dat ze afgewezen is. 

- een sollicitatie waarbij de plaatselijke filiaalhouder geen beslissing durft 

te nemen en Zb vraagt bij de centrale in Amsterdam te solliciteren. 

een sollicitatiegesprek waar de selecteur niet weet wat typen van proza 

inhoudt. 

- een sollicitatie die resulteert in een afwijzingsbrief. Zb negeert deze 

brief en belt het bedrijf om naar het resultaat te vragen. 

De bedrijfsfunctionaris durft de afwijzing niet telefonisch te melden. 

Hij zou het uitzoeken. Zb belt nog een tweede keer op en krijgt nu te · 

horen dat ze afgewezen is. Met te bellen hoopte Zb medelijden te vinden. 

- een winkel met orthopedische artikelen. Zb belt op maar vertelt dat ze het 

werk niet aandurft omdat ze geen ervaring mee heeft. Haar vriend vindt deze 

bescheiden opstelling niet reeel. 

- Zb. is naar het zuiden gekomen o.a. omdat de werkgever van haar vriend een aan

trekkelijke vacature (telefoniste) had. Deze plaats wordt echter voortdurend 

met uitzendkrachten vervuld. 

Nadien heeft Zb nog driemaal op interne vacatures bij de bank gesolliciteerd 

maar deze liepen op niets uit. 

De telefonistevacature was ten tijde van het interview weer aktueel. De 

vriend van Zb ging er achter aan; personeelzaken bevestigde dat men nog 

over een oude sollicitatiebrief van Zb beschikte maar dat men nog niet kon 

beslissen. 

Op een van de open dagen maakte Zb kennis met vrouwen van de betref fende 

(telefoonvacature) afdeling. Deze zijn, nu ze weten dat Zb weer naar de 

vacature solliciteert,naar personeelszaken gestapt en hebben kenbaar gemaakt dat 

Zb bij hen de voorkeur heeft. De personeelsfunctionarissen weigerden om 

direct een beslissing te nemen. 
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De afwijzingen geven Zb telkens een psychologische klap. 

Haar afhankelijkheid van werk blijkt ook uit het feit dat de beeindiging 

van een vierdaagse uitzendbaan bij haar tot huilbuien en dergelijke aan

leiding gaf. 

In de sollicitatiebrieven verzocht Zb telkens om een persoonlijk onder

houd. Met een kil briefje werd ze afgewezen. 

Deze "botte" afwijzingen maakten haar erg kwaad. 

Ruilvoorwaarden: De informatie-uitwisseling kwalificeert Zb als goed. 

Enigzins irritant waren de sollicitatieformulieren: hierin werden vragen 

gesteld die niets met de sollicitatie te maken hadden. 

Zb. acht zich vrij om de vacature te kiezen die haar voorkeur heeft en 

om andere te laten liggen. 

Ze acht zich ook in staat om een vakature vast te houden al is ze afge

wezen, (zie het voorbeeld waar ze de afwijzing negeerde). 



Respondent Zc 

Voorkeur: 
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-man, rond de twintig Jaar oud, thuiswonend; 

opleiding: M.E.A.0.- administratief, Wiskunde-getuigschrift. 

Ten tijde van het interview zes maanden werkzaam bij een 
uienstverlen~nde instelling. 

1. de administratieve beroepen. 

2. een instelling, die kapitaalkrachtig is, groeit en Zc baanzekerheid kan 

bieden. Hier staan bedrijven tegenover die ook administrateurs behoeven 

maar zwak zijn (o.a. bouwbedrijven). 

3. Binnen de grote instellingen heeft een hypotheekbank en een verzekerings

maatschappij de voorkeur. Een hypotheek heeft een looptijd van dertig 

jaar levert dus ook dertig jaar werk op. De tweede instelling heeft de 

voorkeur vanwege het feit dat mensen zich moeten verzekeren. Hoe krapper 

hun persoonlijke financiele ruimte is des te sneller zullen de mensen 

een verzekering afsluiten. Hier staan minder aan·trekkelijke afdelingen 

tegenover bijvoorbeeld die waar kortlopende leningen worden afgesloten. 

