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HOOFDSTUK I DE INLEIDING
I. I Aanleiding voor het onderzoek

Het hier gerapporteerde onderzoek is het tweede in een serie van
drie onderzoeken, uitgevoerd in opdracht van de cornmissie "Afsternming
van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt" van de BeleidsOverlegCornmiss ie in Zuidoost-Brabant. ") Het onderzoek betreft het zoeken keuzegedrag van werkzoekenden. Het eerste onderzoek betrof het
arbeidsmarktgedrag van de werkbiedenden " ") terwijl het derde
onderzoek de bemiddelende instanties tot onderwerp zal hebben.
De filosofie die de cornmissie bij haar werkzaamheden voor ogen
staat, is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
a. Het verkrijgen van inzicht in het proces, <lat zich afspeelt
bij de afsternming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de zich
daarbij voordoende knelpunten. Dit impliceert <lat niet voorop staat
een beschrijving van de arbeidsmarktsituatie in kwantitatieve zin,
maar veeleer een analyse van de werking van het proces. Veel
studies en literatuur geven juist op dit laatste punt weinig inzicht.
b. De betekenis van de "labour marketing" voor de verbetering van het
afsternmingsproces op de arbeidsmarkt. Tot nu toe kan niet gesproken
worden van een bewuste toepassing van marketing principes op de
arbeidsmarkt, ofschoon deze zeer waarschijnlijk relevant zijn,
omdat er sprake is van ruiltransakties. Dit impliceert <lat de
cornmissie zich vooral zal bezighouden met het gedrag van de
marktpartijen bij de voorbereiding en afwikkeling van hun arbeidsmarkttransakties. De relevantie en bruikbaarheid van de marketingbenadering zal daarbij worden getoetst.

") Secretariaat: drs. C. Turner, Agglomeratie Eindhoven, Stadhuisplein 6, Eindhoven (tel. 040-444010)
" ") Zie H. W. C. van der Hart en A.Morenc, "l1arketing van arbeidsplaatsen",
Kluwer, Deventer, 1981 en het rapport "Afstemming van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt, deel I: Werkbiedenden" , Eindhoven
oktober, 1980.
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c. de aktiviteiten van de commissie ziJn gericht op het uitbrengen
van adviezen voor het beleid, dat bedrijfsleven, werkzoekenden
en overheid ten aanzien van de arbeidsmarkt zouden moeten voeren.
Anders gezegd: de commissie wil haar inspanningen zien uitmonden
in bruikbare hulpmiddelen en instrumenten voor een effektiever opereren
van de verschillende partijen op de arbeidsmarkt. Het ontwikkelen
van instrumenten staat dan ook centraal in de verschillende
onderzoeken, alsmede het op zijn bruikbaarheid toetsen van de
verschillende methodieken .

d. de onderzoekinspanningen zullen zich niet beperken tot een
partij op de arbeidsmarkt maar zullen zich achtereenvolgens
uitstrekken tot alle betrokken partijen: werkbiedenden, werkzoekenden en bemiddelende instanties.

1.2 Probleemstelling
De probleemstelling van het onderzoek is geconcentreerd rond de vraag
hoe werkzoekenden effectiever naar banen kunnen zoeken en in het algemeen
hun positie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Daarbij rijst de vraag
in hoeverre consumentengedragstheorieen

en het marketing model aan de

vergroting van de effectiviteit van het zoekgedrag kunnen bijdragen.
Deze theoretische modellen zullen dan moeten warden vergeleken met het
zoekgedrag

zoals we dat in de praktijk aantref fen.

Onderzoeken op basis

van bovengenoemde probleemstelling zijn niet of nauwelijks verricht.
Tot de probleemstelling mogen niet gerekend warden de zogenaamde randvoorwaarden (overheidsmaatregelen, structuur van het zoekgebied/ arbeidsmarkt) die een belangrijke rol kunnen spelen bij het zoeken van banen.

Het onderzoek heeft een innoverend en experimenteel karakter.
Wij hebben er echter alle vertrouwen in op het juiste spoor te
zitten naar de verbetering van het optreden van de verschillende
partijen op de arbeidsmarkt met de introduktie van inzichten en
instrumenten van andere markten, in het bijzonder de markten voor
consumptiegoederen en diensten

3

Er bestaan verschillen tussen de arbeidsmarkt en de markt van goederen
maar de eisen die aan de betreders van beide markten gesteld warden
zijn identiek. Er is wel sprake van verschillen in complexiteit en betrokkenheid bij de beslissingen die genomen moeten warden.
Aan deze verschillen zal dan ook bij de vertaling van de consumentenen marketingbegrippen gerefereerd warden (zie vooral de
hoofdstuk 3).

appendix A en

1.3 De onderzoeksopzet
In het verslag warden twee ingangen gebruikt voor de bestudering van het
optreden van

werk~oekenden

op de arbeidsmarkt. Een theoretische en een

empirische. Hiermee is een identieke weg gevolgi als bij het verslag over
hetoptreden van de werkbiedenen. Er is een literatuurstudie gemaakt van
onderzoeken, theorieen en modellen naar het zoek- en keuzegedrag van
consumenten op hun markt. Hierbij zijn interessante inzichten

verworven

over dat gedrag (zie hoofdstuk 2 en appendix A)
Daarnaast zijn theorieen en instrumenten uit de marketing, bekeken op hun
belang voor de werkzoekende (zie hoofdstuk 3). Zowel de consumenten-als
de marketing benadering zijn vervolgens vertaald naar de arbeidsmarkt.
De empirische ingang heeft bestaan uit gegevens uit half-gestructureerde
intervie"li.S met 31 werkzoekenden. Het veldonderzoek heeft daarmee een kwalitatief karakter gekregen, Dit type onderzoek wordt in het algemeen
gebruikt als het onderzoeksgebied weinig bekend is en men moet komen tot
de vorming van hypothesen. De samenvatting (hoofdstuk 4) heeft daarom
een deels hypothetisch en beschrijvend karakter gekregen,
De veldgegevens moesten het volledige en geintegreerde gedrag van het individu en de overwegingen die bij de onderscheiden zoekstadia en besliss ingen spelen aan het licht brengen, De vragen richtten zich op wat konkreet
werd gedaan en wat werd geleerd uit de ervaringen bij het zoeken van een
baan. Er is zo getracht de rationaliteit in het gedrag van de werkzoekende
naar voren te halen, Vervolgens is dit gedrag op zijn beperkingen bekeken,
Er is dus niet getracht om belangrijke statistische verbanden

te vinden

tussen twee of meer variabelen die bij het zoeken een rol spelen, De aaneens lui ting van de beslissingen en het leereffect staan centraal en niet
het

statistische verband. Opzet was immers om inzicht te krijgen in

het proces dat zich afspeelt op de arbeidsmarkt,
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1.4 Opbouw en samenhang in het rapport
Het rapport bevat, naar analogie met het rapport over werkbiedenden een
theoretisch deel, een verslag van de bevindingen tijdens het veldonderzoek en tenslotte een deel, waarin beleidsaanbevelingen worden gedaan en
instrumenten worden ontwikkeld. Deze delen zijn als volgt in het rapport
terug te vinden:
Theoretisch deel:
hoofdstuk 2: beschrijving en verklaring van het gedrag van werkzoekenden
aan de hand van consumentengedragsmodellen;
hoofdstuk 3: de marketing als een leidraad voor het gedrag van werkzoekende
als arbeidsmarktpartij.
Onderzoekbevindingen:
hoofdstuk 4: samenvatting van 31 case-studies van werkzoekenden;
hoofdstuk 5: nadere analyse van het onderzoekmateriaal aan de hand van het
marketing model en het consumentengedragsmodel.
Beleidsaanbevelingen/instrumenten:
hoofdstuk 6: aanbevelingen aan instanties en werkzoekenden met betrekking
tot het te voeren beleid voor respectievelijk door deze marktpartijen.

In hoofdstuk 2 wordt eveneens een instrument ontwikkeld, zij het niet voor
het beleid ten aanzien van werkzoekenden, maar voor onderzoekers op het
gebied van het feitelijke gedrag van werkzoekenden. Dit is het gedragsmodel naar analogie van consumentengedragsmodellen.
De appendices bevatten nadere uitwerkingen van hoofdstuk 2 en onderzoekstechnische gegevens.
Een apart rapportdeel bevat onder de naam Bijlagen de individuele casestudies van werkzoekenden.
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1.5 Samenvatting
Hoofdstuk 2 en appendixA:hier wordt verwezen naar onderzoeken en theorieen
over het gedrag van consumenten. Deze bieden beschrijvingen en verklaringen
van de zoek- en keuzeprocessen op de betreffende markt. Het zoekproces wordt
als een geintegreerd geheel gezien, waarbij elke stap een logisch vervolg
op de voorgaande stap is. Bij het zoeken en maken van keuzen speelt het
volgende een rol: het individu selecteert de gegevens die het aangereikt
krijgt of reeds bezit uit vroegere ervaringen. Deze gegevens warden slechts
gedeeltelijk verwerkt en onthouden. Het individu probeert risico's te
vermijden en onevenwichtigheden, bijvoorbeeld wat zijn gevoelens betreft,
op te heffen.

Enerzijds wordt het zoekgedrag gestuurd door lang bestaande

gewoonten, anderzijds is het individu in staat om zijn gedrag min of meer
te vernieuwen, om het aan te passen aan de vereisten van het ogenblik.
Het in dit hoofdstuk ontwikkelde model, dat een analogie is van het consumentengedragsmodel vormt een instrument of hulpmiddel bij het onderzoek naar het feitelijke gedrag van werkzoekenden, zoals zich dat in de
tijd van het zoeken afspeelt.
Hoofdstuk 3: In dit hoofstuk wordt de marketing benadering uitgewerkt voor
een effectiever marktoptreden van werkzoekenden. Het individu neemt daarin
een houding aan, die uitdrukt dat hij bewust rekening wil houden met wensen
en gedrag van de tegenpartij, de werkbiedende, op de werkgebieden van zijn
keuze. Belangrijke factoren zijn danook hier de ontwikkeling van persoonlijke kwalificaties om deze beter te doen
kennis van de

aansluiten cp de functie-eisen. Verder een optima.le

werking van de markt en de planning van de zoekactiviteiten.Hier-

voor warden doelstellingen geformuleerd,een strategie(wat wordt gedaan,waar,wanneer en met wiens hulp) en een gedetailleerd plan van activiteiten ontwikkeld.
Een laatste punt is de controle op de effectiviteit van de zoekinspanningen. Hierbij wordt steun van anderen veelal als onontbeerlijk beschouwd.
Dit marketing model is een instrument voor werkzoekenden om te komen tot
een grotere effectiviteit in het marktgedrag.
Hoofdstuk 4: hier wordt een samenvatting gegeven
zameld

van de 31 cases

die ver-

zijn. De onderscheiden factoren en zoekfasen warden afzonderlijk

gepresenteerd. Per onderdeel is getracht een zo verantwoorde en zinvolle
indeling te maken van de te onderscheiden gedragsvormen. De indelingen hebben
niet alleen een beschrijvend karakter maar zijn ook verklaringen voor bepaalde gedragsvormen, De werkzoekenden hebben
blijken door hun gedrag

iets geleerd en laten dat

te veranderen. Hierdoor ontstaat een nieuwe zoek-

vorm, die in een aparte categorie geplaatst wordt.
De volgende aspecten komen achtereenvolgens aan de orde: persoonsgegevens,
voorkeuren en veranderingen daarin, werkervaringen, werkhoudingen, het
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connnunicatiegedrag - opgesplitst naar de verschillende media -, de
evaluatiekriteria bij de keuze uit vacatures, de concurrentie, de sollicitatie,

ervaringen op de werkplek en meningen over ruilver-

houdingen.
Hoofdstuk 5:hier wordt getracht om zwakke en sterke kanten bij
het zoek- en keuzegedrag van de 31 geinterviewde werkzoekenden
te onderscheiden.
De analyse vindt plaats tegen de achtergrond van de inzichten en
aanbevelingen uit de onderzoeken naar het consumentengedrag (hoofdstuk 2) en de marketing benadering (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 5 vormt
daarmee een verbinding tussen de hoofdstukken 2, 3, 4 (de samenvatting
van de cases) en 6, waarin aanbevelingen zijn opgenomen ter verbetering
van de positie en het gedrag van de werkzoekende op de arbeidsmarkt.
Hoofdstuk 6: de aanbevelingen hebben tot doel de positie van de werkzoekende
te versterken. Dit wordt gedaan door het ontwerpen van een zestal functies,
vooral ten behoeve van ondersteunende instanties en van instrumenten ten
behoeve van de werkzoekende.
De zes functies zijn:
I.

e<lucatieve functie

2.

informatiefunctie

3.

advies- en voorlichtingsfunctie

4.

connnunicatieve functie

5.

planningsfunctie en

6.

coordinatiefunctie.

De instrumenten ten behoeve van de werkzoekende bestaan uit een zoekverslag
en een zoekplan. De overweging achter deze instrumenten is <lat de werkzoekende zijn positie versterkt door voor zover mogelijk van te voren vast
te stellen welke activiteiten

hij zal ontwikkelen en door achteraf, middels

het verslag, na te gaan wat hij gedaan heeft, wat goed is gegaan en wat niet.
Met de nodige zelfkritiek of analyse door deskundigen kan dan uitgemaakt
warden waar in het zoekproces sprake is van zwakke schakels en welke verbeteringen in het vervolg in het plan opgenomen moeten warden,
De voorgestelde instrumenten zullen voor hun bruikbaarheid in de
praktijk getoetst en verder ontwikkeld moeten warden, Een differentiatie
naar de verschillende groepen werkzoekenden wordt als wenselijk gezien.
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HOOFDSTUK 2

HET GEDRAG VAN DE WERKZOEKENDE NAAR ANALOGIE VAN
HET CONSUMENTENGEDRAG.

2.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt naar analogie van modellen uit de gedragswetenschappelijke theorieen over het consumentengedrag een soortgelijk model
voor het gedrag van werkzoekenden ontwikkeld.
Dit hoofdstuk is vooral van betekenis voor personen en instanties die
voor hun werk een inzicht wensen in het feitelijk gedrag van werkzoekenden.
Het hier ontwikkelde model kan bij dit onderzoek een leidraad zijn.
Het zoek-en keuzeproces,zoals dat wordt gevonden bij de werkzoekende, bestaat
uit een reeks stappen of fasen die in de tiid elkaar opvolgen.
Stappen die onderscheiden kunnen warden bij het zoeken van banen
zijn de volgende:
- de werkzoekende ervaart het feit dat hij/zij zonder een betaalde
baan zit als een probleem dat hij/zij op wil lossen door het vinden
en verwerven van een baan;
- de werkzoekende gaat informatie zoeken over vacatures. Hiervoor
gebruikt hij verschillende communicatiekanalen;
- de gevonden vacature wordt geevalueerd aan de hand van bestaande
kriteria voordat de werkzoekende tot een sollicitatie overgaat;
- de werkzoekende gaat solliciteren en krijgt eventueel een sollicitatiegesprek;
de sollicitant wordt afgewezen, weigert zelf of wordt aangenomen.
In het laatste geval zal hij/zij in dienst treden en de functie gaan
vervullen.
In de eerste twee gevallen zal hij/zij weer uitkomen bij de eerste
fase: hij/zij heeft geen baan en ervaart dit

eventueel als een probleem.

Dit konkrete individuele zoek- en keuzeproces werd tot nu toe
niet vertaald in een modelmatige of theoretische vorm. Een dergelijke
vertaling kan zin hebben als daardoor het gedrag gebracht kan warden
in verband met theorieen en modellen, die <lit gedrag verklaren,
begrijpelijk maken en deels voorspelbaar. Een antler voordeel kan zijn
dat de werzoekende zelf zijn gedrag beter leert begrijpen en daarmee
beter leert beheersen. Dit kan dan weer tot betere resultaten op de
arbeidsmarkt leiden.
In tegenstelling tot arbeidsmarktonderzoekers hebben onderzoekers op
het gebied van het consumentengedrag wel pogingen gedaan om te komen

tot de constructie van modellen en de formulering van theorieen ter
verklaring van het individuele

zoek- en keuzegedrag.

Daar er zowel in het geval van de arbeidsmarkt als de consumentenmarkt sprake is van een marktsituatie en de individuen daarop met
identieke problemen te maken hebben, kan het nodige inzicht in het
arbeidsmarktgedrag verworven warden door te kijken naar onderzoek op
het gebied van het consumentengedrag.
We gaan er van uit dat er een analogie of structuurgelijkheid bestaat
tussen het gedrag op de consumenten- en de arbeidsmarkt. De delen of
fasen waarin het gedrag op de beide markten is op te splitsen en de
logische samenhang van de delen zijn voor beide

typen markten na-

genoeg identiek.
Het uitgangspunt bij de opzet van de veldfase van het onderzoek, o.a.
bij de formulering van de vragen, is dan ook een model uit de consumentenliteratuur geweest.
In <lit hoofdstuk wordt ingegaan op de delen of fasen waarin het gedrag van consumenten is opgedeeld in de theorie van het consumentengedrag. Per f ase zal het analoge deel van het zoek- en keuzegedrag op
de arbiedsmarkt warden besproken. Hierbij zal tevens aangegeven warden
op welke punten de a.rbeidsmarkt verschilt van de consumentenmarkt.
Voor de uitleg van het zoekgedrag van de consument wordt gebruik gemaakt van een model van Engel, Kollat en Blackwell*). Als aanvulling
hierop is materiaal gebruikt van Schiffman en Kanuk **)

*) James F. Engel, David T. Kollat en Roger D. Blackwell: "Consumer
Behaviour", Holt, Rinehart and Winston Inc., New York, 1968,pag.315.
Er is een studie gemaakt van meerdere modellen uit de consumentenliteratuur (o.a. ook van Nicosia

en Howard en Sheth). De modellen,

die niet gekozen zijn waren naar onze mening te abstrakt,enigszins
onvolledig en hadden het element tijd te weinig benadrukt.Bij verdere
studies zouden ze wellicht alsnog aandacht verdienen.
**) Leon Schiffman en Leslie L. Kanuk:"Consumer Behavior",

Hall Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1978.

Prentice

9

Het model is te uitgebreid om hier in alle uitvoerigheid te behandelen.
Voor een gedetailleerde analyse van de analogie tussen consumentengedrag en werkzoekendengedrag wordt verwezen naar de meer theoretische
beschouwing in Appendix A. Wij bevelen lezing van deze bijlage ten zeerste
aan. Het volgende is slechts een beknopte samenvatting daarvan.
Simpel gesteld kent het consumentengedragsmodel vijf stappen; zoals
in fig. 2.1 is afgebeeld.
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Consumentengedrag in vijf fasen

We zullen deze stappen nu afzonderlijk

bespreken.
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2.2. Probleemherkenning
De fase van de probleemherkenning is de eerste stap op weg naar
een koopbeslissing, die door een individu wordt genomen.
Voor de consument bestaat het probleem uit een gevoelde spanning
tussen een door hem of haar vastgestelde onvervulde behoefte en
de wens om die behoefte te vervullen. De spanning blijft bestaan
als er geen middelen voorhanden zijn om de behoefte

te vervullen.

De aanleiding voor het ontstaan van het probleem kan in het
individu zeli liggen of van buiten komen. We noemen de laatste de
stimuli of inputs van het model. Voordat we op de gevolgen van die
prikkels voor het individu ingaan moet eerst

iets vermeld warden

over <lat individu, waaruit hij opgebouwd is en hoe hij functioneert.
Het individu bestaat gedragswetenschappelijk bezien uit een aantal
elementen: - zijn kenmerken als persoon (karakter, motieven en
denkvermogen) ;
- de ervaringen uit het verleden, vastgelegd in z1Jn
geheugen;
- zijn houdingen en opvattingen ten aanz1en van bijvoorbeeld consumptie en arbeid;
- zijn gewoonten in denken en handelen.
Het indi vi du lee rt door ervaringen en reageert op invloeden uit zi]n
omgeving. Zijn het bij de consument zijn

ervaringen bij het consu-

meren, bij de werkzoekende daarentegen zijn het de werk- en sollicitatieervaringen die een rol spelen.Daar waar de consument frekwent zijn markt
betreedt behoeft de werknemer slechts enkele keren in zijn hele leven
over te gaan tot het zoeken van een baan. Hierdoor warden de leermogelijkheden aanzienlijk ingeperkt.
Over de psychologische begrippen, die bij bestudering van het gedrag
van het individu een rol spelen treft de lezer in Appendix A een uitvoeriger beschouwing aan.
In de eerste f ase ervaart de consument dus de spanning tussen ziJn
wensen enerzijds en zijn huidige situatie met een onvervulde behoefte
anderzijds als een probleem. Zo oak ervaart de werkzoekende doordat
hij vacatures ziet of door andere aanleidingen een spanning tussen
zijn situatie van niet-werken en de wens om door arbeid een inkomen
te verwerven. Hij kan nu overgaan tot zoeken of hij kan het probleem
vergeten en zich aan andere aktiviteiten wijden.
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Als de paging om de behoefte te bevredigen mislukt, dus als er geen
baan wordt gevonden, ontstaan er nieuwe spanningen, zogenaamde
frustraties (angst, verbittering, ontmoediging). Om de frustraties
te verkleinen kan het individu agressief warden, zich terugtrekken,
rationaliseren, de behoefte onderdrukken enzovoort.
Behalve het ontdekken van vacatures kunnen ook andere invloeden
van buiten of vanuit het individu zelf tot de probleemherkenning
leiden. Enkele voorbeelden van dergelijke stimuli zijn:
- maatschappelijke opvattingen over de plicht tot arbeid;
- een gevolgde beroepsopleiding;
- behoefte aan inkomen, status en sociale contacten;
- psychologische behoeften;
- overheidsoptreden.

2.3. Alternatieven zoeken
Consument

zowel als werkzoekende zullen bij het zoeken naar alter-

natieven om hun probleem op te lossen informatie verzamelen om de
risico's van een verkeerde keuzebeslissing te verminderen. Deverwachte waarde van de informatie wordt door consument en werkzoekende
afgewogen tegen de kosten van het verzamelen van informatie. Een
consument zal zich beperken tot slechts enkele winkels en lang niet
alle alternatieve aankoopmogelijkheden evalueren. Dit is afhankelijk
van de risico's die met de aankoop zijn gemoeid. Voor het ene produkt
b.v. een auto wordt langer en intensiever gezocht dan voor een liter melk.In
zekere zin geldt dit ook voor de verschillende typen arbeidsplaatsen. Zij
kunnen minder of meer bekend zijn.Het het inwinnen van informatie moet de
werkzoekende het volgende bereiken:
- marktoverzicht: alle belangrijke (potentiele) werkkringen zijn
bekend;
- marktinzicht: de kwaliteit van de arbeidsplaats is bekend;
- marktdoorzicht: kennis van de verschillen in kwaliteit tussen de
(verschillende) arbeidsplaatsen is aanwezig.
Tenslotte kan gewezen warden op verschillen in de zoekaktiviteit
tussen consumenten:
(a) naarmate de behoefte urgenter

wordt,des te minder intensief wordt er

gezocht.De behoefte moet namelijk snel bevredigd worden.

I2

(b) sommige mensen staan meer open voor informatie dan anderen.
(c) mensen met hogere inkomens en hogere opleiding zoeken
intensiever.

Voor het zoeken van informatie over produkten staan de consument
verschillende informatiebronnen ter beschikking. Deze communicatiekanalen spelen op de arbeidsmarkt een nog belangrijker rol omdat
een arbeidsplaats slechtsvia conununicatiekanalen en dan nog gebrekkig is af te beelden. Het product daarentegen kan worden opgesteld
in verkooppunten en is tastbaar aanwezig.

2.4. Het evalueren van alternatieven
Voor het evalueren van alternatieven gebruikt de consument kriteria.
Kriteria zijn kenmerken van het produkt die de consument belangrijk
vindt om te kunnen beslissen of hij/zij het produkt aanschaft.
Welke evaluatiekriteria de consument kiest is afhankelijk van zijn
persoonkenmerken, de invloed van referentiegroepen en het produkt
dat de consument wil kopen. Het aantal en de aard van de kriteria
is afhankelijk van de consument zelf, maar ook van het aanbod.
Waar weinig alternatieven worden aangeboden valt er nauwelijks tevergelijken

en zullen een gering aantal kriteria zijn en weinig bepalend voor

de beslissing. Deze laatste situatie doet zich momenteel voor bij
werkzoekenden in veel arbeidsmarktsegmenten, maar niet overal. Er
zijn nog steeds arbeidsdeelmarkten waar de werkzoekende de ruimte
heeft om alternatieven op grond van zijn kriteria te evalueren.
Er is daar dan sprake van een relatief groot aanbod van vacatures.

2.5. De keuze en de koop
Het proces van evaluatie van alternatieven mondt uit in een kooptransactie doer de consument. Rond deze kooptransactie speelt zich
het koopgedrag af tussen koper en verkoper. Het is een interactieproces tussen beide partijen dat een zelfstandige invloed heeft op
de koopbeslissing.
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De afloop van de kooptransactie kan zijn de afsluiting van een
transactie of het besluit van de consument verder te gaan zoeken,
dan wel dat de consument het zoeken staakt omdat hij niet kan vinden
wat hij zoekt.
Voor de werkzoekende is het sollicitatiegesprek wat voor de consument de kooptransactie is. De situatie is voor de consument in ons
economisch systeem veel meer ontspannen en vrijblijvender. De werkzoekende heeft minder mogelijkheden om zich als een onafhankelijke
partij op te stellen of doet dit uit traditie niet.
Een tweede verschil is het feit dat de werkzoekende niet alleen
tracht een aantrekkelijke arbeidsplaats via de sollicitatie te verwerven maar dat hij tegelijkertijd zijn aanbod (zijn opleiding,
ervaringen en inzet) probeert te slijten. De werkzoekende is, evenals de werkgever, zowel koper als verkoper op de arbeidsmarkt.
Een derde verschil met de consumentenmarkt is wel, dat de kooptransactie zich gedurende een proefperiode voortzet in het bedrijf.
Overigens kent men voor duurzame produkten garantietermijnen en voor
tijdschriften proefabonnementen. Ook daarin zien we dus parallellen
tussen consument en werkzoekende.