4. zie voor de huidige voorkeuren het gebruiksgedrag. 

5. een tijdelijke baan, te verkrijgen via een uitzendbureau, wijst Zc af. 

6. als Zc lang werkloos was gebleven had hij wel funkties ender zijn oplei

dingsniveau genomen en ook zwakkere bedrijven benaderd. Hij zou dan 

proberen zich intern op te werken. 

Houding: 

Zc heeft nog gedacht aan een H.E.A.0.-opleiding. Intussen had hij ook beslo

ten zich in wiskundige richting te specialiseren. Een H.E.A.0.-opleiding was 

weer te algemeen. 

In militaire dienst was Zc begonnen met een assurantieopleiding en een automa

tiseringscursus. Met de eerste - een opleiding op MBO-niveau- was hij ten tijde 

van het interview nog bezig. Hij kan de leerstof niet in zijn huidige funktie toe-

pas sen. 

Zc is vijf maanden voor het verlaten van de militaire dienst begonnen met het 

zoeken van vacatures. De eerste tijd bestcmrl enkel uit orientaties. Ten slotte 

is hij heel gericht gaan solliciteren "niet wild en paniekerig". 

Zijn houding was dat hij nooit in de W.W. zou komen. Hij ontdekte in de krant 

dat er ook voldoende banen waren. 
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Werkervaring: 

Zc had geen werkervaring voordat hij bij de huidige werkgever in dienst trai . 

Zie gebruiksgedrag van huidige werkkring. 

Zoekgedrag: 

~£~~~~,!;~~.!. Eindhoven en omgeving. Bij voorkeur nog meer in de woonplaats. 

Momenteel: de interne arbeidsmarkt van de commerciele dienstverlener. 

Informatiekanalen: 

a. spontane sollicitaties. Hiermee is Zc tijdens de militaire dienst begon-

nen. Een van deze sollicitaties was gericht aan de huidige werkgever. Hierbij 

had hij voordeel van het feit dat zijn vader ook bij dezelfde instelling werkte. 

Hoewel de vader over het interne vacatureblad beschikte heeft Zc daar 

nooit gebruik van gemaakt. 

Zoals al opgemerkt solliciteerde Zc gericht naar grote instellingen. 

Hij schreef, zonder vacatures gevonden te hebben om zo de concurrenten voor 

te zijn. 

Spontane benaderingen van kleine bedrijven werden als nutteloos beschouwd 

omdat hier relatief zeer weinig vacatures voorkwamen. 

De theorie met betrekking tot spontane sollicitaties is als volgt: je moet 

zorgen dat je brief er ligt op het ogenblik dat de vacature zi.ch voordoet 

en nadat de interne zoektocht (naar kandidaten) niets heeft opgeleverd. 

Met andere woorden personeelzaken moet je sollicitatiebrief krijgen tus

sen de interne en externe publicatie. Dit punt tref je vaker naarmate er 

meer vacatures zijn, dus naarmate de instelling groter is. 

b. Op de M.E.A.0.-opleiding is uitgebreid ingegaan op het gewenste arbeids

marktgedrag: sollicitatiebrieven schrijven en proefsollicitatie. 

Er bestond een vacatureblad en de leerlingen werden de, volgens Zc te 

optimistische, plaatsingspercentages gemeld, (zie ook respondent Za). 

c. De krant werd in de orientatiefase gebruikt om de aanbodomvang te leren 

kennen. Hierdoor vond Zc dat in de administratieve sektor voldoende aanbod 

was. 

Momenteel kijkt Zc weer in de krant uit naar vacatures omdat zijn baan 

vanwege automatiseringen op de tocht staat. Iedere zaterdag treft hij 

2 a 3 vacatures, die hem aantrekkelijk lijken. 

Thuis werden ook de plaatselijke huis-aan-huis bladen doorgenomen. 

d. Zc heeft geen gebruik gemaakt van het GAB en heeft er verder geen erva

ring mee. 
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e. De huidige interne comrnunicatiekanalen komen ter sprake bij het gebruiks

gedrag. Ze betreffen de inspanningen van de direkte chef en het interne 

vacatureb lad. 

Informatiebehoefte: 

Over enkele instellingen, zoals de huidige werkgever; had Zc al 

vooraf informatie. 

Mocht deze ontbreken dan wilde hij weten: welke opleidingen gevraagd wer

den; de mogelijkheden om op te klimrnen en het type bedrijf. 

De meeste vacatures gaven voldoende informatie, andere weer niet. Voor

beeld van het laatste: een bouwonderneming zoekt •... De vraag die onbeant

woord blijft luidt: heeft de onderneming 20 of 500 medewerkers. Onze 

ambitieuze kandidaat moest <lit weten vanwege de interne opklimmogelijkheden. 

Er waren zaken rond de opleidingseis die Zc erg stoorden. Zc kon niet 

begrijpen <lat naast een M.E.A.0.-opleiding ook een M.A.V.0.-opleiding 

voldeed. Helemaal sterk was de reeks M.A.V.O. - M.E.A.O. - H.E.A.O. of 

M.E.A.O. -H.E.A.O., zonder erbij de specialisatie (bestuurlijk, administra

tie f, j uridis ch). 

Dit verlokt bij Zc de conclusie <lat de werkgevers eens eerst goed voor 

zichzelf uit zouden moeten maken wie ze willen. 

Concurrentie: 

Zc noemt aantallen van 40 tot zelfs 200 personen op een vacature. Alles 

hangt af van je sollicitatiebrief. Op zijn stageplaats ontdekte hij 

hoe snel een sollicitatiebrief op de verkeerde stapel kwam. 

Sollicitaties: 

Hierop werd al kort ingegaan bij de informatiekanalen. Ook bij het ge

bruiksgedrag wordt daarop verder ingegaan. 

Hier warden alleen de sollicitaties vermeld tussen (in) de diensttijd 

en de indiensttreding bij de .dienstverlenende instelling. 

-eerr- sollicitatie was gericht aan de gemeente secretarie van de woonplaats 

en de andere aan de huidige werkgever. 

Het sollicitatiegesprek bij de laatste verliep geed.De gemeentebaan trok ook aan 

(woonplaats, rijksbetrekking) maar liet op zich wachten. Dit bracht hem 

voor een dilennna, die hij oploste door naar de gemeente te bellen. 
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Al in een sollicitatiebrief probeert Zc zich, zoals hij dat formuleert, zo 

goed mogelijk te verkopen. Hij noemt daarbij zijn vader die directeur van 

een filiaal van de instelling is. 

Tijdens een gesprek is hij niet opdringerig en korrekt. Als het nodig is 

geeft hij uitvoerige antwoorden. Deze houding blijkt, aldus Zc, goed over 

te zijn gekomen. 

Zc acht zich netjes behandeld tijdens het laatste sollicitatiegesprek. 

Bij het eerste gesprek was alleen de personeelsfunctionaris aanwezig, bij 

het tweede ook de betrokken afdelingschef. 

Bij het bezoek aan de afdeling praatte de chef over meer persoonlijke om

standigheden, waarschijnlijk naar Zc vermoedt, om met hem beter kennis te 

maken. Zc is tamelijk gesloten en formeel. 

Resume: 

In totaal heeft Zc in vijf maanden tijd 20 a 25 interessante vakatures ge

zien. Op vier ervan heeft hij gesolliciteerd. 

Gebruiksgedra&: 

Zc werkt op de hypotheekb~, specifieker de leningadmi-

nis tratie. Ook hier krijgt de automatisering zijn beslag en zullen mensen 

moeten afvloeien. 

Zc heeft reeds op school een automatiseringscursus gevolgd. Toen had hij 

al in de gaten dat in deze richting werk voor handen was. 