2.6. Evaluatie na de keuze
Na het afsluiten van de koop komt de consument in het bezit van het
goed, zoals de werkzoekende een functie kan verwerven. Waar bij de
consument koper en verkoper afscheid nemen blijft er bij de werkzoekende contact bestaan tussen de beide onderhandelingspartners,
hoewel intensief contact tussen personeelsfunctionaris (verkoper)
en het nieuwe personeelslid (koper) ook niet gebruikelijk is.
Overigens is er bij een kooptransactie in de dienstverlenende sector
ook soms een langdurig en intensief contact tussen koper en verkoper.
Voorbeelden hiervan zijn medische diensten, fiscale adviezen,
accountantsdiensten e.d.
Wanneer de consument na aankoop van het produkt twijfel blijft koesteren ten aanzien van de juistheid van zijn keuze spreekt men van
dissonantie. Ook dit verschijnsel kan zich voordoen bij de situatie,
waarin de werkzoekende een transactie afsluit. Het kan zijn dat het
werk tegenvalt, er is te veel lawaai, onprettige sfeer, tegenvallende
carrieremogelijkheden e.d. Er ontstaat daardoor een verschil of dissonantie
tussen de verwachtingen en de feitelijke en waargenomen positie op de
werkvloer.
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Zowel consument als werkzoekende zullen bij dissonantie onbewust
zoeken naar informatie, die

de juistheid

van de keuze bevestigt: hij/zij zal de dissonantie trachten te reduceren.
De betrokkene moet er niet alleen voor zorgen dat hij de gevoelsmatige
problemen waarmee hij te maken krijgt oplost - dus de gevoelsmatige
dissonantie verkleint - hij moet ook een bepaald nut hebben van het
gebruik van het produkt.
Uiteraard kan gesteld worden dat hoe grater het nut of de waarde
van een produkt is des te sneller gevoelens van onvrede of ongemak
verdreven warden. Het gebruik moet echter meer doen dan de onprettige
gevoelens doen verdwijnen. De gebruiker - en <lit geldt zeker bij een
arbeidsplaats - moet ook op een positieve wijze het nut ervaren.
Hij moet er gevoelens van tevredenheid, zelfvertrouwen tot trots
kunnen ervaren. Regelmatig ervaart de functievervuller dit nut niet
en bereikt hij in het gunstigste geval een neutrale positie. Dit
blijkt o.a. uit de verlaging van de productiviteit, verzuim en tenslotte het vrijwillige vertrek.
Binnen onze cultuur wordt in het algemeen aan een arbeidsplaats een
groot maatschappelijk en materieel nut toegekend. In de praktijk
kan een arbeidsplaats ook voor de werkzoekende nutteloze elementen
bevatten en daarnaast kenmerken waarvan het nut pas ontdekt wordt
tijdens de vervulling van de functie.

2.7. De sociaal-culturele context van het consumentengedrag
Het sociale milieu, waarin het individu leeft oefent invloed uit op
zijn gedrag als consument
In dit verband signaleert men in de literatuur over het consumentengedrag o.a. de volgende invloeden:
I.

De referentiegroep. Dit is een groep die voor de

~onsument

dient

als vergelijkingsgroep bij de vorming van waarden, attituden en
gedrag. Dit kan zijn de naaste familie of vrienden, maar ook
groepen waarmee men zich

identificeert, ofschoon ze verder weg

staan b.v. film-, popsterren.
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2.

De algemene cultuur van een land of van landsdelen. Consument
en werkzoekende doen een beroep op historisch gegroeide en
regio gebonden gedragspatronen. Hij vertoontdaardoor typische
reakties op problemen.

3.

De sociale klasse vormt als verschijnsel eveneens een verklaringsgrond van het consumentengedrag. De sociale klasse
waarin men zich als consument en werkzoekende bevindt wordt
bepaald door factoren als milieu, inkomen, plaats waar men
woont, taal en gedragspatronen.
Ze heeft, onder andere, gevolgen voor het type (beroeps-)
opleiding en het type banen of bedrijfssectoren die gekozen
warden en verder voor het taalgebruik en recreatievormen.

Hoewel de positie van het individu in het sociaal-culturele milieu
hier slechts beknopt wordt aangegeven spelen invloeden vanuit dit
milieu een grote rol. Deze rol is aanzienlijk sterker met betrekking
tot de keuze van de opleiding en werkkringen dan bij besluiten rond
de

aankoop van goederen. De invloeden van anderen doen zich vervolgens

gelden via de collega's in de werkkring. De werkkring wordt een belangrijke referentiegroep in het leven van het individu.
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HOOFDSTUK 3:
3.1

LABOUR MARKETING.

Inleiding

In het voorafgaande hoofdstuk werd naa-analogie van het consumentengedrag een model ontwikkeld voor het feitelijk gedrag van werkzoekenden.
Dit model kan een instrument zijn voor alle personen en instanties die
voor hun werk op het gebied van de arbeidsmarkt inzicht moeten hebben
in het feitelijke gedrag van werkzoekenden, zoals dat zich in de tijd
afspeelt. Het ontwikkelde analoge model kan voor onderzoekers een
leidraad bij hun onderzoekwerk zijn.

In dit hoofstuk 3 wordt het gedrag van de werkzoekende als partij op de
arbeidsmarkt op een andere wijze benaderd. Daarbij nemen we niet het
feitelijke zoekgedrag als uitgangspunt maar warden marketing principes,
zoals ondernemingen die op produktenmarkten

toepass~n,

gebruikt om een

marktbenadering voor werkzoekenden te ontwikkelen. Het marketing model
vormt em instrument voor werkzoekenden om het eigen marktgedrag effectiever te maken.
In deel I van onze rapportering, het rapport over werkbiedenden, hebben
wij in hoofdstuk 2 beknopt aangegeven wat de inhoud en betekenis is van
het begrip marketing. Deze beschouwing wordt hieronder opnieuw weergegeven, omdat dit deel 2 van onze rapportering zeer waarschijnlijk een
aantal nieuwe groepen van lezers zal bereiken in vergelijking met
deel I. De beknopte uiteenzetting van het begrip marketing wordt gevolgd door de invulling van het marketing begrip voor de marktpartij
werkzoekenden.
Teneinde de marketing-benadering nader toe te lichten, wordt van de
lezer gevraagd zich allereerst te verplaatsten naar de afzetmarkt van
producten om kennis te maken met de voor die markten ontwikkelde
marketing-benadering.
In eerste instantie lichten we toe wat de marketing benadering voor
een organisatie betekent, terwijl wij in tweede instantie zullen
nagaan wat de waarde ervan is voor werkzoekenden.
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3.2. Wat is een marketing benadering?
Marketing is te definieren als volgt:
"Marketing is de verzameling van menselijke activiteiten die ziJn gericht
op het bevorderen en tot stand brengen van ruiltransacties". (Ph. Kotler
in "Marketing Management: analysis planning and control", Prentice Hall,
Englewood 1980, blz. 19). Bij onze verdere uitleg concentreren wij ons
op de twee centrale begrippen in deze definitie: ruiltransacties en
activiteiten.
Het gaat in de marketing om ruiltransacties en er is sprake van een
ruiltransactie als aan vier voorwaarden in enige mate is voldaan:
1. er dienen twee partijen te zijn;
2. iedere partij beschikt over iets, dat van waarde is voor de antler;
3. iedere partij is in staat om over het object van ruil informatie uit
te wisselen en dit object uit te leveren;
4. iedere partij heeft de vrijheid om de aanbieding te accepteren of
te ve rwe rpen.

Als er aan bovengenoemde voorwaarden in enige mate is voldaan dan kan of
kunnen (de) ruiltransactie(s) onderwerp van marketing zijn.
Ruiltransacties zijn in de samenleving, zoals die functioneert, aan de
orde van de dag. Er vinden tussen personen onderling, tussen organisaties en personen en tussen organisaties onderling talloze ruiltransacties plaats. We willen ons daarbij niet beperken tot de ruil van geld
tegen goederen, maar ook de ruil van geld tegen diensten (bij dienstverlenende instellingen) van stemmen tegen politiek beleid (politieke
partijen) van contributie tegen belangenbehartiging (vakbonden, consumentenbond, etc.) en andere, minder als typisch economische ruilrelaties
te bestempelen transacties, tot het object van marketing rekenen.
Het tot stand komen van ruiltransacties wordt sterk bevorderd naarmate
de ene partij beter afstemt op de partner en omgekeerd. Het afstemmen
op de partner in de ruiltransactie is bepalend voor een goede afloop
hiervan. Het is de afstemming op de client, afnemer, doelgroep dat een
centraal punt vormt in de marketing.
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We gaan nu over naar het tweede element in de definitie: activiteiten.
Een marketing benadering betekent voor een organisatie die met ruiltransacties te maken heeft twee dingen:
I. een beleidsfilosofie of attitude van de leiding en medewerkers van
een organisatie om een open oog te hebben voor het feit <lat hun
functie is: het kennen van en voorzien in de behoeften van afnemers,
clienten, leden etc., kortom een doelgroep in de samenleving.
Bij de introductie en opleiding van medewerkers dient hieraan aandach t te warden gegeven. Een erg illustratief voorbeeld uit de
medische sector is de stelling, <lat een ziekenhuis geen artsenhuis,
maar een ziekenhuis behoort te ziJn;
2. kennis van de invloed, werking en betekenis van de verschillende
marketing variabelen ten aanzien van de markt.

Laatstgenoemd aspect betekent <lat een drietal soorten activiteiten in
het kader van marketing achtereenvolgens dienen plaats te vinden:
a. analyse, onder meer omvattend:
- beschrijving van doelgroepen of marktsegmentatie;
- behoeftenonderzoek;
- het bepalen van het effect van acties vanuit de organisatie gericht
op de markt;
- concurrentie-onderzoek.
b. planninghetgeen betrekking heeft op de bepaling van het niveau, de

omvang, dus in kwantitatieve zin, van de marketing acties of instrumenten. Verder omvat planning: de timing en

gedetailleerde beschrijving

van marketing activiteiten. Tot de marketinginstrumenten
rekenen we het product- of dienstconcept, de prijs, voorlichting,
public relations, distributie, persoonlijke contacten.

De basis van een goede systematische marketing benadering is het op
gezette tijden opstellen van een marketing plan, waarin de activiteiten (= de marketing mix) Worden vastgelegd.
c. control, waaronder wordt verstaan het proces van het nemen van
maatregelen om de werkelijke resultaten zo dicht mogelijk de gewenste en in de planning opgenomen resultaten te laten benaderen
en de vergelijking van geplande en gerealiseerde uitkomsten.

Het belangrijkste motief voor zowel non-profit als profit-organisaties
cm marketing in haa,r beleid te gebruiken is het vergroten van de effectiviteit van de organisaties bij het realiseren van haa,r doelstellingen.
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3.3. Marketing op de arbeidsmarkt en voor de werkzoekende
De arbeidsmarkt onderscheidt zich van de productenmarkt op verschillende wijzen:
I. het gaat om mensen;

2. het gaat om diensten.
Vooral het eerstgenoemde aspect, nog versterkt door de gedachte dat
arbeid een zeer belangrijke rol in het menselijk leven speelt, leidt
er toe, dat het begrip marketing in dit verb and argwanend, zo niet
afwijzend wordt benaderd.
Enerzijds heeft dit te maken met een gebrek aan inzicht in de betekenis
en inhoud van het marketing begrip. Men identificeert het met agressieve commerciele methoden of men denkt aan de reclame voor koekjes of
slasaus.
Anderzijds vindt men de benadering te klinisch en technocratisch. De
marketing benadering is een benadering, die clientvriendelijk is en
dus juist een menselijke benadering tot zijn recht laat komen*)De
systematische werkwijze is nodig om zorgvuldig de bij de client passende benaderingswijze op te sporen.

Ruiltransactie
We zullen nagaan of aan de vier voorwaarden voor het bestaan van ruiltransacties is voldaan.
I.

Er dienen twee partij en te zijn.
Aan deze voorwaarde is op de arbeidsmarkt zeker voldaan omdat werkzoekenden en werkbiedenden beiden met de transactie zijn verbonden.
Als derde partij treedt in een aantal gevallen een bemiddelaar op
(bv. het Gewestelijk Arbeidsbureau).

2. Iedere partij beschikt over iets,

dat~

van waarde is voor de ander.

Is het zo dat de werkzoekende kennis, tijd en werkzaamheid aanbiedt,
anderzijds is het aanbod van de werkgever: de arbeidsplaats. Voor
beide partijen is er sprake van een aanbod, dat voor de antler van
waarde is.
3. Iedere partij is in staat om over het object van ruil, informatie uit

te wisselen en dit object uit te ieveren.
Ook aan deze voorwaarde is in het geval van de arbeidsmarkttransactie
voldaan, hoewel uit voorgaand onderzoek is gebleken, dat het aan de
informatie-uitwisseling tussen sollicitant en de aanstaande werkgever
*)Zie J.P.M.Peters,"Van agoog tot manager" in de Gids, jrg.60,nr.16,blz.3-5
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nog wel eens schort. Uitlevering van het object van ruil is mogelijk,
zoals dat ook bij de levering van diensten mogelijk is.

4. Iedere partij heeft de vrijheid om de aanbieding te accepteren of te
verwerpen.
In de meeste gevallen van arbeidsmarkttransacties wordt aan deze
voorwaarde voldaan.
In een aantal gevallen ontbreekt bij de werkzoekende de financiele
achtergrond om een bepaald aanbod te verwerpen. Een werkloze kan
namelijk het recht op een uitkering verliezen bij weigering van
aangeboden passende arbeid. Hier kan dus sprake zijn van een onvolkomenheid in de ruiltransactie. In de sector consumptiegoederen zou
men spreken van consumptiedwang. Ook op de markt voor consumptiegoederen is er een machtsverschil tussen consument en aanbieder. De
laatste heeft het voordeel een grote organisatie achter zicht te
hebben. Op de arbeidsmarkt is de werkbiedende economisch sterker
vanwege de omvang van zijn organisatie. Anderzijds kan volgens bepaalde wettelijke regels de werkgever verplicht worden tot aanstelling
van bepaalde categorieen van werkzoekenden. Volledige vrijheid zowel
voor werkgever als voor werkzoekende is nooit te bereiken.
Ruiltransacties zullen niet alle in gelijke mate voldoen aan de in het
voorafgaande gestelde voorwaarden. WiZ er echter sprake zijn van een

ruiZtransactie, dan moeten deze in zekere mate aan eerder genoemde
eigenschappen te herkennen zijn.
Marketing mix
Bij de marketing benadering onderscheidt men een aantal instrumenten,
middelen of beheersbare variabelen die de ondernemer maar tot op zekere
hoogte ook de werkzoekende tot zijn beschikking heeft om zich van een
gunstige positie op de markt te verzekeren.

De verzameZing van instrwnenten noemt men de marketing mix, zo genoemd
om de samenhang tussen de verschillende marketing instrumenten te benadrukken. Er zijn vele instrumenten, die men meestal verdeelt in vier
categorieen:
- product of aanbod;
- prijs of offer;
- connnunicatie (reclame en andere promotie);
- distributie.
Wij zullen deze instrumenten hieronder bespreken in relatie tot het
arbeidsmarktgebeuren, in het bijzonder de werkzoekende.
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Het product, dat de werkzoekende aanbiedt op de arbeidsmarkt is zijn
arbeid, aan welk aanbod de volgende dimensies kunnen warden onderscheiden:
- aard van de specialisatie van de arbeid;
- het aantal uren, dat beschikbaar is;
- opleidingsniveau;
- werkervaring;
- arbeidsverleden;
- motivatie;
- persoonlijke eigenschappen;
- nevenactiviteiten van de werkzoekende.
Deze factoren bepalen gezamenlijk de aantrekkelijkheid van het aanbod,
dat de werkzoekende voor het door hem geselecteerde arbeidsmarktsegment
ontwikkelt. De werkzoekende kan dit aanbod zelf verder ontwikkelen en
beter afstennnen op wat in bepaalde marktsegmenten gevraagd wordt. Dit
productaanbod vormt als zodanig een marketing-instrument, dat de werkzoekende in samenhang met de andere marketing-instrumenten kan hanteren
om de positie als werkzoekende op de arbeidsmarkt te verbeteren.

De prijs. Een tweede instrument van de marketing mix is de priJs, die
de werkzoekende voor zijn aanbod van arbeid vraagt. De vrijheid om met
dit instrument te sturen wordt beperkt, omdat in veel gevallen de beloningsgrenzen door allerlei maatregelen warden vastgelegd.
Er is weinig speelruimte voor een prijsbeleid door de werkzoekende zelf.
Ter bescherming van de rechten van werknemers en ter behartiging van
zijn belangen wordt het prijsbeleid namens de werkzoekenden door overheid en vakbonden gevoerd.
Een bezwaar hiervan is dat weinig flexibiliteit meer bestaat bij de
hantering van dit prijsinstrument. Een tweede bezwaar is, dat de samenhang tussen de elementen van de marketing mix door deze organisaties
niet wordt onderkend.
Voor de werkzoekende vormt het prijsinstrument in de meeste gevallen
een exogene grootheid die hij niet kan beinvloeden en waarmee hij zijn
positie op de arbeidsmarkt niet kan verbeteren.
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Communicatie. Een derde groep van instrumenten die de werkzoekenden
kunnen hanteren als onderdeel van de marketing mix heeft betrekking
op de communicatie met de andere marktpartij, de werkbiedende. Deze
communicatiekanalen zijn als volgt in te delen:
1. Mondelinge communicatie

gesprekken met personeels- en andere bedrijfsfunctionarissen;
gesprekken met bemiddelaars, zoals medewerkers van het arbeidsbureau of van uitzendbureaus;
• gesprekken met andere tussenpersonen, die optreden tussen bedrij f

en werkzoekende;

• persoonlijke presentatie op banenmarkten en bij bedrijfsvoorlichtingsdagen;
• spontane bezoeken aan bedrijven.
2. Telefonische communicatie
• telefonische benadering van bedrijven;
• telefoongesprekken in verband met een sollicitatie;
• telefonisch contact met bemiddelaars en tussenpersonen.
3. Schriftelijke communicatie
• de advertentie in een medium;
• de aankondiging op een prikbord of in een vacaturebank;
• brieven met gegevens aan potentiele werkgevers;
• voorlichting door bemiddelaars aan potentiele werkgevers over
werkzoekenden;
• alle andere communicatievormen, zoals affiches, ingesproken
teksten op tape (audio en/of video);
• direct mailing (geadresseerde standaardteksten) aan potentiele
werkgevers.
Het zal de werkzoekende goed voor ogen moeten staan wat het doel van
de verschillende communicatie-activiteiten 1s en wat het effect ervan
is, gerelateerd aan het doel. Het algemene doel is ongetwijfeld: het
verkrijgen van de gewenste aanstelling in een functie, die men ambieert.
Het is echter beter enkele praktische doelstellingen voor het communicatiebeleid te stellen, die te maken hebben met de verschillende fasen
in het communicatieproces. Dit communicatieproces ziet er als volgt
uit (zie fig. 3.1.).
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---1

kanaa 1 f

--~ on tvanger

terugkoppe ling
Figuur 3. 1. Algemeen communicatiemodel.
Vertalen we dit model naar de werkzoekende, dan ontstaat de volgende
invulling:
Zender: de werkzoekende.
~~~~~~~~E:

gesproken of geschreven teksten en beelden die weergeven:
a) de identiteit van de werkzoekende;
b) het aanbod, zoals eerder geformuleerd onder "product";
c) de voorwaarden waartegen het aanbod wordt gedaan, dus de
gewenste arbeidsvoorwaarden;
d) de omvang van het geografische gebied waarbinnen de werkzoekende bereid is te werken.

g~~~E~g:

het opstellen van de boodschap en de eventuele visuele uitwerking.

Kanaal:

de media die worden gebruikt als kanalen voor de communicatie:
- Persoonlijk gesprek
- persmedia:
• dagbladen
nieuwsbladen
huis-aan-huisbladen
• tijdschriften en
vakbladen
- T.V. en radio;
- bioscoopmedia;
- brieven, geadresseerde drukwerken e.d.

~~~~~~E~g:

interpretatie van de boodschap door de ontvanger.

Q~!~~gg~!:

de doelgroep, d.w.z. de potentiele werkgevers, waar de werkzoekende functies beoogd.

!~E~g~~EE~ligg:

het vaststellen van de overdracht en het begrip van de
de boodschap: wat is er bij de werkbiedende van de bood-

schap overgekomen.
Overigens geldt dit algemene corrnnunicatiemodel in analoge zin voor werkbie<lenden en bemi<ldelende instanties.
Wanneer we voor werkzoekenden het co;n..11unicatieproces faseren, kunnen we
per fase doelstellingen formuleren, zoals dat in tabel 3.1. is gedaan.
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Tabel 3.1.
Fas en in het cornmunicatieproces

I

Doelstelling
--

I.

De werkbiedende krijgt het
geschreven woord onder ogen
of verneemt het gesproken
woord: hij wordt bereikt.

2. De werkbiedende neemt kennis

I.

Bereik in aantallen werkgevers of
in % van de totale doelgroep van
werkgevers.

2. Aantal reacties op uitgezonden

van de inhoud en reageert op
de hoods chap naar de werkzoekende.

boodschappen of reactiepercentage.

3. De werkbiedende reageert posi- 3. Aantal of % positieve reacties,
tief en zoekt contact met de
d.w.z. reacties met een uitnodiging
werkzoekende.
tot nader contact.

4. De werkbiedende doet een con- 4. Aantal of % concrete voorstellen
creet voorstel voor een
in verhouding tot het aantal positransactie aan de werkzoekende.
ti eve reacties.

.

5. Er komt een transactie tot
stand.

5. Transactieresultaat naar aantallen
of % conform I ' 2' 3 en 4.

6. Na de introductieperiode
blij ft de transactie gehandhaafd.

6. Contractduur _in verhouding tot gemiddelde contractduur werkkringen

Om de effectiviteit van de verschillende kanalen en ook van de verschillende boodschappen te bepalen zijn vooral de doelstellingen 1 t/m
4 van belang. Via experimenten kan de werkzoekende trachten het effect
van zijn communicatie-activiteiten te vergroten.
Distributie
De vierde groep van marketing-instrumenten betreft de distributiefactor
te splitsen in:
a) het gebruik van bemiddelende instanties (GAB), bedrijven (uitzendbureaus) en andere tussenpersonen;
b) de afstand tussen woonplaats en werk die de werkzoekende bereid is
te overbruggen.
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a) Bemiddeling
De werkzoekende zal afhankelijk van zijn doelgroep en van zijn
aanbod moeten beslissen:
I. Of er gebruik zal worden gemaakt van tussenpersonen;

2. Welke tussenpersonen worden ingeschakeld;
3. Hoe

die tussenpersonen worden geinformeerd en gemotiveerd om

zo goed mogelijk het aanbod van de werkzoekende uit te dragen.

De betekenis van de distributiekanalen wordt bepaald door de functie
die zij kunnen vervullen tussen partijen en ten behoeve van ruiltransacties.
Zij moeten bepaalde marketing functies van de werkzoekende overnemen
als ziJ beter geequipeerd zijn om die te vervullen. Distributiekanalen die geen marketing functie hebben, worden vanzelf overbodig
en dientengevolge worden zij uitgeschakeld.
Voor werkloze werkzoekenden geldt, dat zij op straffe van verlies
van hun uitkering, verplicht zijn tot inschakeling van het GAB. Zij
kunnen formeel dit distributiekanaal niet uitschakelen. Informeel
gebeurt dit in een aantal gevallen wel.
b) Woon-werk-afstand
Zoals eerder gesteld kan de werkzoekende dit instrument hanteren om
zijn totale aanbod aantrekkelijk te maken voor een gebied van werkbiedenden.
We hebben in het voorafgaande de marketing mix voor de werkzoekende
als verzameling van instrumenten voor een arbeidsmarktoptreden beschreven. Er dient uitdrukkelijk op te worden gewezen, dat deze instrumenten nauw met elkaar samenhangen en dus niet onafhankelijk van elkaar
kunnen worden

gezien. Dit geldt eveneens, wanneer bepaalde instrumenten

ten behoeve van de werkzoekende door andere (organisaties) worden gehanteerd. Het marketing beleid eist een intensieve coordinatie
We zullen nu nog enkele specifieke marketing begrippen bespreken in
relatie tot de werkzoekende.

Marktsegmentatie: het verdelen van de markt in segmenten of doelgroepen
die zich van elkaar onderscheiden door een typisch eigen response op de
marketing mix (de eerder behandelde marketing instrumenten).
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Zo is de verzameling werkbiedenden op te delen in groepen
- die een bepaald arbeidsaanbod zoeken;
- daarvoor een bepaald loon willen betalen;
- die via bepaalde communicatiekanalen en op een bepaalde wijze moeten
worden benaderd;
- die gebruik maken van specifieke tussenpersonen c.q. bemiddelende
instanties.
De werkzoekende zal, behalve een duidelijke visie op zijn eigen aanbod,
ook een scherp beeld moeten hebben van de marktsegmenten, die voor hem
relevant zijn. Voor die geselecteerde marktsegmenten moet een geeigende
marketing mix worden ontworpen.