Hij wil zich echter niet specialiseren, maar een zo breed mogelijke basis 

krijgen en denkt naast aan automatisering ook aan cursussen op het gebied 

van hypotheekverlening, de SPD-administratie en assurantie. Met de laatste 

is hij al geruime tijd bezig. 

Zc zit op een afdeling van acht personen en heeft de hoogste opleiding maar 

minste ervaring. Het laatste feit verzwakt zijn positie. 

Bij de aanname, o.a. op grond van de cursussen, is Zc beloofd dat hij 

veel kans had om op een andere plaats terecht te komen. 

Op de werkplek probeert Zc zijn werk zo goed mogelijk te doen. 

De chef stelt hij ,verwacht ook niet meer. In de introduktietijd probeerde 

hij om zo goed mogelijk voor de dag te komen en om goed met de collega's 

op te schieten. 

Zc meent dat je zo de chef voor je inwint. 
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Zc maakt een onderscheid tussen collega's die er zitten met het idee 

"het zal mijn tijd wel duren" en serieuze medewerkeres die geengageerd 

werken en denken over hun toekomstmogelijkheden. Hijzelf rekent zich 

niet tot de eerste groep. 

Bij voorkeur zou Zc een twee a drie jaar op dezelfde afdeling willen blij

ven tot dat hij zijn werk en de bankorganisatie goed kent. 

Tussen de collega's wordt zelden gepraat over de interne vacatures. 

De chef is deels heel sociaal voelend, deels keihard. 

De reden van de eerste kwalificatie van de chef is de volgende: 

iedere medewerker van de afdeling heeft een gesprek gehad met hem. 

Er is een profielschets gemaakt: waarin opgenomen zijn de sterke kanten van 

de persoon en zijn voorkeur. 

Deze schetsen verge lijkt hi_i r,iet de binnengekomen interne funk ties. 

Deze service is nodig nu door de automatisering meer mensen van plaats 

moeten veranderen dan bij de gebruikelijke doorstromingen. 

Dit plan (aktieve vergelijkingen) is afkomstig van de direktie. Het doel 

is een bestand van aantrekkelijke vaste krachten te creeren. De rest 

van de medewerkers zullen allen part-timers en uitzendkrachten warden 

aldus Zc. 

Ruilvoorwaarden: 

Z c is er mee eens dat beide arbeidsmarktpartijen iets van waarde voor elkaar 

hebben. 

Wat de informatieuitwisseling betreft is hij van oordeel dat het bedrijf 

hem goed kan voorlichten over de funktieinhoud. Als werkzoekende lever je 

informatie uit via je opleiding terwijl andere gegevens in elk Sollicita

tiegesprek boven water kunnen komen. 

Wat je elkaar in de praktijk te bieden hebt blijkt uit de proeftijd; hoewel 

je dan nog niet alles van elkaar weet. 

Zo zonder meer zou Zc niet kunnen zeggen waarin hij goed is. Referenties 

zouden daar eventueel licht op kunnen werpen. 

De meeste vrijheid, tenslotte heb je tijdens het zoeken. In principe behou

den de partijen alle vrijheid Jegens elkaar tot in de proeftijd. 
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In feite "psychologisch" noemt Zc dat, wordt de werkzoekende de vrijheid 

ontnomen door de situatie op de arbeidsmarkt. Je bent tegenwoordig blij 

als je ergens binnen bent. 



Respondent Zf 

Voorkeur: 
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- vrouw, Jonger dan 20 jaar, thuiswonend. 

Opleiding: MAVO, SBBO-administratieve richting. 

Ten tijde van het interview twee jaar werkloos; vanaf het 

eindexamen MAVO. 

I. administratieve banen. Zf wil echter niet haar hele leven op een 

kantoor doorbrengen. Op een kantoor zou Zf graag afwisselende werk

zaamheden willen hebben, zou ze verplicht worden de hele <lag te typen 

dan zou ze het ook doen. 

2. een winkel, bij voorkeur een platenzaak. 

3. Zf koestert een afkeer van kippenslachterijen. Deze hebben altijd per

soneel nodig. De leerlingen is verteld <lat je met een MAVO opleiding 

veelal niet meer dan produktiewerk kunt doen. 

Houding: 

Zf wil een baan hebben om over meer geld te beschikken en meer zelfstandigheid 

te verwerven. Ze is door de lange werkloosheidsperiode erg ontmoedigd. Bij 

vele opmerkingen valt een cynische ondertoon op. Zf verveelt zich niet maar 

kan met een RWW-uitkering van !359,- per maand niets voor zichzelf doen. 

De moeder moet af en toe bijspringen als Zf weer eens alle moed opgeeft. 

Zelf beklaagt de moeder zich <lat het feit <lat Zf voortdurend thuis is 

een inbreuk vormt op haar privacy. 

De leraren op de SBBO-cursus worden waardeloos genoemd (hielden de leer

lingen voor de gek). Zf heeft twee jaar bij <lit onderwijstype aan haar 

leerplicht voldaan. In de tijd dat Zf nog leerplichtig was, concludeert 

ze, wilden werkgevers je in het geheel niet aannemen omdat ze bang waren 

<lat je kon zakken. 

De houding bij het schrijven van een sollicitatiebrief 1s: "ik ga op een 

afwijzing schrijven". 

Werkervaringen: 

ten tijde van het interview had Zf nog geen werkervaring. 

Zoekgedrag: 

~Q~tg~hi~£~ de volgende plaatsen worden genoemd: Helmond, Eindhoven en 

Mierlo. 
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Informatiekanalen: 

a. Het Helmonds Dagblad. Hier staan de meeste vacatures in. 

Traverse, een streekblad. Hierin staan weinig vacatures. 

b. Het GAB. Nog voor het eindexamen MAVO had Zf, zoals ze stelt, zich 

enthousiast ingeschreven. Er werd toen meer kantoor- en winkelperso

neel gevraagd dan momenteel (april 1981). 

De bezoekfrekwentie liep terug van eenmaal per week naar eenmaal per 

maand en ook de laatste frekwentie wordt als te hoog beschouwd. 

Zf heeft de ervaring dat de vacatures uit de vacaturebank bij navraag 

al bezet zijn. 

Zf is in de twee jaar 3 a 4 maal bemiddeld. 

Tijdens het bemiddelingsgesprek is haar gesuggereerd om verder te 

leren. Zf wilde dat niet. 

c. Tijdens een feest bij familieleden hoorde de moeder van relaties van 

familie over een vacature bij een bank. Bij navraag ontkende de bank 

dit feit. 

Zf heeft niet expliciet gevraagd aan familie en kennissen om voor 

haar naar vacatures uit te kijken. Twee aangetrouwde nichtjes, beiden 

werkzaam, hebben Zf voor enige vacatures getipt. 

d. Zf heeft spontaan geinformeerd bij supermarkten en een muziekhandel. 

Ook heeft ze een open sollicitatie gericht aan een textielbedrijf, 

voor een kantoorfunktie. Deze inspanningen leverden niets op. 

e. Na haar achttiende verjaardag, vlak voor het interview, had Zf zich 

bij vier uitzendbureaus ingeschreven. Twee ervan reageerden snel 

met een aanbod (op <lag van inschrijving en een <lag later). Een aanbod 

(een kantoorbaan bij een warenhuis) is uitgelopen op een tijdelijke 

indiensttreding. 

De reakties van de bureaus waren verschillend: 

je kunt je inschrijven, maar we hebben helemaal niets, een waarde

loze houding volgens Zf. 

een gesprek met aansluitend een typetest. 

"een MAVO en typediploma, dat kunnen we wel gebruiken" (bureau 

van het tweede aanbod). 

f. Op de SBBO kregen de leerlingen de raad om verder te studeren, om 

extra cursussen te doen. Met MAVO kwam je alleen in produktiebanen. 