Productdifferentiatie. Het aanpassen van het aanbod aan of het ontwikkelen van een nieuw aanbod ten behoeve van bepaalde marktsegmenten
noemt men in de marketing wel productdifferentiatie. Vaak heeft <lit
mede tot doel zich in gunstige zin te onderscheiden van concurrenten.
Ontwikkeling van het arbeidsaanbod als onderdeel van de marketing mix
is iets waar de werkzoekende bewust naar zou moeten streven, hoewel
<lit natuurlijk zijn grenzen heeft. Een werkzoekende zal natuurlijk
een visie moeten hebben binnen welke grenzen hij, gelet op zijn aspiraties en gelet op de beperking in zijn eigen mogelijkheden, zijn
eigen arbeidsaanbod kan aanpassen. Anderzijds kan een werkzoekende op
langere termijn genoodzaakt zijn om ook deze grenzen te verleggen wil
hij nog een reele

arbeidsmarktpartij blijven.

Productlevenscyclus: elk product kent ziJn opkomst-, groei-, volwassenheids- en vervalfase, waarna het uit de markt wordt genomen.
In c:E laatste fase van de levenscyclus kan men besluiten het produkt
aan te passen aan de veranderde behoefte in de markt. Daarmee verlengt men de levenscyclus of een levenscyclus voor een nieuw produkt wordt opgestart.
Ditzelfde is te zeggen van het arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt. Het
kan eenvoudig zo ziJn, <lat bepaalde arbeidsplaatsen geleidelijk steeds
minder worden aangeboden omdat bv. het beroep uitsterft, het werk door
machines wordt overgenomen, het type bedrijf waarop de arbeid is gespecialiseerd steeds meer verdwijnt, dan wel naar andere landen wordt
verplaatst.
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Het lanceren van een arbeidsaanbod waarvoor de arbeidsplaatsen in de
vervalfase van de levenscyclus zitten, houdt grate risico's voor de
werkzoekende in. De werkzoekende zal moeten trachten zo goed mogelijk
zijn aanbod af te stemmen op arbeidsplaatsen die in de groeifase van
de levenscyclus zitten. Oak de arbeidsmarkt is een dynamische markt
en oak de werkzoekende zal met deze dynamiek rekening moeten houden.
Marktinforma tie
Een van de pijlers voor een goed marketing beleid is de beschikbaarhied van goede marktinformatie. Een andere pijler is het planmatig
opereren. Het eerste is echter voorwaarde voor het laatste. Een werkzoekende zal zelf een deel van die informatie rnoeten verzamelen en
vastleggen. Een ander deel zal door anderen (organisaties en instanties)
moeten warden verzameld en

op inzichtelijke wijze moeten warden over-

gedragen aan werkzoekenden. De marktinformatde bij werkzoekenden kunnen
we als volgt samenvatten:
a) informatie door vastlegging van alle eigen activiteiten zoals aantallen brieven, bezoeken, advertenties en bezoeknotities. Dit kan
wellicht op overzichtelijke wijze in een eigen "logboek" van activiteiten.
b) Speurwerk bij instanties die marktinformatie beschikbaar stellen,
zoals GAB, bedrijven, vakbonden en onderwijsinstellingen.
Voor de meeste werkzoekenden is het verzamelen van marktinformatie
een lastige taak. Niettemin wordt dit op een of andere
wijze toch gedaan.

Het bewust verzamelen en vastleggen

van informatie kan wellicht door instructie en begeleiding
warden gestimuleerd en verbeterd.
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Marktinformatie vormt het fundament waarop de planmatige kant van
de werkzoekenden-marketing zal warden opgebouwd.

Arbeidsmarktplanning
Planmatig werken is, zoals reeds gesteld, een van de pijlers van
marketing. Het opstellen van een marketing plan is voor een organisatie
een omvangrijke maar centraal staance activiteit in het marketing beleid. Wil
men de marketing benadering benutten ten behoeve van werkzoekenden, dan
zal de planning-activiteit op enigerlei wijze tot zijn recht moeten
komen. Het opstellen van een arbeidsmarktplan door de werkzoekende
alleen lijkt weinig reeel. Hiervoor is intensieve ondersteuning nodig
van de zijde van die organisaties, die met het gedrag van werkzoekenden
op de arbeidsmarkt enige bemoeienis hebben.
Een arbeidsmarktplan omvat globaal de volgende elementen:
I. Situatie-analyse, te splitsen in:
la. externe situatie: de arbeidsmarkt voor zover relevant voor de
werkzoekende
lb. interne analyse: een sterkte-zwakte onderzoek of zelfunderzoek
door de werkzoekende m.b.t. de eigen mogelijkheden.
2. Het stellen van doelen in meetbare zin.
3. Het vaststellen van een strategie, een globale gedragslijn.
4. Het uitwerken van een gedetailleerd plan van activiteiten.
5. Schatting van mogelijke financiele consequenties.
6. Het maken van concrete afspraken voor het uitvoeren van acties.
7. Afspreken hoe en wanneer wordt nagegaan water van de plannen terecht
is gekomen en een evaluatie van het resultaat.
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Gecoordineerde marketing

Gezien het feit, dat het voor de werkzoekende een onmogelijke taak
is om op eigen kracht een marketing beleid voor zichzelf te realiseren
zal samenwerking tussen organisaties en de wer k zoe k ende vereist zijn.
Ondanks de overname van d ee lf uncties
·
in het marketing beleid door
verschillende organisaties zal coordinatie van het beleid per werkzoekende zo goed mogelijk gehandhaafd moeten blijven.
De diverse deelfuncties in
· h e t mar k etingbeleid
·
kunnen we indelen in
6 soorten functies:
I. educatieve functie;
2. informatiefunctie·

'

3. advies- en voorlichtingsfunctie;
4. connnunicatieve functie;
5. planningfunctie;
6. coordinatiefunctie.
We zullen deze functies kort bespreke·n 'n re 1 atie
· tot de werkzoekendenproblematiek.
4

I. Educatieve functie: het marketing model is UD.rmatief en net schrijft
dus voov: hoe (le mar kt te benaderen. Dit imnl iceert, dat
een leerproces voorafgaat aan de toepassing in de praktijk. De
(toekomstige)werkzoekende zal moeten worden voorbereid op zijn
optreden op de arbeidsmarkt.
Deze educatie'.efunctie ligt op het terrein van de onderwijsorganisaties, vakbonden of werkzoekenden in georganiseerd verband.
2. Informatiefunctie: marketing vereist inzicht door informatie. Deels
zal de werkzoekende deze informatie zelf moeten verzamelen, vooral
waar het gaat om een concrete vacature.
Deels zal die informatie door anderen voor hem moeten worden verzameld, opgeslagen en op inzichtelijke wijze aan de werkzoekende
gepresenteerd. Dit betreft vooral algemene informatie over de
arbeidsmarktsituatie per beroepscategorie, per regio en per branche.
Hier liggmtaken voor de GAB's (regionaal) en de vakbonden (per
branche).
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3. Advies- en voorlichtingsfunctie. Tijdens het zoekproces heeft
de werkzoekende wellicht behoefte aan advies en voorlichting
voor de wijze waarop hij zelf tot een acceptabele marketing mix
komt en over de wijze waarop hij zijn activiteiten uitvoert en
bijstuurt.
In deze functie kunnen onderwijsinstellingen, GAB-bemiddelaars
en vakbonden of werkzoekenden in collectief verband een rol
spelen.
4. Commwiicatieve fwictie. Communicatie is een belangrijk onderdeel
van de marketing mix. Bedrijven schakelen hiervoor
reclamebureaus in. Deze deskundige ondersteuning zal voor de individuele
werkzoekende meestal niet tot de mogelijkheden behoren omdat <lit te duur
is.Het zal echter duidelijk zijn <lat deze functie door de
werkzoekende slechts met redelijke ondersteuning door derden kan
worden uitgevoerd. Vragen als: "Hoe stel ik een advertentie op?",
"Waar plaats ik die?", "Hoe moet een sollicitatiebrief worden opgesteld?", "Hoe benader ik werkgevers?" e.d. worden voor een deel
beantwoord in verschillende boekjes en andere instanties. Het is
echter de vraag hoeveel werkzoekenden hiermee worden bereikt en
werkelijk geholpen. De communicatieve functie wordt door de werkzoekende zelf uitgevoerd met advies van bemiddelaars en andere
instanties.
5. Planningfwictie. Ook de werkzoekende zal planmatig moeten werken.
Wellicht moet hij zelfs in samenwerking met een adviseur/bemiddelaar een overzichtelijk en eenvoudig gestructureerd zoekplan opstellen. Dit kan stimuleren tot zoekactiviteit en geeft de gelegenheid tot het maken van concrete werkafspraken met assisterende
instanties. Wij komen in hoofdstuk 6 op dit zoekplan terug.
6. Coordinatiefwictie. Een zeer belangrijk aspect van het marketing
beleid is de afstemrning van de verschillende instrumenten van de
marketing mix op elkaar. Het marketing beleid moet bij de doelgroep
een consistent samenhangend beeld opleveren. Wanneer een klein bedrij f (in feite opereert elke werkzoekende ook als een klein bedrijf
bij het aanbieden van zijn arbeid) geheel zelfstandig het marketing
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beleid formuleert zal die coordinatie weinig problemen opleveren omdat
er overzicht is. Coordinatieproblemen ontstaan pas wanneer het beleid
op verschillende plaatsen wordt gevormd en er onvoldoende afstemming
is bij de uitvoering. Dit gevaar ontstaat vanzelfsprekend wanneer,
zoals hierboven werd aanbevolen, meer instanties zich met de activiteiten van de werkzoekende bezighouden.
Het aantal instanties, <lat het marketing beleid van de werkzoekende
mee gestalte geeft, moet dan oak zo veel mogelijk beperkt blijven.
Verder is het wenselijk <lat slechts een instantie samen met de werkzoekende door vastlegging van informatie de coordinatie bewaakt. Te
denken valt aan een zoekverslag.In hoofdstuk 6 komen wij hierop terug.

3.4. Tot besluit
Wij hebben in <lit hoofdstuk de marketing benadering als normatief model
voor het arbeidsmarktoptreden van de werkzoekende nader uitgewerkt.
Hierbij is komen vast te staan <lat een dergelijk arbeidsmarktoptreden weliswaar door de werkzoekende zelf wordt uitgevoerd, maar
gedragen moet warden door een aantal daartoe geequipeerde instanties.
Dit roept echter een coordinatieprobleem op <lat in betekenis kan
warden teruggebracht door het aantal instanties te beperken en een
instantie met de werkzoekende de afstemrning te laten bewaken.
Na overweging van en rekening houdend met de resultaten van de 30
vrije interviews, die in hoofdstuk 4 en in de bijlagen warden gerapproteerd, zullen wij met de in <lit hoofdstuk uitgewerkt benadering in
hoofdstuk 6 tot enkele concrete aanbevelingen en instrumenten trachten
te komen.
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HOOFDSTUK 4 ASPEKTEN VAN HET ONDERZOCHTE ZOEKGEDRAG
4. I

Inleid ing

De casebeschrijvingen zijn te vinden in een apart uitgegeven bijlage")
Ze zijn onverkort opgenomen en de lezer wordt aangeraden om deze casebeschrijvingen van individuele gevallen te lezen. Door lezing van deze
beschrijvingen krijgt men inzicht in de belevingswereld van de werkzoekenden. Deze samenvatting kan deze indrukken zeker niet overbrengen,
want zij is slechts bedoeld als een paging tot recapitulatie van de verzamelde gegevens. De lezer wordt erop gewezen dat de uitspraken niet gegeneraliseerd kunnen warden, met andere woorden dat ze niet gelden voor
alle werkzoekenden. Bij de selektie van de respondenten is wel gestreefd
naar een zo goed mogelijke spreiding naar leeftijd, opleiding en naar
de positie op de arbeidsmarkt (zie par.4.2

van dit hoofdstuk).

We hopen wel een zo gevarieerd en groat mogelijk aantal vormen van
zoekgedrag te krijgen: van voorkeurvormingen, van communicatie
kanalen, sollicitatiewijzen enzovoort.

De samenvatting van de cases is zo uitgevoerd dat per onderwerp tendensen
in de case-studies zijn weergegeven, terwijl met behulp van letters per
deelonderwerp is verwezen naar voorbeelden die in de individuele case-studies zijn terug te vinden.
Deze samenvatting biedteen toegang tot de case-studies per onderwerp. In
hoofdstuk 5 is een meer analytische samenvatting van het materiaal weergegeven.
De samenvatting heeft de volgende onderverdeling:
Persoonsgegevens: sociaal-demografische kenmerken, voorkeuren en voorkeursveranderingen,werkervaringen en houding tegenover niet-werken/ het baanloos zijn.
Het communicatiegedrag: de verschillende communicatiekanalen, de
evaluatiekriteria.
Ervaringen met de concurrentie, de sollicitaties en ervaringen op
de werkvloer.

") De bijlage is verkrijgbaar bij het secretariaat van de commissie
"Afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt" (zie voor
adres de titelpagina)
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Per paragraaf en/of subparagraaf zullen ter sprake komen:
- de relatie tussen het arbeidsmarktgedrag en de erbij passende begrippen
uit de consumentenliteratuur;
- een beschrijving van categorieen waarin de verschillende zoek- en
keuzevormen opgedeeld kunnen warden;
- bij elke categorie zal aangegeven warden welke personen uit het
onderzoek wat het gedrag betreft, passen in de betreffende categorie.
De respondenten zullen aangeduid warden met de letters waaronder ze in de
cases vermeld zijn.

4.2

Persoonsgegcvens

4.2.1. Enkele kenmerken van de ondervraagde werkzoekenden
In deze paragraaf volgt een opgave van de persoonsgegevens van de
geinterviewde werkzoekenden (zie tabel 4.1). Het betreft 31 personen van
wie 21 mannen en 10 vrouwen. De persoonsgegevens zijn nodig omdat verder
in de samenvatting telkens aangegeven zal warden welke te onderscheiden
gedragsvormen bij welke respondent min of meer aanwezig waren. Er warden
in de tekst letters genoemd die verwijzen naar individuele respondenten.
In de losse bijlage met case-studies en in tabel 4.1 kan de lezer nadere
anonieme gegevens omtrent de betreffende case-study vinden.

Tabel 4.1:
Letter

Geslacht

Persoonsgegevens
Opleiding(en)

Positie op de arbeidsmarkt (le moment) duur
werkloosheid.

Positie op de arbeidsmarkt
(2-3 maanden later)
waar - wat

Informatiekanaal laatste/
nieuwe baan

25

LTS-automonteur

2 maanden werkloos

werkzaam NS-R'dam, chauffeur

&pontaan/moeder/NS-banenmarkt

werkloos

Leeftijd

A

man

8

man

2

25

LTS-schilderen, Acad.
Ind. Vormgeving/
vrije vormgeving

4 j aar werkloos

enige weken werkzaam

c

man

<

25

L.O.

D

vrouw

2

25

MMS/Secretaresse-opleiding 4 maanden werkloos

E

man

2

25

Nijverheidsschool electro-

(onbekend)

4 maanden werkloos

werkzaam/bouwonderneming
West-Duitsland:

technicus

familie van de vrouw

werkloos
onderaannemer

F

man

2

25

1.0.

4 maanden werkloos

werkloos

G

man

>

25

L.O.

4 maanden werkloos

werkzaam/autolakspuiter

spontaan

H

man

<

25

LTS-electromonteur

6 weken werkloos/zoekt
7 maanden

werkzaam/vertegenwoordiger
verpakkingsmaterialen

krant

25

LTS-electromonteur

werkzaam/magazijnwerk

kennis

25

Soc:. Acad. (in opleiding)

6 jaar werkloos

werkzaam/tijdelijk in
bureau maatschappelijk werk

via stageplaats

25

LTS-metaalbewerking
(laatste j aar)

schoolgaand/zoekt 3
maanden

werkloos

man
J

man

K

man

:>

maand werkloos

L

man

25

MAVO

enige weken werkzaam

werkzaam magazijnwerk

M

man

2

25

L.O.

8 jaar werkloos

werkloos

N

man

<

25

Atheneum-b

5 maanden werkloos

werkzaam/free-lance
steward

:>

25

HBS-a/boekhouden

4 j aar werkloos

werkloos

25

L.O.

+ 2 maanden werkloos

werkloos

25

MTS-werktuigbouwkunde

6 maanden werkloos

werkloos

25

L.O.

+ 2 maanden werkloos

werkloos

uitzendbureau/kennis

vorige werkgever

0

man

p

man

Q

man

R

vrouw

s

man

25

M.Bosbouw

T

vrouw

<

25

INAS/typen

2 maanden werkloos

werkloos

u

vrouw

<

25

MAVO/typen

4 weken werkzaam

werkzaam/telefoniste/
receptioniste/typiste

v

vrouw

25

Atheneum

I maand in opleiding

in opleiding

streekblad

w

man

25

HAVO

I jaar werkloos/zater-

werkloos/zaterdagbaan

krant

werkzaam/afdelings-

uitzendbnrenu/kennis/interne sollicitatie

?

<

<

week werkzaam

werkzaam/bosonderhoud

GAB-bemidde 1 ing

krant

dagbaan

x

vrouw

<

25

Afdelingssecretaresse (M)

9 maanden werkzaam

secretaresse
y

man

25

MEAO

j aar we rkzaam

werkzaam/administratief

krant

z

vrouw

25

HAVO

9 maanden werkzaam

werkzaam/administratief

spontaan/zwager

Za

man

25

MEAO

5 maanden werkzaam

werkzaam/administratief

krant

Zb

vrouw

2

25

ULO/typen

6 jaar werkloos/zocht
j aar

werkzaam/administratief,
tijdelijk

uitzendbureau

Zc

man

<

25

MEAO

6 maanden werkzaam

werkzaam/administratief

spontaan (vader referent)

Zf

vrouw

<

25

MAVO/SBBO-administratie

2 j aar we rkloos

werkloos/invalkracht
supermarkt

raamadvertentie

Zg

vrouw

"

25

LHNO

5 maanden werkloos

werkloos

-35Resumerend overzicht
- Geslacht:

10 vrouwen

21 mannen

- Leeftijd:

tot 25 jaar: 17

25 t/m 39: 14

- Opleiding:

Lager onderwijs en enige jaren vervolgonderwijs:

5

Lager beroepsonderwijs en MAVO

12

HAVO,VWO, MEAO, MTS, HBO e.d.

14

- Burgerlijke staat: ongehuwd: 25
thuiswonend: 19

- Woonsituatie

gehuwd: 6
zelfstandig wonend: 12

- Positie op de arbeidsmarkt:
le moment (tijdstip interview)

2 - 3 maanden later

werkloos:

20

werkloos:

13

werkzaam:

9

werkzaam:

16

in opleiding:

2

in opleiding:

vast of proeftijd: 11
{ tijdelijk:
5

onbekend:

- Informatiekanaal laatste/nieuwe baan(van deze hadden al 11 een baan tijdens
het interview, terwijl 9 anderen binnen 2

a

3 maanden na het interview een

baan hadden gevonden (zie 4.1, kolonnnen 5 en 6)
krant:

6

familie, kennis

2

spontaan (bezoek,brief)

4

Werkgever, onder aannemer: 2
uitzendbureau:

3

stageplaats:
GAB:
raamadvertentie:

1

20 (hierbij zijn ingesloten de zaterdagbaan
van W, de baan van Zf en de opleiding van V)
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4.2.2. Voorkeuren en voorkeursveranderingen

De verschillende factoren die ecn rol spelen bij de voorkeurvorming of
daar een onderdeel van zijn, zijn bij de case-beschrijvingen terug te
vinden bij de onderdelen persoonsgegevens, voorkeur, werkervaringen en
sollicitaties .
De werkzoekende richt zich bij het zoeken van vacatures zelden op het
totale aanbod van banen in zijn (geografisch bepaalde) zoekgebied maar op
die delen van het gebied, die een bepaalde voorkeur hebben.
De voorkeur beantwoordt aan een ervaren behoef te of aan een combinatie van
behoeften.
Behoeften aan een specif ieke arbeidsplaats of een arbeidsplaats op specifieke
deelmarkten kunnen ontstaan door een breed scala van invloeden. Zo warden
onderscheiden invloeden of stimulansen vanuit het milieu en invloeden
vanuit het individu zelf. Als invloeden kunnen genoemd warden:
- karaktereigenschappen; bijvoorbeeld een druk en actief karakter
of juist een rustig karakter;
- de opleiding waarvan de richting deels extern bepaald wordt
(ouders, beschikbaar aanbod van opleidingen) en deels door
persoonlijke eigenschappen als het leervermogen en het geheugen;
- de noodzaak om het bestaan in materieel opzicht veilig te
stellen, om contacten te onderhouden;
- werkervaringen, ook werkervaringen van andere, belangrijke
personen uit de persoonlijke vrienden- en kennissenkring;
zoekervaringen. De werkzoekende

kanpijv. de (voorkeur-)banen niet

vinden of verwerven maar vindt vacatures waarmee hij niet bekend
was.
Bij de respondenten kunnen de volgende invloeden onderscheiden
warden op de voorkeurvorming en -verandering.
a. de opleiding bepaalt de voorkeur
b. werkervaringen bepalen de voorkeur
c. de actuele situatie op de arbeidsmarkt bepaalt de voorkeur
d. de werkzoekende houdt vast aan datgene wat hij aantrekkelijk
vindt
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e. de poging tot voorkeurverandering mislukt;
f. men trekt zich terug van de arbeidsmarkt. De voorkeur is
zwakker dan andere voorwaarden voor het vervullen van een
functie.
ad a) de opleiding. De opleiding speelt vooral een sterke rol als richtingbepaler bij jonge mensen met een beroepsopleiding. In hoeverre hier
sprake is van een duidelijke keuze voor datgene wat men aantrekkelijk
vindt en voor datgene waar men vooral goed in is staat hier terzijde.
Voorbeelden van respondenten die vasthouden aan een beroep in het
verlengde van de opleidingen zijn: I

*)

, K, de MEAO-ers X, Y, Za en

Zc. Een oudere werkzoekende (D, 33 jaar) houdt vast aan een
secretaressebaan omdat ze geen antler vak 'beheerst.
.
**) Personen d.ie ou d er ziJn
. . "I > 25 Jaar
·
)
a d b) wer k ervaringen.
, een lang
werkleven achter de rug hebben en eventueel lang werkloos geweest
zijn, hebben de oorspronkelijke voorkeuren vaak verlaten, hebben een
vak geleerd door ervaring en hebben ontdekt dat andere aspecten dan
de inhoud ook een belangrijke rol kunnen spelen bij de vervulling
van een functie.
Voorbeelden van veranderingen door werkervaringen:
B (LTS-schilderen) wil grafisch werk doen, t.g.v. ervaring als
dessin-ontwerper en opleiding vrije vormgeving.
- C (LO) wilde eerst alle typen werk

doen en ambieert nu zelf-

standige klussen.
- H (LTS) werkzaam in autobranche, ontwikkelt zich tot verkoper en
wil dat vak blijven doen.
- G (LO) wordt lakspuiter en T administratieve kracht.
Vaak worden door werkervaringen nieuwe elementen aan de gezochte
arbeidsplaats toegevoegd.
De opvallendste toevoegingen van elementen aan een baan - wijzend op
een kwaliteitsbewustzijn t.g.v. nieuwe, ervaren behoeften - zijn de

,i;;)

**)

Zoals al in de inleiding werd venneld staan de letters voor de afzonderlijke werkzoekenden.
Zie ook paragraaf 4. 2. 3. "Werkervaringen".
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volgende:
- zogenaamde afgeronde werkzaamheden, oak betiteld als klussen of
karweien (G, I en B in de industriele beroepen en U, X en Zf op
administratief gebied);
- zelfstandig en verantwoordelijk werk (B, E, I, M, Za);
- sociale contacten en goede verhouding met de meerdere (C, M, N,

P, U, V, W, X en Z).
Naast voorkeursaspecten die nieuw ziJn en die men graag zou willen
toevoegen aan de nieuwe baan zijn er arbeidsplaatsaspecten, banen en
bedrijven waarvan de werkzoekenden een afkeer hebben gekregen.
Genoemd werden grate hallen (I), routine (Z, Zg), het bedrijfsleven
(D), productiespuiten (G), accountantskantoren en andere kleine
bedrijven/kantoren (X, Za), de lopende band (M), binnenwerk (P),
typen (X), de horeca (Zb), kippenslachterijen (Zf).
Vaak is de afkeer een gevolg van werkervaringen maar oak regelrnatig
van een oordeel over bet aanbod dat wel beschikbaar is en waar de
werkzoekende in zou passen, gezien de opleiding of werkervaring
(U, M, Zb, Zf).
Men ziet vacatures en ontwikkelt er een voorkeur voor: E, N, en H.
ad c) de actuele situatie op de arbeidsmarkt. Deze wordt voor de grate
meerderheid van respondenten gekenmerkt door een groat tekort,
waardoor werkzoekenden hun eisen moeten verlagen, andere markten
gaan verkennen of de eigen positie versterken via om- of bijscholing.
We zouden bet gebrek aan functies niet alleen kunnen toeschrijven
aan een absolute afname van het aanbod maar oak de toename van het
aantal werkzoekenden op de markt voor de gewenste arbeidsplaatsen,
dus aan de concurrentie die over meer ervaring en opleiding beschikt.
Hier staat tegenover dat al zoekende bet individu vacatures ontdekt,
die hem onbekend waren en die tot zijn voorkeurgebied kunnen gaan
behoren (vb: E en N).
De geneigdheid tot verandering of verlaging van de eisen vinden we
bij de vrouwelijke

en de jongere respondenten expliciet verwoord.
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De vraagverandering of eisenverlaging bij de mannen blijft meer
steken in intentieverklaringen: "als het GAB mij een onaantrekkelijke
baan aanbiedt dan ... " of ''op den lange duur neem ik alles aan".
Zij blijven intensief zoeken in de voorkeurrichting.
Voorbeelden van vrouwen: T: oorspronkelijk ziekenverzorging, hier
gefaald; adviezen tot verandering (arts) en omscholing (leraar)
opgevolgd. Ze volgt nu een cursus boekhouden; Zb ULO-diploma:
lang werkloos elk type werk in winkels en sterke verlaging loonhoogte;
U: MAVO, leest in advertenties de eis handelscorrespondentie en typen
en volgt deze cursussen;bij V geldt dat voor type-bekwaamheid; Z: een
directeur schrikt haar effectief af om in de KZ-verpleging te gaan.
Mannen die bij intentieverklaringen blijven steken: B, H, G, J.J:
(Soc. Academie) van 2e en 3e lijnszorg naar elke maatschappelijke
functie. I en R hebben de intentie wel in <laden omgezet en verrichten
ongeschoolde arbeid.