Er werd geen voorlichting gegeven over vacatures e.d., wel over het 

schrijven van sollicitatiebrieven. 
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Informatiebehoefte: 

Bij kranteadvertenties wordt vooral naar de opleiding- en leeftijdeis 

gekeken. Aantrekkelijke taken zijn o.a. typen, receptioniste en telefo

niste. Minder aantrekkelijk is boekhouden. 

Concurrentie: 

De omvang wordt als "behoorlijk groat" omschreven. Bij sluitingen van 

fabrieken gaan ook administratieve barren verloren, stelt Zf vast. 

Een opleidingsgroep die voordeel op Zf heeft, is de populatie van }IBAO-ers 

en HAVO-verlaters. Zf solliciteert niet op vacatures met hogere oplei

dingen dan ze ze 1 f hee ft. 

Het verslechterde aanbod leidt tot toename van de druk van anderen. Bij 

een sollicitatiegesprek werd het aantal van driehonderd sollicitanten 

genoemd. 

Sollicitaties: 

Zf draagt de volgende redenen aan voor afwijzingen: geen werkervarin~; 
vroeger kwam daar nag bij dat ze leerplichtig was; een sterk Helmonds 

accent. 

Bij sollicitaties - waarbij de houding was, zeals al opgemerkt, ik 

s chrij f op een afwij zing - hield Zf zich aan de aanwij zingen van de 

adverteerder. Al naar gelang deze vroeg om te schrijven of te bellen 

schreef of belde Zf. 

Zf heeft een aantal standaardbrieven ontwikkeld waardoor het solliciteren 

haar makkelijker afgaat. Ze is ook anders gaan schrijven. Als Zf per keer 

vijf advertenties voor MAVO-verlaters aantreft dan schrijft ze op alle 

vij f. 

Zf noemt enkele frustrerende sollicitatie-ervaringen. 

- een, via het GAB, was bij een bibliotheek. Zf was toen 17 jaar. De 

bib liothecaresse vroeg haar of ze in s taat was groepen j ongeren (volgens 

Zf van rand twintig jaar in leeftijd) buiten te zetten. 

Naast de bibliotheek lag een jongerencentrum. Het GAB was van deze omstan

digheden op de hoogte. 

- een open sollicitatie bij de gemeente bracht geen enkele reaktie op 

(geen brief, geen afwijziging of dergelijke). 

- een sollicitatie waarbij de PZ-functionaris op zich liet wachten, 
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Het regende die dag. Zf kwam doornat op het sollicitatiegesprek terwijl 

bovengenoemde wachtte totdat het droog was. 

Omdat Zf de Nederlandse taal slecht beheerst en vaak door meerdere per

sonen wordt geselecteerd voelt ze zich regelmatig in de hoek gedrukt en 

"akelig". Zf's houding in deze is:"ik houd mijn mond dicht, dan zeg ik 

niets verkeerd". Toch is ze bij de meeste gesprekken goed behandeld en 

meer dan voldoende voorgelicht. 

Op veel brieven volgde geen reaktie. De moeder heeft Zf aangeraden om bij 

uitblijven van een antwoord naar het bedrijf te bellen en naar het uit

blijven van een antwoord en de afwijzingsredenen te vragen. 

Zf vindt dit erg genant voor zichzelf ("je zet jezelf voor paal door te 

bellen"). 

Resume: 

In twee Jaar tijd: 50 - JOO sollicitaties op kranteadvertenties (de frekwen

tie nam we 1 af). 

Via kennissen en familie: 10 a 20 vacatures. 

Via het GAB: 4 sollicitaties. 

Rui 1 voorwaarden: 

Met betrekking tot de wederzijdse informering merkt Zf op dat zij niet 

kan vertellen hoe ze funktioneert omdat ze geen werkervaring heeft. Via 

de opleiding is veel op te maken. Bovendien vraagt men wat men wil weten 

tijdens het sollicitatiegesprek. Van de bedrijfskant krijg je exakte infor

matie. 

Wat je niet weet moet je zien uit te vinden als Je er eenmaal werkt. 