De werkzoekenden geven wel toe aan de externe dwang maar zien de
banen die ze aannemen(maar niet ambieren),als lapmiddelen, tussenstadia. Ze redeneren: "als ik eenmaal een baan heh dan volgen er
meer" (U) of "als ik er eenmaal binnen zit dan kan ik me er opwerken"
(A, L).

Twee andere vormen waarin gereageerd werd op de slechte positie,
waarin de werkzoekende zich op de arbeidsmarkt kan bevinden,
verdienen vermelding. Het zijn vormen die we kunnen betitelen met
term uitwijking. Het betreft weer intentieverklaringen:
I) de werkzoekende denkt aan het buitenland als vestigingsland

(H en S) of als werkgebied (E) of aan een vrijwillig dienstverband
bij het leger (L, P). F wil naar de Randstad verhuizen als er
werk is.
2) Een tweede variant betreft sterk levende ideeen

en plannen met

betrekking tot een soort zelfstandig ondernemerschap.
Deze vormen of een neerslag van voorkeuren die losstaan van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt of zijn een produkt van de afname
van het aanbod van vacatures.

40

Twaalf respondenten hebben of in het verleden een zelfstandig
beroep uitgeoefend of een eigen zaak gedreven en/of zijn dit
in min of meerdere mate van plan in de toekomst te doen.
Als zelfstandige "ondernemers" hebben gewerkt: F (als kleine
hoer in Suriname), H (autohandel) M (als vrijwilliger/
bestuurder), Zb (als kapster).
Plannen of gedachten voor een zelfstandig beroep hebben gehad
of hebben: A (garage bij ouders "achter"), Ben D (zelfstandig
kunstenaar), E (friteszaak), G (spuitbedrijf

en verzekerings-

wezen), R (een kennel), S (een bosbouwbedrijf).

Een laatste opmerking m.b.t. de voorkeurveranderingen, vooral in de
vorm van eis-verlagingen, is noodzakelijk. De verlaging van eisen
betreft bij sonnnigen de volledige arbeidsplaats (van HTS-niveau naar
LTS-niveau, van LTS-niveau naar ongeschoold niveau). Bij anderen
vinden we veranderingen op onderdelen van de arbeidsplaats: de
betrokkene wil wel ongeschoold werk doen maar wil anderzijds
afgeronde klussen hebben (C). De werkzoekende kan zo enerzijds de
eisen verlagen maar ze anderzijds m.b.t. andere aspecten verhogen
(voorbeelden A en M ongeschoold maar overheid).
Sonnnigen verlagen de eisen definitief (Q) anderen gebruiken deze
verlaging om zo sneller ergens binnen te komen en zich intern op te
werken (A, U).
Met de veranderingen en verlagingen in eisen kunnen de betrokkenen
bredere markten gaan afzoeken en komen ze in een betere positie te
staan tegenover personen op die nieuwe markten met een lagere
opleiding.
ad d) Er bestaat een groep werkzoekenden die niet denkt in het verlengde
van de opleiding of van het actuele aanbod op de arbeidsmarkt maar
juist vasthouden aan datgene wat ze aantrekkelijk vinden.
B blijft enkel naar grafische beroepen solliciteren; D ontwikkelt
haar hobby's, H blijft verkoper ("een karakter verander je niet").
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ad e) Een kleine groep faalt in haar ombuigingsinspanningen. Ze slagen niet
in de opleidingen die gevolgd warden: D maakt verschillende cursussen
niet af. Ren T halen het eerste jaar van hun beroepsopleiding,niet,
N en V mislukken al in de oorspronkelijke richting en de op volgende
nieuwe richtingen.
ad £) Een restgroep trekt zich geheel van de arbeidsmarkt terug 0 doet dit
volledig, P en H in hoge mate.
Veranderingen in voorkeuren, in de vorm van een verlaging van eisen of
betere aanpassingen aan het feitelijk

aanbod van vacatures, hebben bij

een niet onaanzienlijk deel van de respondenten tot resultaten geleid
(zie tabel 4.2).
Bij een klein deel van de respondenten ziJn de veranderingen niet doorgevoerd bij het feitelijk

zoeken terwijl een derde ook kleine groep

ondanks de veranderingen toch geen positieve resultaten boekte. Deze groep
draagt te onaantrekkelijke kenmerken om zonder meer succes te hebben.
Voor de overzichtelijkheid warden de echte veranderaars in tabel 4.2
gepresenteerd. De tabel geeft een relatie tussen de aard of mate van
veranderingen in voorkeuren t.g.v. de arbeidsmarktdwang (tekort aan
vacatures, te veel concurrenten) en de daaruit resulterende vorderingen
bij het zoeken van werk.
Tabel 4.2:Veranderingen in voorkeur en resultaat daarvln

Mate van verandering
t.g.v. arbeidsmarktdwang

geen succes

wel succes

(geen)

(D)

(G, J, Y, Zc)

verlaging eisen

Zb, Q

J, L

andere/nieuwe sectoren
erbij

B, E (voor NL)

V, N, A, H

om-/bijscholing curs ussen, extern)

T

u

Mate van succes

5

x Gegevens uit de eerste fase van het onderzoek (zie .S 1) .

•

7
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4.2.3.

Werkervaringen

Ervaringen opgedaan tijdens een dienstverband kunnen gevolgen hebben voor
het toekomstig werkleven. De werknemer ontdekt pas op de werkvloer
aspekten aan zijn manier van functioneren en aan de werkkring die hem
veelal volledig onbekend waren. Het is hem duidelijk dat hij daarmee
rekening moet houden, ervan moet leren ten behoeve van dezelfde of nieuwe
werkkringen. Werkervaringen brengen zo een bepaald leergedrag op gang.
De gebieden waarop de werknemer leert worden weer onderscheiden in de
vier bekende arbeidsplaatsaspekten: werkinhoud, werkverhoudingen, arbeidsomstandigheden en -voorwaarden. Het leergedrag houdt in dat de werkzoekende
nieuwe technieken (vergelijk met responsetechnieken uithetmodel van
Kollat cs) verwerft, zich nieuwe waarden aanrneet, een nieuwe
houding ontwikkelt en eventueel een nieuw zoekgedrag.
We zullen nu aan de hand van de vier arbeidsplaatsaspekten, de werkervaringen uit de case-studies bespreken.
a)

~~-~~E~~g~£~~:

De meeste ervaringen en de beste lessen zijn door de

respondenten opgedaan op het gebied van de werkinhoud. Het belangrijkste leereffect bestaat uit het verwerven van beroepskwalificaties.
Dit kan ertoe leiden dat de werkzoekenden een baan willen hebben op het
gebied van de nieuwe kwalificaties.
Zes respondenten (van de 31) hebben zich een geheel nieuw beroep
verworven door opgedane werkervaring, al of niet ondersteund door
cursussen. Zij houden bij het zoeken

vast aan dit nieuwe gebied.

B werd dessinontwerper/graficus; E werd electrotechnikus, G lakspuiter, H verkoper, T administratieve kracht en Zb kapster.
Alleen Zb houdt niet vast aan het nieuwe gebied.
Zeven respondenten hebben min of meer gefaald in hun eerste werkkringen, in het beroep dat ze wilden gaan uitoefenen en in eerste
instantie, in de erbij horende opleidingen. Het gevolg is dat ze op
andere arbeidsdeelmarkten hun heil moesten zoeken.
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D: gefaald in verschillende opleidingen (MO-Engels, balletschool),
L: (MDS-opleiding}, N (de HTS-opleiding}, 0 (in de eerste werkkringen).
Verder falen

Q (MTS-banen), T (ziekenverzorging) en V (universitaire

studie).
- werknemers ontdekken aan de inhoud van hun baan bijkomende elementen
die ze als belangrijk voor zichzelf beschouwen en waarmee in de
toekomst rekening wordt gehouden. Het betreft de zogenaamde werkintrinsieke aspekten als verantwoordelijkheid, zelfstandigheid,
inventiviteit, afwisseling, sociale contacten en afgerondheid van
taken. Bij de voorkeurvorming werd daar ook al op gewezen.
a) Op het belang van zelfstandigheid en afgerondheid van taken wijzen
C, E, I , N en Za.

b) Op het belang van afwisseling en inventiviteit wijzen A, C, L, N,
X en Zc.

c) Het werken met mensen wensen zich M, N en Z.
- Er zijn uiteraard ook banen die werknemers als uiterst onplezierig
ervaren hebben. Dit kan ook onderdelen van banen betreffen.
C bukkend werk, D het bedrijfsleven, 0 elke baan, P binnenwerk,
X typewerk, Y en Za zwakke bedrijven, Zf kippenslachterijen.
b) Naast de werkinhoud vormen vooral de verhoudingen, met
collega's en meerderen, een belangrijk leergebied. De gevolgen van
wederzijdse gunstige behandelingen of teleurstellingen maken de werkzoekende gevoelig voor <lit aspekt. Dit vindt dan weer zijn uitdrukking
in de voorkeurvorming. Controle voor indiensttreding m.b.t. <lit aspekt
is onmogelijk.
I) ~~!~~i~~-~~~-££!!~g~~~: de volgende respondenten onderkennen het
belang van goede werkrelaties.
A, H, L, P, X en Za ten gevolge van goede ervaringen, die ze willen
handhaven. G, I en T ten gevolge van slechte ervaringen
(conflicten, oncollegiale behandeling).
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2)

~~!~~i~~-~~~-~~~E~~E~~· Betrekkelijk veel respondenten hebben

problemen gehad in hun relaties met de meerdere, meestal de direkte
chef. Slechte ervaringen betreffen o.a. als onrechtvaardig

ervaren

verwijten, die tot spanningen, openlijke conflicten en zelfs tot
ontslag kunnen leiden.
Deze werden genoemd door B, C, E (E in Nederlands bedrijf),J, O, Q,
S, T, U en Zg.
De reaktie kan gunstig zijn (men zal beter letten op de relatie) of
juist ongunstig (men wil in dergelijke bedrijven absoluut niet meer
werken: E, O, Sen U).
Soms openbaart zich een conflicthaard al bij de sollicitatie, zoals
bij D, J en Z.
Werknemers kunnen

goede ervaringen opdoen met hun meerderen:

E (in West-Duitsland), N, Yen Zc.
c) Op het vlak van de arbeidsvoorwaarden zijn nogal wat (jonge) respondenten
gevoelig (geworden) voor mogelijkheden om:
I) intern opgeleid te worden of de eigen studie vergoed te
krijgen: A, K, N, V, W, Z (voor KZ-sector), Za en Zc.
2) intern op te klirnrnen: A, U en Zc.
3) ouderen wijzen op het belang van een hoog inkomen te verwerven
(C,H,E en F, de laatste drie zijn gezinshoofden).

d) Er werden weinig opmerkingen gemaakt m.b.t. de arbeidsomstandigheden.
Als ongunstig werden ervaren: door E grote fabriekshallen, P binnenwerk
en C bukkend werk.

4.2.4.

Houding tegenover niet-werken/baanloos ziJn

De houding of attitude is een belangrijk gegeven voor het begrijpen van
het (door anderen waarneembare) gedrag van mensen.
Een attitude omvat drie componenten: een waarnemend deel;
een evaluerend deel, met gevoelens
(likes/dislikes) als maatstaf;
een gedragsdeel (een soort actie bereidheid).

-45Bij de interviews is vooral gelet op het oordeel over of de evaluatie
van het baanloos-zijn, alsmede op de bereidheid (mate, omvang van de
spanning die tot <laden aanzet) om tot zoeken van banen over te gaan of
tot versteviging van de eigen positie op de arbeidsmarkt.
De beslissing om geen baan te zoeken, om geen betaalde arbeid te willen
verrichten hoeft niet in te houden dat de werkloze volledig inaktief of
apatisch is geworden. Hij/zij kan hobby's hebben en zich bewust afzetten
tegen de huidige situatie op de arbeidsmarkt.
In het onderstaande warden de respondenten opgedeeld over drie hoofdcategorieen m.b.t. de houding tegenover niet werken.

I) Een uitgesproken afwijzende houding tegenover niet-werken en tegenover

het niet kunnen vinden van een baan. Deze kan zuiver emotioneel zijn
of een mengsel van emoties en verstandelijke overwegingen inhouden.
De werkzoekende is niet permanent gepreoccupeerd met het werkzoeken noch
spelen de genoemde gevoelens bij voortduring in het dagelijks leven. Ze
manifesteren zich vooral rond sollicitatiepogingen, afwijzingen en andere
zoekmomenten. De volgende typen waren te onderscheiden:
- de werkloze verkeert in een lichte paniektoestand.
Hij kan geen baan vinden, ontvangt geen reakties op sollicitatiebrieven of wordt voortdurend afgewezen. Wat hem overkomt kan en wil
hij niet accepteren.
Voorbeelden: E, Hen F (allenverover de dertig; blijven zeer intensief
zoeken).
- Hij is zo vaak afgewezen,dat <lit bij vlagen tot verbittering leidt,tot apathie,
agressie, angsten nooit aan de slag te komen. Anderen warden van
oneerlijke concurrentie beticht.
Voorbeelden G, T en Zb.

- De werkloze raakt door de lange werkloosheid teleurgesteld, ontmoedigd.
Voorbeelden: B, Q, Wen Zf. De eerste twee zoeken weinig, de laatste
twee blijven aktief.

- Een dualistische houding (enerzijds erg ongelukkig met het feit dat
ze werkloos is, anderzijds gelukkig met de vele vrije tijd, hobby's)
wordt gevonden bij D.
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- De werkloze is lang werkloos, is daar weinig gelukkig mee maar de
beleving is meer beredeneerd en berustend van aard:
Voorbeeld: J (Soc. Acad.).
De werkloze zou "nooit in de WW komen"

(Zc/werkzaam)~

Dit is een in potentie afwijzende houding.
2) Er ziJn werklozen, die nog geen uitgesproken houding jegens nietwerken hebben.
- werklozen, die pas van school komen: K en R;
- werklozen, die niet veel of lang gezocht hebben, niet lang hebben
hoeven zoeken of snel een baan vonden: C, I, X, Y, Z en Za.
De laatste vier vonden snel werk (na enkele sollicitaties) bij een
dienstverlenende instelling.

- Werklozen, die de spanningen op de arbeidsmarkt betrekkelijk onberoerd
laten: S en V (zij zochten op eigen voorkeurgebieden en vonden er
een baan).
3) Een min of meer gunstige houding tegenover het niet-werken het niet
hebben van een plaats in de maatschappij, wordt aangetroffen bij M,
O, P en Zg (allen zoeken niet of nauwelijks en zijn werkloos, Men 0
zijn <lit al zeer lang).
4. 3

Het communicatiegedrag_

4.3.1.Inleiding
De informatiekanalen worden in verschillende stadia van het zoek- en
keuzeproces door de werkzoekende gebruikt. Ze hebben de volgende functies:
- als invoer ("inputs") van ons waarnemingssysteem en bij de probleemherkenning. Het feit dat er een vacature-aanbod aan het individu wordt
gepresenteerd dwingt hem bewust of onbewust tot een positiebepaling
jegens het aanbod of de hele arbeidsrnarkt.
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- bij het zoeken van alternatieve banen. Dit is de meest duidelijke en
belangrijke functie van de informatie- of communicatiekanalen. De
kraut is hierbij het vaakst gebruikte middel.
- bij de evaluatie van de afzonderlijke vacatures en de onderlinge
vergelijking. Hier speelt de advertentietekst of de inhoud van de
verbaal overgebrachte informatie de belangrijkste rol.
Tussen de verschillende communicatiekanalen op de arbeidsmarkt bestaan
essentiele verschillen.
In de achtereenvolgende subparagrafen volgen samenvattingen van het
gebruik van de afzonderlijke communicatie- en informatiekanalen.

4.3.2.

Het gebruik van de kraut en andere gedrukte media

De krant is het meest gebruikte medium voor het vinden van vacatures.
Iedere respondent maakte er gebruik van. De grate meerderheid van
vacatures, die aantrekkelijk zijn en waarop wordt gesolliciteerd, warden
er gevonden. Dit neemt niet weg <lat <lit medium niet altijd een even
succesvolle weg is: vergeleken met het aantal gevonden vacatures en
sollicitaties naar aanleiding daarvan is het aantal uitnodigingen en
aannamen klein. Het rendement voor de werkzoekende is m.a.w. laag.
Met het spreidingsgebied van de meest gebruikte kranten zijn vaak de
grenzen van het zoekgebied aangegeven.
De samenvatting in deze subparagraaf bestaat uit de volgende onderdelen:
1) welke gedrukte media warden gebruikt? Welke vallen af en welke komen
erbij?
2) met welke frequentie en in welke vorm warden ze gebruikt en welke
veranderingen treden hierin op?
3) welke rol spelen anderen bij het zoeken via kranten?

De meeste respondenten ziJn afkomstig uit de gewesten Eindhoven en Helmond.
De meest gebruikte bladen zijn daarmee het Eindhovens en Helmonds Dagblad,
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onder andere omdat de werkzoekenden bij voorkeur niet te ver van huis
werkzaam willen zijn.
Enkele personen met hogere opleidingen of (vroegere) werkkringen buiten
de regio orienteerden zich ook via de landelijke bladen, zoals
E voor West-Duitsland en N voor landelijke vacatures.
Twee personen (Za en Zc) die al in dienst begonnen te zoeken, gebruikten
de

daar beschikbare landelijke krant maar ontdekten dat de vacatures te

ver van huis lagen. Daar staat tegenover dat het aanbod in deze kranten
relatief ruim en aantrekkelijk was (MEAO-functies, vertegenwoordigers,
dienstverlenende instellingen).
Een derde groep bladen ziJn de streekbladen, de huis-aan-huis-bladen die
wekelijks verschijnen. Deze worden ook doorgenomen. De indruk bestaat dat
<lit gebeurt uit gebrek aan betere kanalen. Het aantal gevonden vacatures
is miniem. De streekbladen worden vooral gebruikt door werkzoekenden uit
kleine gemeenten en/of met lagere opleidingen. De eerste groep doet dit
omdat ze werk dicht bij huis zoeken (L, T, Zg), de tweede

om~at

de daarin

aangeboden vacatures als passend worden ervaren (M, Zg).
Dan bestaan er nog de vaktijdschriften. Slechts enkele respondenten hebben
er gebruik van gemaakt of doen dit nog steeds.
S (bosbouw) en B (grafische industrie) gebruiken de bladen niet meer
vanwege de hoge opleidingseisen en alleen J gebruikt intensief een vakblad.
Tenslotte verdienen het vacatureblad van de MEAO-scholen en het interne
vacatureblad van een dienstverlenende instelling vermelding.
Leerlingen en ex-leerlingen van de MEAO kunnen zich op het eerste blad
abonneren. De vacatures zijn afkomstig uit o.a. de dagbladen en zijn terug
te vinden in de regio.

Hoof~probleem

Het interne vacatureblad van de

is de veroudering van de vacatures.

dienstverlenende instelling wiist op het bestaan

van de interne arbeidsmarkt. Het blad is extra belangrijk omdat niet meer
extern geworven wordt en intern grote reorganisaties en inkrimpingen in het
personeelsbestand op het programma staan.
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De frequentie en vorm van het gebruik:
-------------------------------------De krant wordt alleen dagelijks gebruikt door mensen die dringend om werk
verlegen zitten (U, H, Zf) .Een deel van de respondenten zijn de dagbladen
steeds meer uitsluitend in de weekends gaan gebruiken. Zij ontdekten dat
op een door-de-weekse dag weinig tot geen vacatures werden gepubliceerd
(voorbeelden van respondenten met genoemde lering: B, D, E,N, Q, X
en Za).
Anderen zoeken niet of nauwelijks meer via de krant. Zij ontdekten (een
vorm van leergedrag dus) de volgende voor hen nadelige kanten aan
advertenties in de krant.
- de vacatures waren weg als men er naar informeerde (A, B);
- het blad bestreek een te ver afgelegen markt (Zg, Za);
- er stonden te weinig vacatures in (G);
- men werd voortdurend afgewezen en/of de eisen m.b.t. het opleidingsniveau en ervaring waren te hoog (A, C, J, L, Y, Zf, P).
Tenslotte is er een groep respondenten die niet gewend is om de krant te
lezen of alleen de strips leest. Het betreft hier vooral de jongeren
zoals K, P en R.
Vorm van gebruik van kranten: Er zijn personen die de krant hebben gebruikt
als een soort orientatiemiddel, om uit te vinden of er voldoende
vacatures beschikbaar waren (X, Za, Zc in begintijd/diensttijd; N en I).
De meeste respondenten gebruiken de krant om op de gevonden vacatures te
solliciteren (pure informatiefunctie versus hier informatie- en winkelfunctie). Bij de laatste groep is een onderscheid te maken tussen mensen
die, zoals ze dat uitdrukken, op alles solliciteren (X, U) en onder andere
daarom voortdurend warden afgewezen en mensen die gericht zoeken op
specifieke arbeidsdeelmarkten. Zij letten op de naam (D, T de secretaresseberoepen) en/of het type bedrijven (D, B, K, Sen de MEAO-ers).
J

heeft geleerd dat niet in alle bladen de voor hem aantrekkelijke banen

stonden en heeft een selectie gemaakt van bladen met het grootste aanbod.

so
4.3.3.

Hulp van anderen

Q~_I£1_y~g_r~E~£g~g-~~i-~~~-~£~~~g_y~g-~~g~g

Familie, kennissen en relaties helpen vaak en op allerlei manieren de
betreders van de arbeidsmarkt. Andere werkzoekenden blijven op hun beurt
weer een rol spelen bij het zoeken van banen van meer afhankelijke
lotgenoten.
De volgende personen speelden bij de respondenten een rol bij het zoeken
van banen:
1) de ouders, in casu de moeder;
2) directe familie, niet op maatschappelijk belangrijke posities en
directe familie wel op maatschappelijk belangrijke posities voor de
werkzoekende;
3) relaties, vaak van de ouders;
4) vrienden/leeftijdgenoten.
De familieleden zijn betrokken bij het zoeken voor zover de werkzoekende
nog thuis woont. Vooral jongeren wonen thuis.
De personen vervulden een breed scala van rollen, van stimulator tot een
juiste houding tegenover het arbeidsleven tot en met aandrager van
vacatures, waarop de werkzoekende

aangenomen werd. Wij zullen de genoemde

groepen hieronder kort bespreken.

De directe familie/vaste relaties:

----------------------------------

De familie en vooral de ouders vervullen een meervoudige rol rond de
inspanningen van de betrokkenen om een baan te verwerven. Dit is vooral
het geval bij werkzoekende, thuiswonende kinderen.
De hulp bestaat uit aktief meezoeken in kranten of elders, steunen en
aanmoedigen, maar ook uit dwang om te gaan werken.
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Hoewel er dus sprake is van meerdere functies van ouders zijn er bij
verschillende respondenten accentverschillen wat de hulp betreft.
De hulp kan in de volgende categorieen onderverdeeld worden:
- vooral aktief meezoeken van vacatures a) in de kraut, ouders van
P, R en X.
b) via relaties: A en V, vrouw C,
vader U.
- vooral dwang/druk om te zoeken: ouders van X, V, Zen Zf.
- geen of nauwelijks een rol spelen de ouders (moeders) van o.a.
I, K, M, Q, W en Za.

Het betreft hier vooral broers, zusjes, schoonfamilie, verder oma's
en nichtjes en anderen. Hun hulp bestaat vooral uit het
a) meezoeken van vacatures in de kraut: P, T, U en Zf.
b) vinden van vacatures via relaties of dankzij een goede plaats in de
maatschappij: B, L, Zen Zb.
- De familie vervult verder een rol in de vorm van voorbeeldfunktie:
de zwager van Z en andere familieleden van Z

~n

Za werken in de

dienstverlenende sektor. Een baan in deze sektor wordt vanzelfsprekend geacht. Het is vermoedelijk ook aantrekkelijk om een baan te vinden
vinden in een bedrijf waar een familielid werkt. Bij familie hebben
gewerkt, werken nog of zouden graag willen werken: C (vrouw, horeca),
Y (vader, kantoor), Z (zwager, kantoor), Zc (vader, kantoor), Z
(familie, winkel), G (broer, spuitbedrijf, 2x), K (broer, zaterdagbaan), L (zwager, broer, bouw) en M (broer, straataanleg).
Naar bedrijven waar familie werkt, hebben gesolliciteerd: A (broer,
metaalbedrijf), U (zus, kantoor), Z (neef, KZ-instelling), Zg
(schoonzusje, maatschappelijk werk).
Regelmatig voeren bedrijven en andere instellingen een aannamebeleid
waarmee familieleden van de bij hen werkzame personen worden
begunstigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de dienstverlenende instelling
waar onder andere de MEAO-ers een baan vonden.
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Dit blijkt ook bij de bezetting van vakantiebanen door schoolgaande
jongeren. Dezelfde vakantiebanen kunnen drempelverlagend werken bij
serieuze sollicitaties, zoals bij Y en Zc.
- Familieleden en vrienden kunnen de volgende restfuncties vervullen:
hulp bij schrijven van sollicitatiebrieven: zusJe van Z•
. voorbeeldfunctie bij het zoeken, al of niet positief: broer van I.
(MTS, toch geen baan), Za (zus,

I!

jaar werkloos), U (vrienden met

hoge opleidingen en zonder baan) .
• als referentie: de vaders van Zc en Y.