Bij bemiddeling via het GAB is de vrijheid klein. Bij het zoeken van 

banen buiten het GAB heb je wel voldoende vrijheid. 



Respondent Zg 

Voorkeur: 
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vrouw, rond 25 jaar oud, gehuwd, wonend in een gemeente 

ten zuiden van Eindhoven. 

Opleiding: L.H.N.O. 

a. een part-time baan als hulp in de huishouding. Dit kan zowel bij parti

culieren als bij instellingen. 

b. een winkelbaan. Hierbij is bet noodzakelijk dat de werktijden tussen 8 

en 17 uur liggen. Het werken op vrijdagavond en zaterdag wordt als 

onaantrekkelijk beschouwd. 

c. plaatsen waar Zg. zeker niet terecht zou willen komen zijn fabrieken 

en ateliers. Genoemd wordt de sigarenindustie. 

Als bezwarende factoren gelden bier de machinegebondenheid en de routine. 

Houding: 

Zg is sedert Juni 1980 werkloos. In november en december heeft ze nog twee maan

den in een winkel gestaan. Voor juni 1980 heeft Zg achteneenhalf jaar in een 

speelgoedwinkel gewerkt. 

De tijd na bet vrijwillige ontslag heeft Zg het erg moeilijk gehad. Ze had 

een vreselijke hekel eraan om thuis te zitten en deed haar uiterste best om 

weer werk te vinden. 

Na de tweemaandelijkse baan is een berusting over Zg gekomen. Het "moeten en 

zullen" van werken is er is er niet meer bij. 

Het gebrek aan vacatures heeft ertoe geleid dat ze zich bij de situatie neerlegt, 

dat ze ontmoedigd is geraakt. Nu moet een vacature, zoals ze bet uitdrukt, in 

haar handen vallen wil ze hem aannemen. 

De bedrijfsvereniging maakt het haar in deze ook niet moeilijk: er wordt Zg 

nooit gevraagd waarom ze niet solliciteert. Zg heeft van zichzelf bet idee 

dat ze voldoende gezocht heeft. 

Zg denkt niet aan een scholingcursus of dergelijke. 

Zg denkt werkloos te zullen blijven, is daar grotendeels blij mee en is niet 

bang zich te zullen vervelen. 

We rke rvaringen: 

Zg heeft twee werkkringen gehad in haar leven. De eerste had een duur van 8! 

jaar, de tweede van twee maanden. De laatste werkkring bood haar niet meer dan 

seizoenwerk. In beide gevallen betrof bet een speelgoedwinkel. In de eerste 

werkkring kreeg Zg problemen met bet zusje van de chef, die probeerde over Zg 

de baas te spelen. 

Zg negeerde deze vrouw en kreeg zo ruzie met de baas. In bet begin trok ze 

zich veel aan van de ruzie,het gevolg was o.a. een zenuwcrisis van een maand, 
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maar haar houding verhardde langzaam aan. Zg's familie koos haar zijde waar

door een soort familievete ontstond. 

In de eerste werkkring heeft Zg een onderscheid leren maken in de ver-

s chi llende typen winkelende vrouwen. Je had er mevrouwen en gewone typen. 

Je had vrouwen die alleen wilden kijken, anderen die zeurden en weer anderen 

die hulp nodig hadden. Op grond van dit onderscheid moest Zg haar houding 

bepalen. 

In de tweede, tijdelijke verkkring is de omgang met vijf collega's goed 

verlopen ondanks de angst van de filiaalhouder in deze. 

Afgezien van de ene slechte relatie heeft Zg nooit problemen op haar werk 

gekend. 

Zoekgedrag: 

~.e~~g~~i~~ de woonplaats, Valkenswaard en omgeving. 

Informatiekanalen 

a. bij de twee barren: - een stageplaats bij de winkel. Deze resulteerde in 

een vast dienstverband. Voor alle meisjes werd een stageplaats gezocht. 

- de tweede baas kwam zelf Zg vragen bij de ouders van Zg. Hij 

kende Zg uit de eerste werkkring. De twee filiaalhouders zelf lagen el

kaar slecht. 

b. Het GAB: in het begin van de werkloosheidsperiode ging Zg elke week de 

vacaturebank doornemen. Ze nam de mappen huishoudelijke hulp en winkel

personeel door. Vorig jaar zomer ('80) was er sprake van enig aanbod, 

o.a. bij de gezinszorg. 

Bij een van de eerste bezoeken kreeg Zg van een voorlichtingsambtenaar 

als commentaar op haar zoekpogingen: "je bent te oud; ze nemen liever een 

j ongere". 

Langzaamaan nam de bezoekfrekwentie af. 

Zg is ingeschreven in de categorie huishoudelijke hulp en op eigen verzoek 

ook in de groep winkelpersoneel. Zg vermoedt <lat het GAB niets kan doen om

dat er geen vacatures bestaan. 

c. Kennissen/familie: de hulp van deze groep zakt af. De vader bezorgde 

Zg een interne vacature voor kantinejuffrouw. Men nam er toch een 

jongere (18 jaar) vrouw aan. 
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Een schoonzusje heeft voor Zg geinformeerd bij de gezinsverzorging in 

de woonplaats. Men had geen vacatures. 

d. In de schooltijd (begin jaren '70) werden de leerlingen niet voorgelicht 

over de arbeidsmarkt. Ze werden geacht door te studeren. Daarnaast was het 

aanbod van vacatures meer dan voldoende. 

e. Zg is slechts een maal op eigm initiatief een winkel binnengestapt met 

de vraag of ze er mocht komen werken. Dit gebeurde in een schoenwinkel. 

Verder heeft Zg nooit spontaan gebeld of geschreven. Wel kent ze deze 

methode van een vriendin. Deze probeerde bij de Hema en V en D. Men had 

er niemand nodig. 

Informatiebehoefte: 

Bij kranteadvertenties strekt deze behoefte zich uit tot de funktienaam 

en werktijden. Bij de sollicitaties komen oak zaken aan de orde als 

de inkomenshoogte en de werktijden. 

Concurrentie: 

Deze is Zg niet bekend. 

Sollicitaties: 

Zg belt of schrijft op vacatureadvertenties. Zg noemt enkele teleurstel

lende ervaringen. 

- Kempenhof(verzorgingscentrum).Zg werd uitgenodigd voor een sollicitatie

gesprek. Men kwam overeen <lat Zg 99% kans had op aanname. Zg. vertelde 

de vrouwelijke personeelsfunctionaris van de ruzie in de eerste 

werkkring. Mevrouw zou informeren bij de eerste werkgever. Zg heeft daar

na geen officiele reaktie meer gekregen. Als ze belde, kreeg ze te horen 

"je hoort volgende week iets". 

- bij de gezinsverzorging heeft Zg slechts een gesprek gehad. 

en is op een wachtlijst geplaatst. Er kon haar niets beloofd warden. 

Andere solicitaties bleven steken in de fase van de eerste kontakten, 

hetzij telefonisch (hulp in de huishouding), hetzij schriftelijk. 
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De afwijzingen via de telefoon verliepen op een nette wijze. 

(u bent getrouwd, zo oud, misschien houdt u over een jaar OD. Zg is 

ook goed ontvangen tijdens de sollicitatiegesprekken en goed ingelicht. 

Resume: 

in tien maanden tijd: 3 geschreven brieven (bedrijf, maatschappelijk 

werk). 

Gebeld: 10 a 15 keer, op vacatures uit de kranten. 

Ruilvoorwaarden: 

Ondanks gebrek aan sollicitatieervaring acht Zg zich erg mondig. Ze 

wordt over het werk goed ingelicht en vindt dat ze zelf ook voldoende 

vraagt. Ze heeft vaste standaardvragen en wijkt daar niet van af. 

Met betrekking tot winkelbanen is Zg bekend wat de werkgever van je 

verwacht. Ze is in staat om informatie te geven die de selekteur nodig 

heeft om haar in te schatten. 