Sleutelpersonen zijn personen die op belangrijke posten in het economisch
bestel werkzaam ziJn en vandaar uit een overzicht hebben over voor de
werkzoekende belangrijke arbeidsmarkten. De relaties kunnen gemobiliseerd
warden ten behoeve van de werkzoekende om systematisch te zoeken. Dit
wordt weinig gedaan. Personen die bereid zijn om voortdurend uit te
kijken, bevinden zich in de "inner circles", de zogenaamde primaire
groepen of netwerken (familie, vaste vriend) van de betreffende werkzoekende. Deze personen werden reeds vermeld.
In andere gevallen spelen de sleutelfiguren een meer toevallige rol.
Heel toevallig komt hij/zij de tipgever tegen of toevallig stuit de
relatie op een vacature die voor de werkzoekende passend lijkt.
Voorbeelden: een "oom" en een vroegere leraar van A, een buurman van E,
een kennis van de Duitse cursus van X, een client van een accountantskantoor voor Za, een buurvrouw van Zb, een winkelhouder vraagt Zg, twee
"vrienden" van l. (relaties op de manege), G (schadeexpert van werk vrouw),
Een meer systematische rol spelen leden van de mediaclub van de vaste
vriend van Deneen invloedrijke referent van A (zonder succes).
Relaties die werkzaam maar niet geheel in staat zijn om te helpen ziJn
de Surinaamse vrienden van F. Een andere groep zijn de vrouwen van een
afdeling waar Ab zou willen komen (op een vacature) en die voorstander
van haar komst zijn.
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Met betrekking tot relaties merken X en de vriendin van B op dat
kruiwagens het vinden van een functie aanzienlijk vergemakkelijken.
B's vriendin merkt dit op uit verbittering en X omdat zij via een
kruiwagen bij de huidige werkgever binnenkwam.

Het belang van vrienden is erg gering. In de tijd waarin voldoende
vacatures bestonden speelden ze wel een rol van belang (M, E, G, H).
Regelmatig zaten daar "klussen" o-rlder (E, L en M). De mees te
respondenten keken vreemd op bij de vraag of vrienden hen hielpen bij
het zoeken.
Er is wel sprake van engagement en regelmatig brengen vrienden/
vriendinnen vacatures mee maar dan blijken ze of loze tips te zijn of
vacatures waarop geen kans tot aanname bestaat (N: gemeente; L: SD,
handelsberoepen) of uit de krant gehaald. In het laatste geval waren ze
al opgemerkt door de geinterviewde (U, Y). Een vriend van S zocht voor
hem in de vacaturebank als hij er voor zichzelf moest ziJn.
Personen zonder werk merken van vrienden op dat die in hetzelfde
schuitje zitten als zijzelf of nog slechter (vrienden van E, van G, M).
G merkt op: "van vrienden hoor je zoveel gaan eruit i.p.v. zoveel hebben
we nodig".
Werkzame personen merken op dat zij met vrienden nooit over bet werk
spreken. Vrienden ontmoeten zij in de vrije tijd en deze tijd vormt
een compensatie voor de werktijd en geen verlengstuk (Za).
Jegens vrienden kan de betreffende persoon zelf een sleutelfunctie
vervullen. Hij zorgt dat zij een baan krijgen: E voor West-Duitsland.
H speelt de rol van informatieverschaffer m.b.t. bij hem bekende bedrijven
en regio's; hetzelfde geldt voor C en zijn vrouw.

4.3.4.

Spontane bezoeken

De redenen waarom een werkzoekende het initiatief neemt om een bedrijfsorganisatie te benaderen zonder dat deze vacatures gepubliceerd heeft,
zijn:
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- De meest opvallende en vanzelfsprekende reden is het feit dat het
benaderde bedrijf, beroepsgroep of bedrijfssektor een grote voorkeur
geniet. Een bezoek of brief wordt als het meest effectieve middel
gezien om een voorkeurbedrijf te bereiken. Dit gedrag wordt daarnaast
uitgelokt door het feit dat er nauwelijks vacatures verschijnen van
gewenste werkkringen.
Voorbeelden: A: garages en overheid; C: bedrijven uit de gouden gids;
E: verschillendebouwbedrijven; G: grotere garages; J: de welzijnssector;
K: metaalbedrijven; N: vliegveld en ziekenhuizen; P: buitenwerkzaamheden;
S: bosbouw; T, U, Zb en Zf: winkels en kantoren; V: RPJ's en verpleegtehuizen, W, Y, Zen Zc dienstverlenende instellingen.
Hieruit is ook op te maken dat personen uit alle onderscheiden
opleidingsniveaus op eigen initiatief potentiele werkgevers benaderen.
- Bedrijven worden spontaan benaderd omdat de betreffende werkzoekende
slecht sollicitatiebrieven kan schrijven of uit gewoonte een onbekendheid met andere connnunicatievormen.
Voorbeelden: A, C, E, F, Ken P (personen met alleen een lagere opleiding
of een lager technische opleiding).
- De werkzoekende denkt zich beter te kunnen "verkopen" door zich fysiek
te presenteren (A en G).
- De werkzoekende wil snel uitsluitsel hebben van het bedrijf over de
mogelijkheden op een funktie. Hij wil niet wachten op een antwoord (K).

Externe motieven
- De werkzoekende denkt de concurrentie voor te ziJn, hij hoeft niet
met tientallen anderen mee te dingen naar een plaats. Voorbeeld: Zc.
- De werkzoekende reageert middels de telefoon of het bezoek op de
uitnodiging van het adverterende bedrijf om te bellen of langs te
komen (B, W, U, Zb).
Van de ongeveer 16 respondenten die vertelden op eigen initiatief een baan
gezocht te hebben, hadden er elf in de loop der jaren een of meerdere
malen op deze manier een baan gevonden. De spontane bezoeken strekken zich
echter ook uit over perioden waarin het aanbod van werk overvloedig was.

SS

4.3.S.

De school

De school vormt een belangrijk onderdeel van het sociale milieu en de leefwereld van het individu. Ze speelt een hoofdrol in de verwerving van
kwalificaties voor een beroep en kan een rol spelen bij de attitudevorming,
de overdracht van culturele waarden en normen en bij de voorbereiding op
stappen op de arbeidsmarkt.
In het onderstaande is het alleen van belang om te weten welke verschillende rollen scholen spelen bij de inspanningen van hun leerlingen
op de arbeidsmarkt.
Er kunnen twee typen scholen onderscheiden worden wat de hulp aan echte
schoolverlaters betreft a) de scholen die de leerlingen nauwelijks of in
het geheel niet voorbereiden op de arbeidsmarkt.
Deze houding is terug te vinden bij middelbare
scholen waar algemeen vormend en voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs wordt gegeven.
b) scholen die leerlingen wel voorbereiden op de
arbeidsmarkt. Dit betreft vooral beroepsscholen,
zowel van het lager, middelbaar als hoger niveau.
De rol van de beroepsscholen is in de volgende twee onderdelen op te
splitsen: adviezen en het aandragen vanvacatures (gecompleteerd met het
signaleren van nieuwe beroepsmogelijkheden). De adviesverlening vindt in
de volgende vormen plaats:
- ontwerpen van een persoonlijk profiel; vergelijking funktie-eigen
profiel (J)
- sollicitatiecursussen (R, X, Y, Za, Zc)
- adviezen, waarschuwingen, steun m.b.t. de (on-)mogelijkheden van de
beroepenwereld, waar te zoeken, hoe zich te presenteren; (R, T, X en Zf).
Het aandragen van vacatures geschiedt op de volgende wijzen:
- vacatureblad (periodiek verschijnend met passende vacatures):

r,

L, S,

Y, Za en Zc.
- via contact- of stagedocenten: stageplaats wordt vaste en/of betaalde
arbeidsplaats (J, N, Zg).
- toevallige contacten met (ex-)docenten (A, Len K).
- inspanningen op school van bedrijfsfunctionarissen: (B).
Tussenstadia om vanuit de school een baan te vinden ziJn de bedrijfsschool
(K, P) en vakantiewerkzaamheden (Y, Za en Zc).
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Via de school (vacatureblad, docenten, stageplaats bedrijfsschool,
vakantiewerk) ziJn de volgende personen aan een baan gekomen: B, J, N,
Zg, Y, Za en Zc.
De scholen met algemeen vormend onderwijs (MAVO, RAVO, VWO) gaan er
van uit dat alle leerlingen doorstuderen. Leerlingen die het volgen van
onderwijs voorlopig of voorgoed voor gezien houden en de voorkeur geven
aan een baan warden aan hun lot overgelaten en ervaren dit ook zo.
Voorbeelden V (atheneum), U (MAVO) en Z (RAVO).

4.3.6.

Ret uitzendbureau

Ret uitzendbureau verenigt in zich verschillende elementen van het zoeken keuzeproces. Ret informeert de werkzoekende over het bestaan van
vacatures, de functionarissen zoeken mee naar arbeidsplaatsen.
De uitzendfunctionarissen vervullen ook een rol in de transactie- of
sollicitatiefase. Ze maken min of meer de selektie voor het bedrijf
dat om uitzending vraagt.Ret bureau speelt een rol,zij het ean kleine,
als de werkzoekende in dienst is getreden. Dit gebeurt door het feit dat de
uitgezonden werkzoekende een contract sluit met het bureau.
De slechte situatie op de arbeidsmarkt heeft tot gevolg dat hoewel veel
werkzoekenden zich ingeschreven hebben bij uitzendbureaus weinigen er vaak
langs gaan of vaak

verwezen warden.

De helft van de respondenten is bij een of meer uitzendbureaus ingeschreven.
Ret zijn vooral werkzoekenden met een algemene vormende opleiding of een
opleiding in een administratieve richting.
Ret aantal bureaus waarbij een werkzoekende zich in liet schrijven
varieerde van een tot dertien. De ervaringen per bureau waren verschillend.
Bij sommige deed men afwijzend, bij andere was men vriendelijk (ervaringen
van D, L, U, X en Zf).
Personen die niet ingeschreven ziJn bij uitzendbureaus bleken of te jong
te zijn (K, P, Ren Z) of zij hoefden zich niet tot deze instantie te
richten omdat ze tijdig een baan vonden (Za, Zc) dan wel zochten zij niet
aktief (M, Zg).
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Hoewel veel werkzoekenden zich ingeschreven hebben bij uitzendbureaus
maken ze er weinig aktief gebruik van.
Er kunnen twee vormen van gebruik onderscheiden worden:
1) een passief gebruik en

2) een aktief gebruik.
Bij een passief gebruik heeft de werkzoekende zich wel ingeschreven maar
gaat nooit bij het betreffende uitzendbureau langs of belt het nooit op
om naar vacatures te informeren. (Voorbeelden: B, F, 0 en P).
Een aktief gebruik van het communicatiekanaal bestaat eruit <lat de werkzoekende met van te voren geplande regelmaat het bureau bezoekt, om zich
te laten zien om zo aktiever geholpen te worden.Duidelijk effekt
hiervan hebben de betrokkenen niet ervaren (voorbeelden: 1, N, U en X).

De meeste uitzendbureaus doen weinig voor de ingeschrevenen.Hier staat de
opmerking van werkzoekenden tegenover die wel uitgezonden zijn en dit
communicatiekanaal in gunstige zin stellen tegenover de inspanningen van
het arbeidsbureau. Het uitzendbureau zocht aktief vacatures voor hen i.t.t.
het arbeidsbureau.
Als resultaten

kunnen de volgende waarnemingen worden genoemd:

Slechts twee respondenten (1 en X) zijn recentelijk via een uitzendbureau
- in combinatie met inspanningen van een toevallige relatie, ook werkzaam
voor hetzelfde bureau - aan een vaste baan gekomen. In betere tijden was
dit kanaal effectiever. Respondenten D en Y zijn in een jaar tijd drie
maal bemiddeld en zijn daarmee de best bedachte werkzoekenden uit het
onderzoek. T is twee maal in een jaar verwezen. Alle drie stonden
ingeschreven bij wat zij gespecialiseerde bureaus noemden.

4.3.7.

Het Gewestelijke Arbeidsbureau

Het arbeidsbureau verenigt in zich enkele te onderscheiden functies m.b.t.
de afstemming van vraag en aanbod en speelt daarom op meerdere ogenblikken
van het zoekproces een rol.
De vacaturebank vervult een funktie bij het zoeken van alternatieven.
Het bemiddelingsapparaat speelt een rol bij de vorm1ng van voorkeuren o.a.
via de beroepskeuzetest ,
verwiJzingen.

bij de orientatie op de arbeidsmarkt en bij
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Een verwiJzing houdt in <lat een alternatief gepresenteerd wordt,
geevalueerd - een taak die ook de werkzoekende moet uitvoeren - en dat
een begin aan de transaktie is gemaakt tussen de werkzoekende en de
werkbiedende.
De bemiddelaars vervullen hiermee een complexe rol in het zoek- en keuzeproces, deels complementair aan de inspanningen van de werkzoekende.
Alle respondenten ziJn ten tijde van hun werkloosheid ingeschreven geweest
bij het arbeidsbureau. De inschrijving is verplicht wil de werkzoekende
in aanmerking komen voor een uitkering krachtens een van de sociale
verzekeringswetten. De inschrijving houdt in dat de werkzoekende beschikbaar is voor de bemiddeling.
De inschrijving heeft een formeel karakter en staat los van wederzijdse
inspanningen in de praktijk om een baan te vinden.

Evenals bij het uitzendbureau kan de feitelijke bemiddelingsfunctie van het
arbeidsbureau opgedeeld worden in aktiviteiten van de werkzoekende en
aktiviteiten van de bemiddelaars en andere functionarissen.
De aktiviteit van de werkzoekende:
Er zijnwerkzoekendendie nauwelijks gebruik maken van de vacaturebank en
werkzoekenden die wel regelmatig een bezoek aan het GAB brengen.
De meeste respondenten waren bijzonder passief bij bun pogingen om via de
vacaturebank een baan te vinden. Zij hadden al na 2

a

3

bezoeken - zo

niet bij het eerste - ontdekt <lat het aanbod te gering was, te slecht
(kleine bedrijven, zwakke bedrijven), de vacature bij navraag al vergeven,
de eisen te hoog, de kwalificaties te afwijkend, dezelfde vacatures als
in de krant enzovoort.
Voorbeelden van een dergelijk ongunstig leergedrag vinden we bij onder
andere D, E, I, J, R, U, V, Za, Zf en Zg. Bij een deel van de respondenten
bestaat er begrip voor het feit dat het GAB over zo weinig vacatures
beschikt.
Een aktief zoekgedrag houdt in dat de werkzoekende dagelijks, wekelijks
of met een andere regelrnaat de vacaturebank bezoekt in de hoop actuele
vacatures te vinden. Dergelijke frequenties werden bij zeer weinig
respondenten gevonden.
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Voorbeelden zijn: B Ix per week; C (bij werkloosheid) iedere dag,
S (bij vlagen) tot 3 x per week; W I x in de twee weken; T met onbekende
regelmaat en Zf eens per maand. Alleen C en T hebben succes gehad met
vacatures uit de vacaturebank.
De aantallen mappen uit de vacaturebank die werden doorgenomen varieerden
van een tot alle. Mappen in de eigen (voorkeur-)richting kunnen beschouwd
worden als ingangen tot potentiele werkkringen terwijl mappen met andere
beroepsgroepen, bedrijfssectoren of verder weg gelegen streken en
plaatsen geraadpleegd werden uit nood of bij gebrek aan beter en als
orientatie op nieuwe arbeidsmarkten. De meeste, aktieve zoekers hebben hun
zoekinspanningen uitgebreid van een tot meerdere mappen zonder overigens
op de nieuwe markten te solliciteren.
Aktiviteiten van de GAB-bemiddelaars
Tegenover de aktiviteiten van de werkzoekende kunnen we de inspanningen
van de bemiddelingsfunctionarissen stellen.
De hulp van het GAB kan bestaan uit verwijzingen naar bedrijven met
vacatures of uit hulp en adviezen om de uitgangspositie te versterken.
De bemiddeling, verwiJzing. In de loop der jaar zijn met succes bemiddeld:
M (Ix), 0 (Ix), P (2x), S (3x), V (Ix). Zonder succes zijn bemiddeld:
B (3x), J (Ix), M (meerdere malen), W (Ix), X (Ix), Zf (3-4 x).
Adviezen of hulp:
- Pogingen van de bemiddelaar om de werkloze te brengen tot omscholing,
bijscholing bij C (oorspronkelijke LO-opleiding), M (LO), P(LO), R (MAVO),
V (Atheneum), W (RAVO) en Zf (MAVO).
- Voorstel voor een loonsuppletieregeling aan H (deze weigerde).
- advies spontaan te solliciteren aan O.
- Studiefinancieringsregeling met J.
- Sollicitatiecursus: Q.
- Beroepskeuzetest: N, Z.
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Kritiek op het GAB als cornmunicatiekanaal en steunpunt.
Enkele voorbeelden van kritiek:
de bemiddeling heeft een te dwingend karakter (Q) - onvriendelijke
functionaris (X), bemiddelaar onbereikbaar (L), te snelle, onpersoonlijke
intake, in ongewenste categorie (Z), terugvorderen geld (G), een zwakke
beroepskeuzetest (N)
deze kritiek treft ook de scholen (X, Z);
groot wederzijds wantrouwen (M), alleen hulp aan anderen (A), geen aktieve
instelling m.b.t. het verwerven van vacatures (N, S), slechte/vage/
onvolledige funktieomschrijving

4.3.8.

(H, Q en S).

Gecombineerd gebruik van communicatiekanalen en tussenpersonen

Hier zullen slechts beschrijvingen volgen van enkele opvallende ingangen
tot een vacature. Een rechtvaardiging van de behandeling ligt in het idee
<lat een samenspel van inspanningen Jegens een vacature meer effect sorteert
dan een enkelvoudige daad.
Veelal is er sprake van een combinatie van inspanningen van relaties/
referenties en van de werkzoekende zelf. Alle inspanningen per individuele
vacature hebben tot aanname geleid.
Voorbeelden:
B:

funktie bij de NS-Rotterdam: moeder merkt potentiele plaats op, "oom"
die er werkt haalt B definitief over en B solliciteert spontaan, eerst
in de woonplaats vervolgens op de NS banenrnarkt in Rotterdam.

C:

restaurant; vrouw/echtgenote introduceert C bij restaurant waar ze werkt
en C stapt naar het restaurant toe.

G:

spuitbedrijf: broer die er werkt als referent, G stapt spontaan naar
het bedrij f.

M:

straatbeleggingsbedrijf: identieke weg als bij G.

X:

<lienstverlenende instelling:toevallige relatie,werkt bij de instelling,
beiden bij hetzelfde uitzendbureau,relatie is intermediair tussen dienstverlenende instelling en X en tussen het uitzendbureau en X.

Y:

dienstverlenende insteliing:vader,die er werkt,vakantiebanen en spontane
sollicitatie (brief).

Z:

dienstverlenende instelling:zwager die er werkt en spontaresollicitatie naar
aanleiding van krantebericht over uitbreidingen.

Zc: dienstverlenende instelling:vader direkteur filiaal,spontane sollicitatiebrief.
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4.4

De evaluatiekriteria

Nadat de werkzoekende een of meerdere vacatures heeft gevonden, vindt een
afweging

plaats. Aan de hand van de verkregen informatie moet de werk-

zoekende de volgende punten op hun waarde schatten:
- de kwaliteit van de arbeidsplaats,
- de passendheid van de plaats bij het profiel dat de werkzoekende van
zichzelf heeft,
- de verschillen in kwaliteit en passendheid van de verschillende
vacatures die de werkzoekende gevonden heeft.
De werkzoekende evalueert de gevonden vacature op punten of eigenschappen
die voor hem van belang zijn. Dit belang wordt bepaald door o.a. persoonlijke omstandigheden en het sociaal-culturele milieu waarin de werkzoekende
lee ft.
Andere invloeden op het aantal en de aard van de evaluatiekriteria, zo
blijkt uit het onderzoek, zijn de omvang van het aanbod van vacatures en
de mate van onbekendheid met de vacature, het bedrijf of de sector.
Hoe grater het aanbod en onbekender de vacature op des te meer punten
warden de functies geevalueerd,(A (R'dam-NS) Y,Za en Zc).

De werkzoekende evalueert ziJn "produkt", evenals de consument, niet op
een ogenblik maar in verschillende fasen van het zoek- en aansluitingsproces.
Onderscheiden kunnen warden: I) de vondst van de vacature,
2) het moment van de transactie, m.a.w. de
sollicitatie,
3) de gebruiksfase (de proefperiode).
Tijdens het interview werd vooral rekening gehouden met de evaluatie uit
de eerste fase van het keuzeproces, die bestond uit de vondst van de
vacature. De vraag was waarop gelet wordt bij het lezen van de vacaturemelding zodat uitgemaakt kan warden of er wel of niet tot een sollicitatie
overgegaan kan warden.
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Er kan een verdeling gemaakt worden tussen werkzoekenden die slechts
oppervlakkig keken wat de vacature inhield en daarna snel tot een
sollicitatie overgingen en

werkzoekenden~

die meer moeite deden om op de

hoogte te komen van de inhoud van de funktie.
De eerste groep lette vooral op de funktienaam. Bij spontane bezoeken
aan bedrijven - die doordat ze bezocht werden vermoedelijk de voorkeur
genoten - speelde alleen de vraag een rol of er vacatures waren. Zo
letten D en X alleen op de funktienaam.
Uitsluitsel over de vraag of er vacatures bestonden, zochten de volgende
bezoekers: A (bij garages en overheden), C (bij gebelde bedrijven), F
(bij bezochte bedrijven), K (bij metaalbedrijven), M (bij de gemeente),
P (bij "buitenbedrijven") en U (bij winkels).
Bij personenen die op ruimere markten zochten speelden al in het begin
meer kriteria een rol zoals baanzekerheid (Y en Zc in de administratieve
sector) en opleidingsmogelijkheden (Z, Za).

Als de sollicitatie in de meer serieuze fase komt, neemt de behoefte aan
meer informatie snel toe. Vooral de opleidingseis, de inhoud van het werk
en de arbeidsvoorwaarden warden belangrijke scheidingskriteria.
De behoefte aan meer informatie doet zich vooral gelden bij het vinden van
tot dan onbekende vacatures.
Voorbeelden zijn A (NS-Rotterdam), H (kleine anonieme advertenties) en N
(nieuwe, betaalde opleidingen).
Naast de funktienaam speelden bij serieuze sollicitaties de volgende
kriteria bij de respondenten een rol:
- wel/geen opleidingseis en welke eis: F, T, U, V, W, Z, Zb, Zc en Zf.
- de exacte inhoud van de funktie: B, I, 1 en X (later in de zoekperiode).
- baanzekerheid: A, Y en Zc.
- beloningshoogte: C, E, H en P.
- type bedrijf: H, S, Y, Za en Zc.
- leeftijd: V, Wen Zf.
- opleidingsmogelijkheden: N, V, Z en Za.
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Een groep werkzoekenden ontwikkelt onder dwang der omstandigheden (o.a.
veel bedrijfssluitingen; persoonlijke financiele verplichtingen) heel
specifieke evaluatiekriteria:
- H, Y en Zc: de financiele draagkracht van het bedrijf. H heeft een
bepaalde methode

aangereikt gekregen om hier achter te komen.

- H en E: inkomenshoogte en plaats in de bedrijfshierarchie.
- H en J: sterke sterkte-zwakte analyse en profielvergelijking "zelf" en
funktie.
Zij zoeken naar de exacte aard van het bedrijf achter de vakature (H) en van
de vacature zelf (J).
- N: uitgebreide informatie over combinatie van werken en studeren.
- Z: voor KZ-opleiding: mogelijkheden tot interne opleiding en intern
verblij f.
- Za: mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; studievergoeding.
- Zg: werktijden (t.g.v. huwelijkse staat).

4.5

De concurrentie

Op de consumentenmarkt spelen medeconsumenten niet of nauwelijks de rol
van mededingers. Op de arbeidsmarkt, zoals die momenteel functioneert, is
wel degelijk sprake van een (te) groat aantal concurrenten.
Het werkloos zijn wijst grotendeels op de omvang en kracht van de
concurrentie. Concurrenten en de waarneming van hen spelen een belangrijke
rol als "input" bij het zoeken van vacatures. Zij stellen grenzen aan het
aantal alternatieven dat gevonden kan warden en aan de keuzevrijheid.
Concurrentie dwingt vervolgens de werkzoekende om zich extra aantrekkelijk
te maken, om hem te doen beseffen dat hij niet alleen koper is maar in
even hoge mate verkoper van zijn arbeidsvermogen, waarbij hij er voor moet
zorgen dat zijn aanbod beter is dan dat van de medeaanbieders.
Het concurrentiebesef
Te veel mededingers kunnen de werkzoekende dwingen tot een aantal maatregelen. Voordat hierop wordt ingegaan, wordt eerst het feit vermeld dat
werkzoekenden in sommige gevallen geen en in andere een sterk concurrentiebesef bezitten.
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Werkzoekenden uit het onderzoek met een zwak concurrentiebesef zijn
vooral:
- jongeren (K en R) die nog we1n1g of niet gezocht hebben,
- personen die nauwelijks hebben hoeven te zoeken (J en Y) voordat ze
werden aangenomen,
personen die spontaan bedrijven benaderen en daardoor zich haast nooit
in gezelschap van anderen bevinden (C, F, G, Zc en Zg).
Een sterk concurrentiebesef vertoonden:
- langdurig werklozen (B, J, M, Q, W, Zf),
- personen die erg om werk verlegen zaten (Z, H, U),
- personen die erg aktief zochten maar vaak afgewezen werden (N, P, T).

Bij de werkzoekendenkondende volgende reakties onderscheiden worden
met betrekking tot concurrenten/tekort aan vacatures:
I) versteviging van de eigen positie door bij- of omscholing: D (fotocursus),
J

(studie voltooien), T (cursussen o.a. boekhouden) enU (cursussen typen,

handelscorrespondentie), V (cursus typen).
2) Gaan zoeken op andere arbeids(deel)markten. A (overheid), E (WestDuitsland), H (verkoper buiten autobranche), N (tijdelijke banen),
U (winkels), V (verpleeg- en bejaardentehuizen), Z (administratieve
beroepen), Zb (winkels), I en U en Zc (zoeken op interne markten van
een organisatie).
3) Verlagen van de eisen: A (alle barren in een garagebedrijf), B (nietgrafische, industriele beroepen), P (in geheel geen eisen), Q (van MTS
naar LTS-niveau), I

(terug naar ongeschoold niveau en opwerken).

4) Kiezen van andere zoektechnieken naast de gebruikte.
I

(inschakelen relaties), Ken Zc (spontane bezoeken en brieven),

L (uitzendbureau), Ben S (vaker naar vacaturebank i.v.m. nieuwste
vacatures), X (relatie), Zc en N (betere sollicitatiebrieven).
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5) Negatieve reakties:
M (terugtrekking hele arbeidsmarkt), T, U en Zf (verbittering, vooral
jegens gehuwde vrouwen).
De meest interessante en complete reaktie op de concurrentie vertoont U.
Ze gaat cursussen volgen, leert niet door maar gaat werken en vertrouwt
op de werking van de interne arbeidsmarkt en zet zich, m.b.v. de hele
familie af tegen oneerlijke concurrentie.

4.6

De transactie/ de sollicitatie

De transaktie op de arbeidsmarkt wordt gevormd door de contacten tussen
de werkzoekende en het bedrijf.
De contacten worden hier opgedeeld in twee fasen: de beginfase en het
sollicitatiegesprek.
De beginfase is het tijdstip van de eerste confrontatie met de vacature.
De werkzoekende moet na de evaluatie van en keuze uit meerdere vacatures
overgaan tot de sollicitatie. Hierbij zijn een houding en responsetechnieken (sollicitatiebrieven, de presentatie e.d.) de te onderscheiden
componenten.
Het sollicitatiegesprek: ten behoeve van het gesprek moet de werkzoekende
zich ook een houding aanmeten en beschikken over waarnemings- en onderhandelingstechnieken.

4.6.1.

De beginf ase

Met meer of minder moeite beginnen, bij het vinden van een vacature, de
pogingen om in contact te komen met de werkbiedende. De contacten kunnen
telefonisch, schriftelijk of mondeling van aard zijn.
Een rustige en zakelijke houding in deze wordt vergemakkelijkt door de
verwerving en hantering van passende sollicitatietechnieken.
De volgende technieken werden gevonden:
- standaardsollicitatiebrieven: o.a. H, T, Z, Zf, Zb.
- plannen van de regelmaat waarmee gesolliciteerd wordt: G, V.
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- vertrouwen op referenties, relaties en intermediairs: A, I, L, Yen Zc.
- solliciteren als een routine beschouwen (gewoontevorming): E, C, U, W,
Za en Zc.
- v66r het schrijven het maken van profielvergelijkingen: Hen J.
- reageren via de telefoon; veelal gebeurt dit op uitnodiging in de
advertentie, B, C, N, Q, T, U, V, W, Zf en Zg.
Er ziJn weinig respondenten bij wie gevoelens een sterke rol spelen in de
benadering van bedrijven. Respondenten bij wie emoties wel een rol spelen
zijn langdurig werkloos geweest en/of vaak afgewezen op vroegere
sollicitaties, terwijl, en dit is essentieel, zij wel erg graag een baan
zouden willen krijgen.
Een mengsel van lichte angst voor een afwijzing en hoop op aanname waren te
vinden bij mensen als B, G en M. N was bang met een brief toch telkens achter
het net te vissen; B, Q, W en Zf waren bang om een brief te schrijven.
Moeite met het schrijven van brieven hadden V en X. Berusting (nee heb je,
ja kun je krijgen) treffen we bij A aan.
Bij Zf werden de meest ongunstige reaktie

gevonden. Als zij een brief

schreef was de houding: "ik ga op een afwijzing schrijven".
Een kleine groep respondenten had nauwelijks een houding ontwikkeld ten
gevolge van een kort verblijf op de arbeidsmarkt: K, R en P (te jong) en
Yen Zc (tekort op de arbeidsmarkt).
Weinigen ziJn dermate gespitst op het vinden van een functie dat zij bij
het uitblijven van reakties of afwijzingen bij het betreffende bedrijf
informeren naar de redenen. Uitzonderingen zijn D,H,

4.6.2.

J

en Zb.

Het sollicitatiegesprek

Na korte of lange tijd, na weinig of veel inspanningen komt de werkzoekende
terecht bij het bedrijf voor een sollicitatiegesprek.
Belangrijke punten bij een konkrete sollicitatie zijn:
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- hoe presenteert de werkzoekende zich? (als verkoper of als koper, passief
of aktief?
- hoe stellen de bedrijfsfunctionarissen zich op?
- hoe vindt de informatieuitwisseling plaats en welke informatie wordt
uitgewisseld?
welke leerervaringen worden getrokken uit sollicitaties.
Deze punten zijn vooral van belang bij sollicitaties die op grond van
wederzijdse toenaderingen plaatsvinden (de sollicitant benaderd het
bedrijf en wordt uitgenodigd). Naast deze vorm bestaan er sollicitaties,
die plaatsvinden op initiatief van de werkzoekende in de vorm van spontane
bezoeken en telefonische benaderingen.
Eerst zal deze tweede spontane sollicitatievorm ter sprake komen.
~E£g~~g~-~£lli~i~~~i~~

Sollicitaties op initiatief van de werkzoekende hebben een informeel
karakter en verenigen in zich een informatie-element en een (ongevraagde)
sollicitatie. De sollicitaties zijn betrekkelijk ongestructureerd door
hun spontane karakter. De confrontatie met het bedrijf is meestal erg
kort.
Achter de spontane sollicitaties staan de strategische overwegingen dat
de concurrentie wordt ontweken en dat een goede indruk wordt gemaakt. De
werkzoekende toont hoe werkwillig hij is. Andere overwegingen betreffen
de meer gemakkelijke en betere presentatie en het direkte antwoord op de
sollicitatie.
Terwijl in tijden van een overvloed aan banen spontane bezoeken zeer vruchtbaar waren (bijv. bij E en M) zijn ze in de aktuele situatie relatief even
vruchteloos als de

andere communicatiekanalen.

Een uitzondering vormen de spontaan geschreven brieven van de respondenten
Y, Z, Za en Zc jegens een

aangesloten instelling - met een ruim arbeids-

aanbod - waar ze werk vonden.Een bijkomende reden van hun succes vorrnt o.a.
het feit dat farnilieleden (zwager, vaders) er werkzaarn waren.
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De contacten met het bedrijf zijn meestal zeer kort.
De werkzoekende informeert of er vacatures bestaan en soms vraagt hij
naar specifieke funkties. Meestal is het antwoord negatief. De reaktie
hierop bestaat veelal uit de vraag of men ingeschreven kan worden als
potentiele sollicitant. Aan <lit verzoek wordt vaak voldaan; de bedrijfsfunctionaris belooft iets van zich te laten horen als er een vacature
vrijkomt. Hiermee wordt het gesprek beeindigd. Meestal verneemt de werkzoekende niets.
Werkzoekenden die spontaan solliciteren in de vorm van bezoeken, zijn:
A, C, F, G, K, P, U, en Zb. , De laatste twee zijn vrouwen, zij
solliciteerden bij winkels.
Formele sollicitaties
Sollicitatiegesprekken, volgend op een uitnodiging van het bedrijf hebben
voor beide partijen een veel minder vrijblijvend karakter en zijn
gestruktureerder (meer fasen, langere tijd, meer inbreng van weerszijden,
o.a. meer informatieuitwisseling). Het dwingende karakter heeft gevolgen
naar de attitude en gevoelskant van beide partijen.
De opstelling van de twee partijen zou, als er sprake is van een ruilrelatie gekenmerkt moeten worden door een evenwichtige informatieuitwisseling. De feitelijke gang van zaken wordt echter sterk beinvloed door
de actuele, onevenwichtige situatie op de arbeidsmarkt. Tegenover veel
werkzoekenden staat een relatief kleine hoeveelheid vacatures. Het gevolg
is onder andere dat de sollicitant

zich in een sterk afhankelijk positie

gedrongen voelt.
Onder de respondenten konden ruwweg twee typen houdingen onderscheiden
worden. De eerste is een soort verkoophouding, de tweede meer een koophouding. Bij een individu kan ook een combinatie van beide houdingen aangetroffen worden (zie bijv. Hen J).
De verkoophouding impliceert niet dat het de sollicitant bekend is hoe hij
zich moet presenteren om aangenomen te worden. Hij gist, zoekt naar de
juiste presentatie.
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De verkoophouding kent enkele varianten die hier besproken warden.
a) de houding die leidt tot overvoorzichtigheid. De sollicitant stelt
zich erg afhankelijk op, laat zich in het defensief drukken. Hij is
nerveus, hij wacht de vragen af en antwoordt slechts. Het meest
extreme voorbeeld is de houding "als ik niets zeg dan zeg ik ook niets
verkeerd". Een gebrekkige taalbeheersing is hier mede debet aan.
Voorbeelden: B, Q, S, T, W en Zf.
b) De sollicitant is al blij dat hij uitgenodigd wordt. Hij beseft dat
het bedrijf veel kan eisen door het grote aanbod. Voorbeelden: J, Hen N.
c) De sollicitant verkoopt zich aktief: hij/zij stelt zich al op zijn
gunstigst voor in de sollicitatiebrief: L (intentie van L), Zc; de
sollicitant probeert de selecteur door vlot te praten te overtuigen dat
hij de gezochte persoon is, H, X; de sollicitant overdrijft: Y.

d) De sollicitant ondervindt weinig hinder van de druk van het geringe
aanbod en wil een evenwichtig en zakelijk gesprek: D, J.
e) De sollicitant stelt zich deels op als koper. Hij onderwerpt het bedrijf
aan een kritisch onderzoek, wint informatie in enz.: H.

De houding van de personeels-functionarissen wordt, evenals
die van werkzoekenden, beinvloed door de arbeidsmarktsituatie. Nog sterker
dan voorheen kunnen zij de nadruk leggen op de wervingsfunktie, de inkoop
van arbeidskrachten. Hiermee kunnen ze spanningen en frustraties opwekken
bij de tegenpartij.
Hier kan alleen ingegaan warden op de ervaringen van werkzoekenden met
selecteurs en niet op de beschrijvingen door de selecteurs zelf, want er
zijn geen interviews gehouden met selecteurs.
De respondenten oordelen in het algemeen gunstig over de behandeling door
de bedrijfsfunctionarissen, ongeacht de uitslag. Ze werden voldoende voorgelicht en met de nodige takt behandeld.
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De respondenten, bij wie de sollicitatie in een aanname resulteerde hadden
absoluut geen reden tot klagen. De gunstige ervaringen bij het bedrijf van
aanname worden afgezet tegen zogenaamd minder gunstige bij andere bedrijven,
waar de sollicitant werd afgewezen. Er is hier wellicht sprake van wat in
de consumentenliteratuur bekend staat onder "postpurchase" dissonantie
reduktie: de aanvaarde werkkring wordt als een ideaal gepresenteerd.
Voorbeelden van personen met gunstige ervaringen, bij wie de sollicitatie
tot aanname leidde: X, Y, Za en Zc.
Ook de volgende respondenten voelden zich in het algemeen goed behandeld
bij sollicitaties: B (op 1 uitzondering na), C, G, H, J (bij J als directeur
niet in selektieteam zat), P, T, U, V, W, Zf (op een uitzondering na en
Zg (op een uitzondering na).
De resultaten van een eenzijdige verkoop- of koophouding of van een gemengde
houding zijn niet aan te geven.

Leerzaam ziJn ook de confrontaties waarin sprake was van problemen. De
sollicitanten hadden de volgende slechte ervaringen, die ze onthielden:
- De sollicitant is open, vertelt over een conflict in de vorige werkkring,
de selecteur vraagt achter de rug van de betrokkene om informatie bij de
vorige kring en wijst de sollicitant af: B en Zg.
- De sollicitant moet voor een groep van selecteurs verschijnen en ervaart
dit als een bedreiging en een kruisverhoor: J en S (S wist bijvoorbeeld
niet aan welke vragen en daarmee aan welke selecteur hij de voorrang
moest geven) Za (wordt overvallen door de selecteurs), Zf (voelt zich
"akelig").
- De selecteur belooft afwisselende werkzaarnheden maar in de praktijk
blijkt,de sollicitant alleen routinewerk te mogen doen (een vorm van
misleiding): P, X en Z.
De sollicitant kan niet inschatten wat de selecteur wil horen, waarop
hij zijn beslissing baseert. Dit leidt tot gissingen en frustraties: L, S.
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- De sollicitant voelt zich bot behandeld: F (wordt al bij de poort
teruggestuurd) Zb (wordt uitgenodigd terwijl de afwijzing, meent zij
min of meer vaststaat).
- De informatieuitwisseling is zwak of onevenwichtig (de selecteur vraagt/
de sollicitant antwoordt). De speelruimte van de werkzoekende is beperkt
en geeft aanleiding tot gevoelens van ongenoegen, D, J, L, M, N, Q.
X werkte als uitzendkracht op een plaats (bij ene bank) waarnaar zij na
enige tijd formeel kon solliciteren. De tegenstelling tussen informele
kontakten met de meerdere tijdens de werkdag en de formele houding van
dezelfde chef tijdens de sollicitatie (een vorm van gespeelde vervreemding)
ervoer ze als onaangenaam.
- Kille afwijzingsbriefjes (J) of korte gesprekken (H) ontmoedigen, geven
een wrange nasmaak.
- Bij elk sollicitatiegesprek is er sprake van afwijkende opstelling van
de selecteurs i.v.m. vroegere selecteurs. Dit blokkeert elke paging tot
toepassing van het geleerde (Z).
Een derde punt van aandacht betreft het feit dat weinig respondenten
informeren bij het bedrijf waar ze gesolliciteerd hebben bij het uitblijven
van reakties (alleen D, G, H en T deden dat) en nog minder bij afwijzingen
(J). Zij informeren slechts bij bedrijven waar ze graag zouden willen werken.

De moeder van Zf suggereerde om ook te bellen. Zf ervaart dit als te genant
voor zichzelf en weigert te informeren.

4.7

Gebruiksgedrag

Bij de werkervaringen en de voorkeurvorming is reeds ingegaan op het werkzaam zijn en de conclusies die daaruit getrokken zijn.
De nadruk lag daarbij op ervaringen met banen uit het verleden.
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In het onderstaande wordt vooral aandacht besteed aan werkervaringen van
personen die ten tijde van het interview werkzaam waren. De indrukken
zijn nog vers en niet beinvloed door het proces van rationalisaties,
selectieve onthouding en verwerking.
Twaalf van de 31 respondenten waren ten tijde van het interview of werkzaam of aktief in het vrijwilligerswerk, (M) als stagiair (J) of in
opleiding (V),, werkzaam in een betaalde baan waren C, 1, S, U, X, Y, Z,
Za en Zc. De lengte van het laatste dienstverband varieerde tussen
enkele dagen (S) en een jaar (Y).
Het gebruiksgedrag betreft de volgende onderdelen van het dienstverband:
- de werkinhoud: mate van bevrediging/ontevredenheid ermee.
- de plannen voor de toekomst: vergroting van de bevrediging of minstens
de veiligstelling van het gebruik ten behoeve van de eigen bevrediging.
Het besteedbaar inkomen en andere afgeleide voordelen warden buiten
beschouwing gelaten.
Werkinhoud
De meeste werkzame respondenten spraken een hoge tevredenheid uit met hun
werkzaamheden. Een uitzondering wordt gevormd door Z.
De huidige werkkring wordt afgezet tegenover vroeger als men die had gehad.
Daar mankeerde altijd iets aan. (Vb: L(tegen dienst) M, U, S, X, Za).
Men zet zich af tegen alternatieve vacatures (J, M, U, Za).
Er is hier deels sprake van een idealisering, die in de consumentenli teratuur wordt aangeduid met het idee dissonantie-reduktie.
De idealisering gaat terug tot de sollicitatiefase. Het wordt gekenmerkt
door een prettige sfeer en optimale voorlichting. In tegenstelling tot
andere sollicitaties (Y, Za en Zc).
Deze verklaring van de houding van de respondent, in termen van dissonantiereduktie. van het zoeken naar een bevestiging dat hij er goed aan heeft
gedaan om bij het bedrijf in dienst te treden, wordt aannemelijker als wordt
gekeken naar werkzoekende Z.
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Ook zij iswerkzaam maar zou graag een andere baan willen en wel in de
zwakzinnigenzorg.

Bij haar is sprake van dissonantievergroting: zij zet

zich af tegen de huidige werkkring en doet dit op punten als werkinhoud
(routine), doorgroeimogelijkheden (geen) plannen voor cursussen
(gefrustreerd), meerderen (bevoordelen de mannen) en honorering (niet in
overeenstemming met wat geleerd is). De sollicitatie verliep onevenwichtig
(geen kans om haar vragen te stellen).
Carri~replanning:

Een antler perspektief van waaruit een funktievervulling beoordeeld kan
worden betreft het nut van de arbeidsplaats (zie Hz, Pg).
Hier komen niet ter sprake het nut van de beloning, noch de waarde van de
arbeidsverhoudingen.
Deels wordt ingegaan op de eigenschappen werkinhoud en de opklimmogelijkheden. Er werd al opgemerkt dat de tevredenheid bij de meeste werkzame
personen groot was.
Er waren personen die tevens aan een carriere dachten (X, Za en Zc).
Hierbij maakten zij gebruik van twee mechanismen: de interne arbeidsmarkt
van de relatief grote instelling waar ze werkten en van de "human
capital" theorie: investeren in je kwalificaties middels cursussen. Deze
cursussen moeten betaald worden door de werkgever.
Op C, Len M na hadden of hebben bovengenoemdenalle een funktie gevonden
bij een dienstverlenende instelling.
Deze instelling kent een intern vacatureblad.Het bedrijf is gewikkeld in een
automatiseringsproces waardoor veel arbeidsplaatsen zullen verdwijnen. De
overgebleven plaatsen moeten zo goed mogelijk verdeeld worden, reden waarom
veel aandacht wordt besteed aan de interne arbeidsmarkt.
Vooral de mannelijke medewerkers letten op interne mogelijkheden die
aangeboden worden. Allen zijn echter te kort werkzaam om nu met veel
vertrouwen een stap naar een hogere funktie te wagen.
Za en Zc hebben vooraf echter al besloten om voor een grote instelling te
kiezen in verband met de opklimmogelijkheden. Het geloof in het interne
marktmechanisme vinden we ook terug bij A, I, U en Zc.
Een antler gebruik bestaat uit het volgen van cursussen of een vollediger
interne opleiding. Dit gebruik of de intentie daartoe vinden we terug
bij A, V, W, Y, Z (Zin Kz-richting) Za en Zc.
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4.8

De vier ruilvoorwaarden
Een marktsituatie wordt gekenmerkt door ruilverhoudingen: Voordat er
sprake kan zijn van een ruil en daarmee van een markt moet aan bepaalde
voorwaarden voldaan zijn. De voorwaarden zijn:
1) er dienen twee partijen te zijn
2) iedere partij beschikt over iets dat van waarde is voor de antler
3) iedere partij is in staat om over het object van nu informatie uit
te wisselen en dit object uit te leveren
4) iedere partij heeft de vrijheid om de aanbieding te accepteren of te
verwerpen (zie ook hoofdstuk 3).
In geval van de arbeidsmarkt zijn de twee partijen de werkbiedende en de
werkzoekende. De waarde van de werkbiedende is de arbeidsplaats en van
de werkzoekende zijn arbeidsprestaties.
In de interviews zijn vooral de laatste drie voorwaarden ter sprake
geweest. Aan de respondenten is gevraagd de voorwaarden spontaan te
becommentarieren, zonder veel nadenken. De derde voorwaarde is vaak vertaald in de vraag of beide partijen elkaar zo konden informeren dat
duidelijk bleek of de vacante funktie en de werkzoekende passend waren.
De tweede voorwaarde. (De partijen hebben waarde voor elkaar).
Van de respondenten die hierover een mening hadden, bezaten sommigen een
gunstige en anderen een ongunstige mening zowel m.b.t. de waarde die ze
zelf vertegenwoordigden als die van de arbeidsplaats.
Personen die werkzaam waren concludeerden dat beide partijen waarde voor
elkaar hadden (Za, Zc). Dat bleek namelijk uit het feit dat ze er werkten

(!) .
Werklozen of meer kritische personen oordeelden minder gunstig over de
relatie; T: je geeft veel van jezelf en krijgt alleen het loon terug;
X en Z: we kunnen gemakkelijk gemist en vervangen worden; H en Q: bezien
elke potentiele werkgever kritisch.
Een volgende categorie respondenten vindt dat de waarde van een arbeidsplaats afhangt van de invulling door de werknemer (U, X).
Tenslotte kan een arbeidsplaats haar waarde verliezen t.g.v. de aard van
de werkzaamheden (Z).

* Zie ook hoofdstuk 3.
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De derde voorwaarde: (wederzijdse informering). (Het idee van de uitwisseling staat hier terzijde).
Ook hier kan een onderscheid gemaakt worden tussen gunstige en ongunstige
ervaringen en leereffecten op grond van ervaringen.
I) Ongunstige ervaringen:

a) In de vacaturemelding staat te weinig informatie om tot een
afgewogen oordeel te komen: E, H (kleine vacatures) en Y (MEAO,
zonder richting), Zc (geen onderscheid tussen MAVO-HEAO-HEAO
frustreert). De vacaturemelding verschaft geen duidelijkheid: S.
b) De selecteurs lichten slecht in, misleiden: P, X en Z (laatsten:
moeilijke woorden voor eenvoudige werkzaamheden).
c) De sollicitant kent de werkzaamheden van de vacature niet, weet
daarom niet hoe hij zal functioneren en weet niet wat hij tijdens
de sollicitatie moet zeggen: L, S, W, X (over de toekomst), Za,
Zf (geen enkele werkervaring).
d) De informatieuitwisseling is van beide kanten slecht: L, S en W.
e) Er is sprake van een ongelijke positie: de sollicitant is zwak,
de werkgever is sterk. Dit leidt tot een ongelijke informatieuitwisseling: J en N.
2) Gunstige ervaringen/gunstige verwachtingen bij personen die weinig of

geen ervaring hebben:
a) De voorlichting is volledig en goed: H (grote advertenties, grote
bedrijven) U, V (bij RPJ's), Zb, Zc (bij sollicitatiegesprek), Zf
en Zg.
b) De sollicitant meent alle informatie te kunnen geven zodat de
selecteur een afgewogen beslissing kan nemen: J, P, R, U, Yen Zg.
3) Leereffecten, conclusies m.b.t. de informering:
a) de selecteur kan afleidingen maken omtrent de waarde van de
sollicitant uit de behaalde diploma's en vroeger werkgedrag en
zich daarmee voldoende informeren: I, H, Z, Zc en Zf.
b) Oordelen over de wederzijdse passendheid zijn door beide partijen
pas te maken nadat de betrokkene een tijd heeft gewerkt: N, Q, S,
T, V, W, Zf.
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c) Informering door het bedrijf is niet noodzakelijk omdat de
sollicitant het type functie of bedrijf al kent (door eigen
ervaringen of zelf ingewonnen informatie): H, P, Q, v ( V voor
RPJ's), Zg (voor winkels).
d) Exacte waarheidsgetrouwe informering van de kant van de werkzoekende moet deels wijken voor verkoopargumenten: I, L, Y, Z en
Za.
Voorwaarde 4: (vrijheid om het aanbod te accepteren of te weigeren).
De mate en aard van de beleefde vrijheid is sterk afhankelijk van de
feitelijke arbeidsmarktsituatie. De huidige situatie, met een tekort
aan vacatures, minder mobiliteit en te veel aanbieders van arbeidskracht,
leidt tot de vaststelling dat de werkbiedenden meer keuzevrijheid hebben
dan de sollicitant en deze vrijheid oak ruim gebruiken. In deze bewering
zit een groat waarheidsaspekt maar dient tevens als een rationalisatie
van de deplorabele arbeidsmarktpositie van degene die de ongelijkheid
benadrukt.
Er kunnen twee opvattingen onderscheiden warden wat de ervaring m.b.t.
de keuzevrijheid aangaat. Een persoon kan beide standpunten huldigen
(Bijv. hij is vrij bij het zoeken in de kraut en niet vrij bij een
sollicitatie). De twee opvattingen zijn:
I) de mate van vrijheid is sterk ingeperkt door randvoorwaarden als het

tekort aan vacatures, de concurrentie, de dwang om te solliciteren als
men uitkeringsgerechtigd is e.d.
2) de werkzoekende beschikt over een hoge mate van vrijheid.
ad I) De werkzoekende voelt ziJn keuzevrijheid sterk ingeperkt.
De volgende oorzaken werden daarvoor aangegeven:
a) het aanbod van vacatures is klein en/of er ziJn te veel
concurrenten: Hierdoor kan de werkgever eisen stellen en niet
de sollicitant.
E (alleen ongeschoolden zijn vrij t.g.v. veel vacatures op hun
niveau), J, M (blij als ik wordt uitgenodigd), N al blij als ik
wordt aangenomen), Q, T, V, Z, Za, Zc.
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b) Je bent niet vrij als je lang werkloos bent en bemiddeld wordt;
zeker geldt dit op de lange duur: G, H, L, M, Q, Y en Zf. Men
Y merken op dat via diplomatie en door argumenten de vrijheid
jegens het GAB vergroot kan worden.
c) je bent niet vrij vanwege het gevaar op de uitkering gekort te
worden (1, S).
d) niet vrij om te weigeren als je een aanbod krijgt op de voorkeurmarkt (een zelf gekozen onvrijheid). De onvrijheid wordt
groter als er de druk van concurrenten bijkomt. (Voorbeelden:
J, Hen Za).
e) De werkzame persoon is niet vrij om mobiel te worden, om van baan
te veranderen, door gebrek aan alternatieven: (S).
f) door gebrek aan voorkeurvacatures ontstaat de dwang om
onaantrekkelijke vacatures te accepteren (Ten Za).
g) geen vrijheid om te weigeren door druk van de tijd (Z).
ad 2) Tegenover deze opvattingen over de onvrijheid op de arbeidsmarkt
staan uitspraken die benadrukken dat de werkzoekende wel een hoge
mate van vrijheid heeft.
De oorzaken van de vrijheidsgevoelens:
a) Een vrijblijvend aanbod, zoals in de kranten en de vacaturebank
(M, T, V, W, Zc en Zf).
b) De beroepsopleiding, werkervaring en de categorie waarin de
werkzoekende op het arbeidsbureau is ingeschreven vrijwaren hem
van de verplichting buiten dit gebied te zoeken (D, L, Zen Zb).
c) Vanuit een werkzame positie heeft de ander meer vrijheid om te
kiezen (Jen N); vanuit de positie van uitkeringsgerechtigde
- door de financiele zekerheid - bestaat er meer vrijheid om al
of niet te zoeken (D).
d) Het individu voelt zich langs het hele afstemmingstraject vrij om

het aanbod alsnog te verwerpen: (Q, u, Yen Zg).
e) De werkbiedende draagt meer taken aan clan in advertentie gemeld

of clan met elkaar overeen is gekomen, de werknemer acht zich in
staat om het extra werk of de baan te weigeren: M, P en W.
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HOOFDSTUK 5
5.1

EEN NADERE ANALYSE VAN HET ONDERZOCHTE ZOEKGEDRAG.

Inleiding

In hoofdstuk 4 werd een samenvattende beschrijving gegeven van de
interviews met de 31 werkzoekenden. Hier wordt het beschreven gedrag
onder de loupe

genomen met als doel aan te geven waar sprake is van

een relatief zwak of sterk optreden op de arbeidsmarkt. De analyse
betreft slechts de 31 werkzoekenden en wordt gedaan tegen de achtergrond van de inzichten uit consumenten-onderzoeken en de marketing
benadering.
Van sommige

persoonskenmerken en gedragsvormen is relatief gemak-

kelijk vast te stellen of ze al of niet in het voordeel van de
betreffende werkzoekende werken. Een voorbeeld is de opleidingssoort.
Voor andere kenrnerken is <lat veel moeilijker vast te stellen zoals de
intensiviteit van het zoeken.

Om onszelf een houvast te geven wordt hier als doelstelling aangenomen
de verwerving, op zo kort mogelijke termijn, van een functie die past
bij de werkzoekende (zijn voorkeur, kwalificaties e.d.). Als nevendoelstelling kunnen functies genoemd warden die door de werkzoekende
nog als aanvaardbaar warden gezien, hoewelze niet een echte voorkeur genieten. De eerste doelstelling wordt als oorspronkelijk beschouwd,
de tweede als door omstandigheden afgedwongen.
Voordat tot een analyse kan warden overgegaan wordt hier het volgende
vastgesteld: er kan een onderscheid warden gemaakt tussen de positie
van een werkzoekende op de arbeidsmarkt en het persoonlijke gedrag
van de werkzoekende. De positie verwijst naar de randvoorwaarden
waaronder het arbeidsmarktgedrag tot stand moet komen (aanbod van en
gebrek aan vacatures, concurrenten, geografische spreiding enz.).
De positie van de werkzoekende is daarmee een betrekkelijk objectief
gegeven. Met het gedrag van de werkzoekende wordt bedoeld het gebruik
van de conununicatiekanalen, de presentatie en dergelijke. Hier kan
ook de houding bij betrokken warden. Deze kenmerken zijn subjectgebonden.
In de onderstaande analyse wordt vooral ingegaan op persoonsgebonden
invloeden op de kans van slagen bij het zoeken van een vacature.
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In hoofdstuk twee werd ingegaan op problemen die zich bij het
individu voordoen in het proces vanzoeken, kiezen en beslissen.
Het betreft vooral de punten van selectieve waarneming, verwerking en onthouding. De waarneming strekt zich niet alleen uit
tot de arbeidsmarkt (de aangeboden functies) en andere externe
invloeden (het leefmilieu o.a.) maar ook tot zaken als de eigen
persoon (zelf onderzoek).
Daarnaast werd gewezen op onevenwichtigheden of dissonanties in
de persoon tussen bijvoobeeld de waarneming, de persoonlijke voorkeuren en gedragstendensen.
In hoofdstuk drie werd aangegeven dat de werkzoekende niet alleen
moet voldoen aan de persoonlijke behoeften maar ook aan de voorkeuren van de doelgroep van werkbiedenden die hij heeft gekozen.
Een werkzoekende kan om verschillende redenen minder aantrekkelijk
zijn voor de andere partij in de ruilrelatie. Zowel de kwalificaties
(opleidingen, werkverleden) als de presentatie kunnen ernstig tekort
schieten en daarmee de betrokkene onaantrekkelijk maken.
Deze punten w1Jzen erop dat het zoeken van een vacature met de
nodige alertheid en kritische zin jegens zichzelf verricht moet warden.
Alvorens verder te lezen dienen de volgende voorbehouden in het oog
te warden gehouden.
De analyse van sterke en zwakke punten heeft de afzonderlijke fasen
en onderdelen van de zoekhouding en van het zoekproces tot onderwerp.
De punten van analyse warden zo gelicht uit het verband van een
volledige zoekgeschiedenis en zouJendaarom verkeerd beoordeeld

kunnen warden.

Elk gedrag heeft namelijk een veel verklarende voorgeschiedenis.
Zo kan bijvoorbeeld de evaluatie van een vacature erg oppervlakkig zijn
- de betrokkene let alleen op de naam - en daarmee als zwak afgedaan
warden. Als de vacante functie echter identiek is aan vroegere banen
dan behoeft de evaluatie niet intensief te zijn en is een oppervlakkige
evaluatie niet zwak te noemen.
Bij de beschouwing van het zoekgedrag dienen de randvoorwaarden 1n
gedachten gehouden te warden. Zij hebben een wezenlijke invloed op de
beslissingen en stappen van de werkzoekende. Zo kan bij een groot

-80aanbod van vacatures het gebruik van een infonnatiekanaal als ruim
voldoende beschouwd worden terwijl bij een groot tekort het gebruik
van een informatiekanaal als volstrekt onvoldoende kan gelden.
Een laatste storende factor is het feit dat een externe waarnemer
de analyse verricht. Wat hij als zwak of sterk beschouwd vanuit
zijn optiek hoeft door de werkzoekende zelf zo niet gezien te worden.
We mogen er zelfs van uitgaan dat de meeste stappen en beslissingen
rusten op een bepaalde mate van rationele overwegingen en om die
reden niet zwak genoemd kunnen worden.

Achtereenvolgens zullen de volgende onderdelen van het zoekgedrag ter
sprake komen.De hier gebruikte onderverdeling wijkt enigszins af van die
in het voorgaande hoofdstuk. Dit wordt gedaan om een betere aansluiting
te krijgen op de aanbevelingen ten behoeve van de werkzoekende in hoofdstuk 6.

I.

~~-~2~!~£~!!i~g~~~

wat wil de werkzoekende op de arbeidsmarkt

bereiken?
2.

~~-~£E~~~gi~~

hoe wil de werkzoekende zijn doelstellingen verwezen--

lijken?
3.

~~-i~f2~~~i~:i~~i~gi~g~ antwoorden op de vraag, welke functies,

waar aanwezig zijn; hoe gedraagt zich de werkbiedende, welke
concurrentie kent hij?
4.

~~-£g~~i~~~~igg_~~£-~~!-~~g££Q~ de verwerving van de juiste

kwalificaties en houding; de veranderingen in het aanbod.
5.

g2~~gi~~£i~~

6.

~!~2~g~~!i~~

contacten met intennediairs.
het sollicitatiegebeuren.
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5.2

De doelstellingen

In de huidige situatie op de arbeidsmarkt (groot tekort aan vacatures/
veel concurrentie) kunnen twee doelstellingen onderscheiden worden:
(I) het alsnog en zo snel rnogelijk vinden van een baan, passend bij de

opleiding, ervaring of voorkeur. Uitzonderingen in deze zijn
slechts de Jongere Ren de langdurig werklozen (> 4 jaar Men 0).
(2) bijstelling van de

doelstellingen: mate en aard van de aanpassing

aan het feitelijke aanbod van vacatures met het doel alsnog een arbeidsplaats te verwerven.
De doelstellingen brengen een bepaalde strategie met zich mee.
De strategie geeft aan langs

wel~e

weg de doelen verwezenlijkt

moeten warden.
Voor het eerste doel bestaat de strategie uit de keuze van een houding
en van communicatiekanalen en intermediairs.
Het tweede doel brengt met zich mee de keuze van instrumenten om de
overstap van de ene naar de andere markt/beroepsgroep/bedrijfssector
mogelijk te maken.
Er zijn andere neven-doelstellingen dan de twee bovengenoemde mogelijk.
We mogen aannemen, op grand van de onderzoeksgegevens, dat

hoe grater

de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn des te meer neven-doelen de
werkzoekende zich vooraf kan stellen.
Dit is duidelijk als de respondenten bezien worden die op ruimere
arbeidsdeelmarkten opereren zoals H, X, Y, Za en Zc (de laatste vier
in de administratieve sektor). Bij hen spelen de loonhoogte

(H) en de baan-

zekerheid ( Y,Zc) een grate rol;bij anderen de mogelijkheid voor
een interne opleiding (A, N en Z) 0f de vergoeding ervan (Y, Za, Zc)).

De eerste doelstelling is de hoofddoelstelling. Het voornemen om
van de hoofdvoorkeur af te wijken wordt niet gemakkelijk gedaan.
Voordat daartoe wordt overgegaan kan de werkzoekende intensiever
gaan zoeken of zich terugtrekken van de arbeidsmarkt
(voorbeeld le weg (intensiever zoeker) E, G en H, van de 2e weg
M, 0

en P).

De nieuwe doelstelling (ander beroep, andere opleiding, lagere eisen)
wordt nogal gemakkelijk gezet door de jongere respondenten (A, G, L; 1
en W) en door de vrouwen (T, V, Zen Zb).
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5.3

De strategie

Er is de werkzoekenden niet expliciet gevraagd naar de strategie
bij het zoeken van werk. Achteraf, met het onderzoeksmateriaal in
handen, is het wel mogelijk om na te gaan of de relatie tussen
doel en middel goed is. Met andere woorden is er een antwoord te
geven op de vraag of de werkzoekenden de juiste communicatiekanalen gebruiken
en/of de inspanningen met betrekking tot n1euwe opleidingen en nieuwe
zoekgebieden/arbeidsdeelmarkten doelgericht of succesvol zijn.

Wat de

communica~iekanalen

betreft gaan de meesten ervan uit dat

zeker de krant alle voor hen relevante markten bestrijkt. De werkzoekende is meestal onbekend met eventuele eigen wervingskanalen
van de bedrijven. Zo beschikken grote bedrijven over eigen vacaturebladen. Het grate tekort aan vacaturemeldingen wordt geaccepteerd
en leidt bij slechts enkelen tot een intensiever gebruik van een kanaal
of het in gebruik nemen van nieuwe. Meestal veroorzaakt het tekort
slechts een verlenging van de zoekperiode. Ondanks de lange duur
bleven op dezelfde wijzez0eken: B, D, F, M, P, Q, S, W. Slechts S
kwam aan een baan.
Andere wegen naast de oorspronkelijke of een intensiever zoekgedrag
vinden we bij A, C, H, J, L, N,

*)

V, X, Zb en Zf.

Op N na

verwierven allen met de nieuwe benadering een functie.

De aktiviteiten jegens intermediairs op de arbeidsmarkt getuigen bij de
meesten niet van weloverwogen strategische inzichten. Enkelen z1Jn in
staat door hun stimulerende, enthousiaste houding de aandacht op zich te
vestigen en daarmee daadwerkelijk steun te verwerven (E, S, U, X en Za).
Voor zover de intermediairs zich inspannen en vacatures aandragen ligt
dat meestcil aan het initiatief van de intermediairs zelf. Zij voelen een
sympathie voordewerkzoekende en zoeken mee. Dit zijn vooral familieleden (A, C, P, R, T, U, Z, Zf, Zg) of personen die op maatschappelijk
be1angrijke posities zitten voor de werkzoekende en die systematisch
(E, U, Z, Zb) of toevallig (I, L, X, Za) vacatures kunnen aantreffen.

*)De resultaten stammen zowel uit het eerste moment (het interview)
van het onderzoek als uit de follow-up (telefonisch, 2 a 3 maanden
later).
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Het GAB kon. geen rol van belang spelen als intermediair door het geringe
aanbod van vacatures door de werkgevers. De uitzendbureaus werden
vroeger door enkelen (D, V en U) wel doordacht benaderd, via een vaste
bezoekfrequentie, maar door hun geringe mogelijkheden tot plaatsing
spant de werkzoekende zich ook minder in om de aandacht op zich te
vestigen.
Met betrekking tot nieuwe arbeidsmarkten: de werkzoekenden blijven
meestal gebruik maken van dezelfde communicatietechnieken. Nieuwe succesvolle kanalen voor nieuwe markten vinden we bij L (het uitzendbureau)en V
(spontane sollicitaties), A (naast eigen initiatief: moeder, oom en
banenmarkt), C (familie, vrouw),

I (relatie), Zb (uitzendbureau)

en

Zf (raamadvertentie).

Strategische beslissingen kunnen ook verkeerd uitpakken.
1) De werkzoekenden slagen er niet in om zich om- of bij te scholen:

D, R en T.
2) De communicatiekanalen warden slecht gebruikt: C belt
naar alle bedrijven uit de GG, X solliciteerde op elke administratieve
baan.
3) De werkzoekende wordt op de nieuwe markt afgewezen of vindt nauwelijks
vacatures: B, M, N, P, Q, T, W, Zb en Zg.

Tenslotte de tactische fouten bij de sollicitaties:
A (LTS) biedt zich aan voor elk type werk in een garage, D en H treden
te zelfverzekerd op ; W en Zf doen niets om hun taalbeheersing te
vergroten, Y kent het bedrijf niet waar hij op sollicitatiegesprek komt,

Q kan geen gesprek beginnen.
5.4

De in,fomatieinwinning.

De infomatieinwinning door de werkzoekende kan de volgende zaken
betreffen:
- gegevens van de arbeidsdeelmarkten
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- gegevens van de concurrentie
- gegevens van het gedrag van de werkbiedende
- gegevens over het eigen aanbod. Dit punt komt ter sprake bij
paragraaf 5. 5.
De arbeidsdeelmarkten
De meeste respondenten missen een systematisch en exact overzicht
van hun zoekgebied. De arbeidsmarkt waarvan de werkzoekende kennis
heeft bestaat slechts uit de vacatures waarvoor extern geadverteerd
wordt of uit de bedrijven die benaderd zijn middels een spontaan
bezoek of een telefonische informatie. Gegevens over aard en omvang van
de werkgelegenheid en over mobiliteit ontbreken. Werkzoekenden met een
lang werkverleden of een lange zoekperiode blijken wel aanzienlijk
beter geinformeerd met betrekking tot de voor hen relevante arbeidsdeelmarkten (voorbeelden: Z, Jen H). De segmentatie van het zoekgebied
gebeurt veelal op basis van gunstige of ongunstieg gevoelens.
Personen die vanuit een informatief oogpunt bezien zwak optreden,
zijn spontane zoekers, die zonder een orientatie vooraf bedrijven
langsgaan. Ze kennen wel een of twee adressen waar ze langs kunnen
(vb: F,K en P).
Het is mogelijk een te grote opgave voor een individuele werkzoekende
om een goed overzicht, laat staan inzicht, te verkrijgen van alle voor
hem belangrijke werkterreinen. Hulp van instanties die indirect of
direct met het individu als werkzoekende te maken hebben in de
informatie- en orientatief ase is hard nodig. Hierin schieten ze
volledig tekort.
- bij scholen voor het algemeen vormend onderwijs schijnt de arbeidsmarkt
van geen enkel direct belang voor de leerling te zijn (bij U, Ven Z).
- de LTS-en en MEAO-scholen presenteren alleen vacatures. Vaak zijn
deze verouderd (B, J, Y, Za en Zc).
- het GAB beschikt over jaaroverzichten van de gehele gewestelijke
werkgelegenheid en de ontwikkelingen daarin. Deze worden niet aan de
werkzoekenden en schoolverlaters gepresenteerd.
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De concurrentie
Kennis van de concurrentie is zowel kwantitatief als kwalitatief van
aard.
Gegevens over aantallen mededingers naar een vacature warden opgedaan
bij feitelijke contacten met de werkbiedende.
Kennis van concurrenten in kwalitatieve zin (de concurrenten hebben meer
opleiding, ervaring, passender verleden, een betere motivering e.d.)
heeft meer gevolgen, o.a. in de vorm van bij- of omscholing (U) en
eisen verlaging (Zb), of afstappen van het betreffende werkgebied
(V, Z) •

Veelal gokt de betrokkene naar de aard en kracht van de concurrentie.
Hij kan de mededingers ook gebruiken als verklaring voor de afwijzing
zonder hun precieze kracht te kennen. De kennis krijgt de vorm van
vermoedens en extrapolaties (de sollicitant heeft eens vernomen hoe
sterk de mededingers waren en voortaan geldt de verklaring voor meerdere
gevallen.).
Het besef van concurrenten kan tot gunstige besluiten aanleiding geven;
de werkzoekende:
1) schoolt zich om (D, J, T,U,V),

2) gaat effectiever of intensiever zoeken en pro bee rt via spontane

bezoeken de concurrenten voor te zijn (C, H, Zc),
3) gaat elders zoeken, waar nog wel vacatures ziJn en de baanzekerheid

grater is (A, H,E,V,Z,Za,Zc).
4) een baan onder het opleidingsniveau wordt als aanvaardbaar beschouwd
om zo gemakkelijker aangenomen te warden; via de interne arbeidsmarkt
hoopt men zich op te werken (I,U,Zc).
De werkzoekende neemt ongunstige, voor hem schadelijke besluiten:
hij raakt verbitterd, beticht groepen van valse concurrentie (T, U),
wordt moedeloos (W), verlaagt zijn eisen tot een voor hem zelf
betrekkelijk

onaanvaardbaar niveau (B, G, Q, Zb) of trekt zich terug

van de arbeidsmarkt (M, P, O, Zg).
Combinaties van enkel ongunstige besluiten of van gemengd gunstige en
ongunstige beslissingen zijn ook onder de respondenten te vinden.
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De werkbiedende
Kennis van het selectiegedrag van de werkbiedende i.s alleen bekend uit de
feitelijk

plaatsgevonden sollicitatiegesprekken. De oordelen zijn in

dergelijke gevallen meestal gunstig: de sollicitant werd beleefd behandeld
en voldoende voorgelicht.
In het geval echter <lat de sollicitant geen reaktie krijgt of een afwijzing zonder redenen omkleed, dan gaat hij naar verklaringen gissen.
Daar een sollicitatie een gevoelsmatig gezien belangrijk gebeuren is, gaan
gevoelens ook een rol spelen bij de gissingen. Zodra er sprake is van
angsten (m.b.t. de eigen tekorten) en wantrouwen of aversie vanwege de
behandeling krijgen de gissingen een ongunstig karakter.
De werkgever/selecteur wordt verweten te subjectief te zijn (J), relaties
of bepaalde groepen worden geacht bevoordeeld te zijn (L, Q, T), de
betrokkene voelt zich in een gediscrimineerde groep zitten (F, Zb), de
vacature is al vergeven voor plaatsing (vriendin B) , kruiwagens zijn
nodig (vriendin Ben X).
Deels zijn de vermoedens terecht. Weinigen (alleen D, H en J) informeren
bij het bedrijf in het geval een reaktie op een sollicitatie uitblijft of
ongunstig is. S informeert niet maar beklaagt zich erover <lat hij van de
afwijzingen niets wijzer wordt.
Werkzoekenden die de afwijzingen goed gokken of zich bij de werkbiedende
informeren en op grond daarvan betere profielvergelijkingen maken en/of
een presentatie kiezen boeken daar gunstige resultaten mee (J, X).

5.5

1''8

61'7.~wik.keling

van het aanbod

Onder aanbod moet worden verstaan de persoonskenmerken nodig voor de
verwezenlijking van het zoekgedrag en de verwerving van een functie. Als
belangrijke persoonskenmerken kunnen beschouwd worden de leeftijd,
opleiding, werkmotieven, opgeslagen informatie over het werk - en zoekverleden, verder waarden, normen en attituden jegens werk - hier voorkeuren
genoemd - alsmede de zoektechnieken. Verder de plaats in het persoonlijke
sociale en culturele milieu. De zoektechnieken komen ter sprake bij de
onderdelen informatie en communicatie.
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Een objectief kenmerk als de leeftijd vormde naar eigen zeggen een
handicap bij H, E, Zb en Zg. Gebrek aan passende kwalificaties speelden
een rol bij afwijzingen van o.a. B, T en Zf.
De discrepantie die tot afwijzingen kan leiden, treedt op als de werkzoekende op een te ruim gebied gaat solliciteren, dit in vergelijking met de
kwalificaties. Dit leidt tot relatief veel afwijzingen: A, C, F, Hen X.
Specifieke, persoongebonden kenmerken, die problemen geven: F (huidskleur),
W (permanente rugblessure), Ben Zg (slecht arbeidsverleden), Ren Zf
(leerplicht).
Werkmotivatie: deze betreft hier de houding tegenover het baanloos zijn
en vindt haar waarneembare uitdrukking in de intensiteit waarmee gezocht
wordt. Sterk gemotiveerd zijn E, F en H.
Andere werkzoekenden zijn ook gemotiveerd maar de houding tegenover de
arbeidsmarkt is sterk vertroebeld door emoties t.g.v. een lange werkloosheid en veel afwijzingen. Weer anderen trekken zich ontmoedigd terug.
Voorbeelden van storingen in de vorm van gevoelens:
- verbittering en agressies jegens de werkbiedenden en concurrenten (D, G,

T, Zb),
- teleurstelling en ontmoediging, wat aanleiding kan geven tot een passief
zoekgedrag (B, Q, Wen Zf),
- een tweeslachtige houding: werk en hobby's strijden om de voorrang (B, D),
- een (bijna) volledig gedemotiveerde houding, resulterend in een terugtrekking van de arbeidsmarkt U1, 0 en Zg).
Voorkeuren
Hier doen zich problemen voor in de definiering van het begrip voorkeur.
Werkzoekenden noemen als het gebied waarop ze werkzaam zouden willen
zijn snel hun voorkeurgebied.
De voorkeur blijkt dan echter vaak gebaseerd te zijn op het type gevolgde
opleiding terwijl we bij voorkeur eerder zouden denken aan een terrein
waarop de werkzoekende werkzaam zou willen zijn omdat hij dat heel graag
wil, omdat hij het oprechte gevoel heeft dat de werkzaamheden en de
hele werkkring een ideaal vormen.
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Denkt de werkzoekende in het verlengde van de opleiding zonder daarnaast
een voorliefde voor de opleiding en/of de functies in het verlengde
ervan te ervaren of te voelen dan kunnen we spreken van het opgelegde
karakter van de voorkeur. Een dergelijke opgelegde voorkeur kan een
zwakke basis worden voor het erop gebaseerde gedrag. (vb. E m.b.t. het
electromonteursvak, D en de secretaresseopleiding/banen,

B en de LTS-

schilderopleiding, M en 10/ongeschoold werk, V en atheneum/universitaire
studie en Zen HAVO/administratieve baan).
Ook bij aanpassing van de voorkeur aan arbeidsmarktinvloeden kan gesproken
worden van een opgelegde zoekrichting. Dit kan tot demotivering leiden
wat tot uitdrukking komt in een weinig intensief zoekgedrag en/of weinig
oprechte sollicitaties: er wordt geen brief geochreven maar slechts
gebeld, (misschien met de hoop in het achterhoofd dat de vacature al
vergeven is).
Een dergelijke gedemotiveerde houding vinden we bij: B (bij produktiewerk),
A (idem), G (idem), J (le lijns maatschappelijk werk), M (ongeschoold werk),
R (elke baan uitgezonderd werk met dieren).
De betrokkene belijct zijn veranderingsgezindheid, zeker als deze ook
verlaging van de eisen inhoudt, slechts mondeling maar is gevoelsmatig
of anderszins niet in staat tot het ontplooien van veel aktiviteiten
op het nieuwe gebied (B, D, G,H en M).
Een laatste probleemgroep zijn de werkzoekenden die wel van voorkeur
willen veranderen, zich om of bij gaan scholen of de eisen verlagen maar
geen vacatures vinden op het nieuwe gebied, voortdurend worden afgewezen
of verliezen van de concurrenten: E (in Nederland), N en Q, Ten V (Ten V op
administratief vlak), Wen Zb.
Hier tegenover kunnen twee groepen werkzoekenden worden onderscheiden die
het gemakkelijker hadden bij de verwezenlijking van de wensen m.b.t. een
werkkring.
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1) personen die hun beroep aantrekkelijk vinden en eenbaan vinden in net
verlengde ervan: G, H, J, X, Y, Za en Zc (de laatste vier op de
betrekkelijk ruime, administratieve arbeidsmarkt).
2) personen die de eisen verlagen, zich om- of bijscholen en daardoor

een baan verwerven: A, I, L, V en U.
Werkervaringen:
Werkervaringen kunnen zowel gunstige als ongunstige gevolgen hebben.
Gunstige gevolgen zijn o.a.: de betrokkene heeft een nieuw vak geleerd
en/of weet waar hij bij de aansluiting ook rekening mee moet houden
(B, C, E, H, N, S, U, X en Zg).
Door deze ervaringen verwerven niet allen gemakkelijker een baan. De
eenmaal tot stand gekomen aansluiting gaat wel met minder problemen gepaard.
Ongunstige effecten van het arbeidsverleden i.v.m. de zoekinspanningen:
I) Nieuw ontdekte aspecten m.b.t. het functioneren op een arbeidsplaats
worden als onontbeerlijk beschouwd. Er worden echter geen of nauwelijks
vacatures gevonden met de gewenste kenmerken: B, T, M, N, 0 en P.
2) De betrokkene heeft slechte relaties (met meerderen) en krijgt daarmee
een slecht werkverleden dat tegen hem gebruikt wordt: B en Zg.
3) Slechte ervaringen of verwachtingen maken bepaalde typen bedrijven
onaantrekkelijk terwijl deze wel over voldoende vacatures beschikken
die als passend beschouwd worden: D, E, J, 0, S, Zf en Zg.

5.6

Communicatie

Hier wordt vooral aandacht besteedt aan de relaties van de werkzoekende
met de werkbiedende en met interrnediairs. De eerste hoeven niet alleen
rechtstreeks te zijn (via spontane benaderingen) maar kunnen ook lopen
via o.a. sollicitatiebrieven.
Als intermediairs kunnen gelden familieleden, relaties op maatschappelijk
relevante posities, de bemiddelaars van het arbeidsbureau en het uitzendbureau en contactdocenten op de beroepsscholen. Zij kwamen al gedeeltelijk
ter sprake bij de informatie-paragraaf. Hier gaat het meer om de wederzijdse beinvloeding van de werkzoekende en de tussenschakel of de werkbiedende.
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Jegens de bovengenoemde personen ondernemen de meeste respondenten weinig
pogingen om zich voor hen in te spannen bij het zoeken.
De werkzoekende is weinig stimulerend en kan eventuele helpers nauwelijks
enthousiast voor zich maken. Uitzonderingen zijn D (jegens de mediaclub
van de vriend),

u

(jegens een uitzendbureau en een oma),

c

(jegens de

echtgenote en haar relaties), E (jegens onderaannemers), Pen T (jegens
uithuizige familieleden, respectievelijk zusjes en nichtjes). De meesten
van de bovengenoemden hebben niet om hulp gevraagd maar werden uit
sympathie geholpen. Ze maakten duidelijk dat ze werk zochten. Bij D, L,
P en T heeft de hulp bij het zoeken geen succes gehad.
De GAB bemiddelaars wordt door enkelen verweten de ondersteunende
(bij B, L, Z) en de wervende taak (bij S, Zb, de laatste schreef zich
daarom uit) te verwaarlozen. M stelt vast dat het wederzijds vertrouwen
met het GAB zoek is terwijl G een onplezierige ervaring met het arbeidsbureau heeft en deze mijdt.
Relaties: tips van relaties hebben een sterk toevalskarakter en de
werkzoekende beschikt over te weinig macht om de relaties (meestal
oudere, "gesettelde" personen) voor zich in te schakelen (X en Za).
Spontane bezoeken: de meeste spontane bezoeken zijn vruchteloos: (A, C,
F, K, P). Vroeger, bij een groot aanbod van arbeidsplaatsen, vormden zij
de belangrijkste ingang tot een bedrijf. Hierbij speelden relaties in het
bedrijf veelal een essentiele rol (E, Hen M).
De krant is het meest gebruikte medium en bevat de meeste vacatures.
Bezien we de verhouding tussen het aantal sollicitatiebrieven op
advertenties en het aantal uitnodigingen voor een sollicitatiegesprek clan
valt de ineffectiviteit sterk op. Een gunstiger verhouding vinden we bij
de andere kanalen. Zij warden veel minder gebruikt maar voor zover gebruikt
leiden ze sneller tot resultaten. Weinig tot geen succes met sollicitatiebrieven hadden: J, M, N, Q, T, X, Zb en Zf; lange werkloosheid, hoge
leeftijd en een niet passend verleden kunnen hier als redenen vermoed
warden.
Wel relatief veel succes hadden: D, H, S, U, W, Za en Zc (S, Za en Zc,
solliciteerdenzeer weinig).

Mogelijke redenen hiervan zijn: de vorm van

de presentatie, goede referenten, naast een passende opleiding, leeftijd
en dergelijke.
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5.7

De_presentatie

De presentatie aan de werkbiedende betreft de telefonische, schriftelijke
en mondelinge sollicitaties. De presentatie van de arbeidskwalificaties,
de inzet staat hier buiten beschouwing.
De volgende problemen doen zich voor bij de presentatie:
- de werkzoekende kan geen sollicitatiebrief schrijven en is verplicht
zich via een andere weg te presenteren. (A, C, E, F, Ken P).
- de sollicitant beheerst, het algemeen beschaafd Nederlands slecht (Zf)
of kan moeilijk uit zijn woorden komen (B, Q en W).
- de voorbereiding op het sollicitatiegesprek is slecht, de sollicitant
informeert zich niet over de potentiele werkgever (Y).
- de sollicitant ervaart de relatie als erg onevenwichtig. De antler
wordt als machtig gezien. Hij heeft de vacature die
a) de betrokkene wil hebben en
b) tientallen anderen willen hebben.
Dit leidt tot een te sterk besef dat je Je moet verkopen en tot
gissingen naar de juiste verkoophouding of tot gespannenheid en
irritaties (D, J, B, L, M, N, Q, T, L).

5.8

De controle-van de zoekinspanningen en de aanbodsontwikkeling

De vraag die hier speelt luidt: is er bij de werkzoekende sprake van
controle op de zoekinspanningen ofwel van enige vorm van effectiviteitsmeting?
Als de werkzoekende een functie zoekt op een welomschreven markt en hij
boekt geen succes stelt hij zich dan bepaalde vragen omtrent
a) de kracht van zijn uitgangspositie (opleiding, werkervaring, leeftijd
enz.),
b) de gebruikte comrnunicatiekanalen en de presentatie en
c) de toestand van de arbeidsmarkt waarop hij zoekt?

Uit hoofdstuk 4 blijkt dat dit wel wordt gedaan. Voortdurend
maakt de werkzoekende rationele overwegingen. Slechts een kleine groep
zoekt zonder nadenken, in het wilde weg (C, F, P, X (in beginperiode)).
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De controle en overwegingen hetreffen veelal slechts een of enkele
onderdelen van het zoekproces.
Wat ontbreekt is
1) een bepaalde systematiek en kritische zin in de controle van de

inspanningen,
2) kennis van het gedrag van de tegenpartij, de werkbiedende,
3) een overzicht en inzicht in de totale arbeidsmarkt die bestreken
warden. Op de twee laatste punten werd al ingegaan bij het
informatie-item (paragraaf 5.4 van dit hoofdstuk).
Slechte informering over het gedrag van de werkbiedende leidt tot de
genoemde gissingen en verdachtmakingen. In de consumentenliteratuur
warden dergelijke gissingen op grand van onvolledige of foutieve informatie
samengaat onder termen als stereotypering, het halo-effect en "jumping
to conclusions". Gevoelens van angst, afkeer of ontmoediging versterken
dergelijke conclusies. Bij het informatiepunt warden er voorbeelden van
gegeven.
Maatstaven die bij de effectiviteitsmeting wel gebruikt kunnen warden,
zijn de volgende:
1) vergelijkingen van het persoonlijke profiel en de aangehoden arbeidsplaats.

Veel afwijzingen leiden tot de noodzaak van (betere1 vergelijkingen,
(vb: B, H, Jen X).We kunnen een onderscheid maken tussen vergelijking
op grand van harde gegevens zoals de opleiding, leeftijd en inkomen
en van zachtere of indirekte gegevens zoals de sf eer en het imago van
een bedrijf, de"opklimmogelijkheden"en de persoonlijke wensen in deze
Informatie van het bedrijf over de redenen van afwijzing ontbreekt bijna
altijd.
2) het aantal sollicitaties (en daarmee het aantal aantrekkelijk gevonden

vacatures) per communicatiekanaal en per periode. Dit wordt

vooral gedaan bij de krant (deze blijft in gebruik bij de meesten) en
de vacaturebank (evaluatie leidt hier meestal tot het niet langer
gebruiken van dit kanaal).
3) het aantal reacties van werkgevers in de vorm van uitnodigingen. Het
aantal uitnodigingen is, op enkele uitzonderingen, zeer gering.
4) het transactieresultaat (aannamen of aanwijzingen).
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Bij alle controlepunten kampt

o~werkzoekende

met de vraag of de

resultaten een gevolg zijn van zijn persoonlijk aanbod en optreden of
van de invloeden van de randvoorwaarden en het selectiegedrag van de
werkbiedende. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur, wil, doorzettingsvermogen, gevoelens, duur van de werkloosheid en duur van het
zoeken wordt de verklaring gezocht bij zichzelf of bij externe
invloeden.
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HOOFDSTUK 6:
6.1

BELEIDSAANBEVELINGEN EN INSTRUMENTEN

Inleiding

In dit hoofdstuk zullen naar aanleiding van de gedachten, die zijn
ontwikkeld in de hoofdstukken 2 en 3 alsmede op basis van de bevindingen
van het veldonderzoek gerapporteerd in de hoofdstukken 4 en 5 enkele
aanbevelingen voor het beleid warden uitgewerkt. Er zal ook warden getracht
om te komen tot instrumenten die hier in ruwe vorTh zullen warden
ontwikkeld ten behoeve van de werkzoekende en de begeleidende instanties.
Zoals reeds in hoofdstuk 3 is gesteld zijn er een aantal organisaties die
in het zoekproces van de werkzoekende een rol van begeleidende aard spelen.
Deze instellingen (zouden kunnen) fungeren als adviseurs of mentoren van
de werkzoekenden bij hun

pogingen om een arbeidsplaats te vinden. Wij

rekenen tot deze groep:

GAB's
onderwijsinstellingen
vakbonden als belangenorganisaties van werkenden en werklozen
beroepsorganisaties
in£6rmele contactgroepen en werkzoekenden
ouders van jeugdige werkzoekenden
personeelsmedewerkers.
Wij beperken ons in onze aanbevelingen tot de groepen die primair gericht
zijn op het vinden van werk en dus niet op bijvoorbeeld welzijnsorganisaties,
die zich vooral bezighouden met de begeleiding van de werkloze als persoon
in zijn omgeving. Wij willen daarmee niet beweren, dat er geen duidelijk
verband tussen beide probleemstellingen bestaat, maar zien dit als een beperking die al in de probleemstelling van het onderzoek vastligt (zie hoofdstuk 1).
In het verlengde van dit uitgangspunt ligt ook onze indeling van werkzoekenden in een viertal deelgroepen.
Groep 1:
personen die een arbeidsplaats zoeken en voor wie ook mogelijkheden in de
markt aanwezig zijn.

95
Groep 2:
personen die een arbeidsplaats zoeken, maar voor wie geen of zeer weinig
mogelijkheden in de markt aanwezig zijn.
Groep 3:
personen die geen of een gesimuleerd zoekgedrag vertonen, maar voor wie
wel mogelijkheden in de markt aanwezig zijn.
Groep 4:
personen die geen of een gesimuleerd zoekgedrag vertonen en voor wie geen
mogelijkheden in de markt aanwezig zijn.
In tabel 6. 1 hebben we deze segmentatie in beeld gebracht.

vertoont zoekgedrag?
Ja

Arbeids-

ruim tot

plaatsen

voldoende

Neen

1

3

2

4

aanbod
op de

beperkt
tot
nihil

markt

Tabel

6.1:

Segmentatie per arbeidsmarktsegment.

Deze segmentatie kan men uitvoeren nadat aanvankelijk de populatie van
werkzoekenden is gesegmenteerd op basis van criteria als beroep, functie,
opleidingseisen e.d., dus nadat meer homogene deelmarkten zijn geidentificeerd. Per deelmarkt kunnen genoemde vier groepen warden onderscheiden.
Marketing mix-progrannna's voor bovengenoemde vier groepen zullen wezenlijk
van elkaar moeten verschillen,omdat de probleemstelling voor elke groep afzonderlijk anders van inhoud is:
Groep 1 :

Verbetering zoekgedrag

Groep 2:

Herorientatie op gewijzigde arbeidsmarktsituatie

Groep 3:

Motivatie tot het deelnemen aan het arbeidsproces

Groep 4:

Motivatie en herorientatie

96

De in <lit hoofdstuk vervatte beleidsaanbevelingen beperken zich niet tot
een van de vier groepen, maar zijn wel hoofdzakelijk gericht op verbetering van het zoekgedrag. In zekere zin zullen bepaalde groepen daar weinig
of nauwelijks vatbaar voor zijn. Voor die groepen zijn andere oplossingen nodig.
Als instrumenten zullen in eerste aanzet worden uitgewerkt het zoekverslag
en het zoekplan,zoals wij <lit in hoofdstuk 3 reeds hebben ingeleid.
Er is voor deze twee instrumenten gekozen omdat uit het veldonderzoek het
volgende is komen vast te staan: werkzoekenden zoeken ·onsystematisch, dus
weinig planmatig. De inspanningen zijn niet gebaseerd op kennis van de
werking van de arbeidsmarkt en van het gedrag van werkgevers. Er wordt
nauwelijks gerekend op mogelijke tegenslagen door afwijzingen of afwezigheid van vacatures. Er is ook weinig sprake van bezinning op de eigen
activiteiten en beslissingen. Een eerste vereiste voor inzicht in het eigen
zoekgedrag is vastlegging van <lit gedrag.
Allereerst volgen na deze inleiding aanbevelingen voor instanties die zich
met werkzoekenden als arbeidsmarktpartijen bezighouden.

De aanbevelingen z1Jn gerangschikt naar de marketing functies zoals

die

in hoofdstuk 3 nader zijn omschreven. De marketing activiteiten zullen in
hun uitwerking moeten worden afgestemd op de groep waartoe de werkzoekende
behoort. Het verband tussen eerder onderscheiden groepen en marketing functies
kan dan ook als in tabel 6. 2 worden afgebeeld.
WERK.ZOEKENDEN
Marketing
functies

kansrijk
zoekend
(groep 1)

kansarm
zoekend
(groep 2)

kansrijk
niet zoekend
(groep 3)

kansarm
niet zoekend
(groep 4)

I. educatieve

functie
2. informatiefunctie
3. advies- en
voorlichtingsfunctie
4. conununicatieve functie
5. planning-en
coordinatie
functie

Tabel

PROGRAMMERING
ACTIVITEITEN
PER DEELGROEP

6.2: Marketing activiteiten per deelmarkt van werkzoekenden.
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6.2

Aanbevelingen voor begeleiding bemiddeling.

De hieronder opgenomen aanbevelingen zijn, gelet op de analyse
in hoofdstuk 5 zijn gesignaleerd een uitwerking van de gedachten over marketing in hoofdstuk 3. Daarbij werden deelfuncties onderscheiden (zie blz. 29-30-31).
Educatieve functie
Het optreden op de arbeidsmarkt vereist een leerproces, dat voor veel werkzoekenden niet vooraf plaatsvindt.
Hier ligt een taak voor:
onderwijsinstellingen
vakbonden
overheid (GAB)
ook kunnen werkzoekenden zelf door groepsdiscussie in collectief verband een
dergelijk leerproces tot stand brengen. De onderwerpen voor arbeidsmarkttraining zijn ondermeer:
voorbereiding op de te verwachten(problematische)arbeidsmarktsituatie;
het vergaren van inzicht door informatie;
marketing voor de sollicitant;
mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheden;

voorbereiding sollicitatiegesprek;
het maken van profielschetsen van zichzelf en van aangeboden functies
(zelf-onderzoek).
Voor een deel van deze onderwerpen (solliciteren en presentatie) bestaan
reeds hulpmiddelen in de vorm van boekjes en cursussen. In een appendix bij dit hoofdstuk zijn de voornaamste boekjes voor werkzoekenden opgesomd.
De scholen zullen zich moeten richten op hun leerlingen en zij die de studie
hebben volbracht. Uit het veldonderzoek blijkt dat veel werkzoekenden van
mening zijn dat het onderwijs hierin te kort schiet. Leerlingen worden te
weinig vertrouwd gemaakt met de situatie, die zij op de arbeidsmarkt kunnen verwachten, een situatie die zich soms kenmerkt door een gebrek aan arbeidsplaatsen
en die zeer actief arbeidsmarktgedrag en flexibiliteit vereist van de zijde
van de schoolverlaters. Vakbonden en overheid zouden zich moeten richten op
de oudere werkzoekenden, die al langer de school hebben verlaten.
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Informatiefunctie
Marketing voor en door de werkzoekende vereist inzicht in de arbeidsrnarktsituatie en de eigen positie daarop. Op dit punt schieten zowel
instellingen als voorlichtingsrnateriaal tekort (zie hoofdstuk 5,blz.84-87).In het
onderzochte voorlichtingsrnateriaal wordt in het geheel niet ingegaan op de
actuele ontwikkelingen op de arbeidsrnarkt.

De vraag is wat kunnen instel-

lingen en werkzoekenden zelf hieraan doen. Enerzijds moet voorkornen worden
dat de werkzoekende wordt overladen met informatie waardoor de betrokkene
zelf het overzicht verliest. Anderzijds rnoet de werkzoekende reeel en
optimaal geinforrneerd worden. De informatievoorziening is prirnair een taak
van instellingen zoals het GAB en in afgeleide zin ook van de scholen, vaken beroepsorganisaties, rnaar ook de personeelsafdelingen van bedrijven. Wie
welke informatie aanbiedt is hieronder aangegeven.
Onderwerpen

Verstrekkende instelling

Arbeidsmarkt in de regio:

GAB, personeelsafdelingen van

aanbod van arbeidsplaatsen

bedrijven.

en de ontwikkelingen daarin.
Vraag naar specif ieke be-

GAB, scholen, vak- en beroeps-

roepsgroepen.

organisaties, personeelsafdelingen.

Concurrentie beeld

Personeelsafdelingen en GAB en

Inzicht in eigen gedrag

beroepsopleidingen.
GAB met werkzoekende sarnen

Informatie over voorzieningen

GAB, sociaal-culturele -instellingen.

voor hulp aan werkzoekenden
(scholing, beroepskeuze,
voorlichting over zoekgedrag
e.d.)
Deze inforrnatie moet op een handzarne en voor de werkzoekende begrijpelijke
wijze worden overgedragen. Dit vereist grate deskundigheid op het gebied
van de conununicatie en informatie-overdracht.
Situatie-analyse is een uitgangspunt voor het zoekplan van de werkzoekende.
Het ligt dan ook voor de hand dat de inforrnatie die de werkzoekende voor
zijn zoekgedrag nodig heeft onderdeel uitrnaakt van het zoekplan.
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Advies- en voorlichtingsfunctie
Waar de educatieve functie, zoals eerder in <lit hoofdstuk genoemd, betrekking heeft op de voorbereiding op marktoptreden, heeft de advies- en
voorlichtingsfunctie betrekking op de begeleiding tijdens het proces van
zoeken op de arbeidsmarkt. Deze advies- en voorlichtingsfunctie is verschillend van inhoud afhankelijk van de doelgroep van werkzoekenden waartoe de betrokkene behoort:
Groep 1:

Kansrijk en

zoekend~~••advies

over zijn marketing mix en over

het aanbod op de markt.
Groep 2:

Kansarm en

zoekend~~--~•advies

over beroepskeuze, omscholing

en ontwikkeling van het aanbod van de werkzoekende zelf op de
markt (produktontwikkeling).
Groep 3:

Kansrijk en

niet-zoekend--~......••motivatie-programma's

zinvol) en informatie
Groep 4:

Kansarm en

(indien

over mogelijkheden.

niet-zoekend--~~~~~motivatieprogramma's

teneinde

verschuiving naar groep 2 te bevorderen.
Taken op dit gebied liggen vooral op het terrein van de GAB's maar met
name voor jeugdige werkzoekenden ligt hier een taak voor de onderwijsinstellingen. Deze instellingen, alsook

de vakbonden kunnen bevorderen dat

werkzoekenden in groepsverband tct activiteiten als motivatieprogrannna's
en dergelijke komen. Vooral voor de probleemgroepen 2 en 4 is dit van groot
belang. Het aanbieden van faciliteiten voor contact- en gespreksgroepen
van werkzoekenden is hiervan een voorbeeld.
Communicatieve functie
Het begrip connnunicatie is nader uiteengezet in hoofdstuk 3 (blz.22-23-24).
Voor de connnunicatieve functie in het marketing beleid is de werkzoekende
aangewezen op zichzelf en op de daarvoor besehikbare trainingen en literatuur. Zoals al in hoofdstuk 3 werd gesuggereerd zou moeten worden nagegaan welk bereik deze activiteiten en hulpmiddelen bij de populatie van
werzoekenden hebben. In de case-studies komen verschillende gevallen voor
waarin problemen in de connnunicatie met de markt als oorzaak voor falen
als marktpartij kunnen worden aangewezen.
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Planning- en coordinatiefunctie
Marktoptreden vereist planmatig werken oak door de werkzoekende. De vraag
is langs welke weg dit kan warden bevorderd. Geadviseerd wordt om langs
de weg van experimenten een eenvoudig gestructureerd zoekplan voor werkzoekenden te ontwikkelen. Dit zou een leidraad kunnen zijn voor de contacten
tussen de werkzoekende en zijn adviseurs/begeleiders. Het zoekplan zou de
volgende elementen moeten bevatten:
A.

Informatie:
I.

informatie over het relevante deel van de arbeidsmarkt en eigen
ervaringen.

B.

C.

Visie;
2.

Wat wil de werkzoekende concreet bereiken?

3.

Hoe wil hij globaal zijn doel bereiken (marketing mix)?

Aktie:
4.

Wat voor activiteiten zijn dan van zijn kant nodig?

5.

Wanneer warden die activiteiten

6.

Welke opofferingen (tijd, motivatie,omscholing) moet de werk-

uitgevoerd?

zoekende zich getroosten?
D.

Terugblik:
7.

Afspraken voor bespreking van de resultaten van alle activiteiten
om eventueel tot bijsturing te komen.

Het zoekplan moet voldoen aan de volgende eisen:
de werkzoekende moet het als zinvol ervaren;
begrijpelijk voor de werkzoekende;
overzichtelijk;
beknopt;
aantrekkelijke lay-out;
door de werkzoekende zelf op te stellen en bij te houden.
Het zou bijvoorbeeld de vorm van een checklist (lijst van aandachtspunten),
gecombineerd met een agenda kunnen hebben; alles gevat in een informatiemap.
Vorm en inhoud kunnen alleen langs experimentele weg warden ontwikkeld. Voor
verschillende groepen werkzoekenden kunnen passendechecklists ontwikkeld
warden.
Het zoekplan wordt gebaseerd op het zoekverslag. Het zoekverslag bevat enerzijds informatie die instanties aanreiken en anderzijds vastlegging van de
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ervaringen door de werkzoekende zelf. Dit laatste omvat het aantal sollicitaties, gebruikte kanalen,

resultaten, indrukken en ervaringen. De er-

varingen verwijzen naar gedachten, gevoelens en conclusies die getrokken
werden bij de verschillende belangrijke momenten bij het zoeken. Dit zoekvers lag heeft verschillende functies:
a.

Het biedt de bemiddelaar, begeleider of adviseur de mogelijkheid
om zich snel in te leven in de situatie, waarin de werkzoekende verkeert. Als het verslag goed is bijgehouden, dan is dat beeld ook
betrouwbaarder. Dit maakt het werk van de bemiddelaar/adviseur effectiever.

b.

Het houdt de werkzoekende als het ware een spiegel voor van het
eigen zoekgedrag. Hij zaldaardoor eerder en beter tot bijsturing
van zijn gedrag komen.

c.

Het GAB krijgt een beter inzicht in de ervaringen van werkzoekenden
bij bedrijven waar ze solliciteren.

Uitdrukkelijk moet warden gewaarschuwd tegen het gebruik van het zoekverslag als controlemiddel voor instanties. Het zoekverslag is alleen een instrument voor de werkzoekende en is niet bedoeld als controle-middel.Als dit
toch gebeurd, dan zal de waarde voor verbetering van het zoekgedrag sterk
verminderen. Om dit te voorkomen zullen de volgende randvoorwaarden moeten
geld en:

I.

Het zoekplan en zoekverslag warden uitsluitend ingevuld door de
werkzoekende zelf.

2.

Beide documenten blijven onder berusting van de werkzoekende,

3.

Het gebruik van een zoekplan en een zoekverslag moet weliswaar
warden aanbevolen door uitreiking van een informatiemap met de blanco
documenten, maar het gebruik blijft facultatief. Het kan al naar
gelang de voorkeur van de werkzoekende door hem zelf gebruikt warden
of door de werkzoekende samen met andere vertrouwenspersonen.
Deze werkwijze voorkomt bovendien, dat de bemiddelaar te maken krijgt
met verdere vergroting van zijn papierenstroom.
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6.3

Aanbevelingen voor de werkzoekende

Het zoekplan:
Inleiding
Het optreden op een markt vereist een zekere planning vooraf van wat gedaan

'
moet worden. Bij het punt planning- en coordinatiefunctie van hoofdstuk
6 wordt aangegeven welke zaken in een zoekplan aan de orde moeten komen.
Het zoekplan is gebaseerd op het marketing plan, zoals dat gebruikt wordt
bij de marketing van produkten en diensten (zie hoofdstuk 3,blz. 28).
De volgende punten komen in het zoekplan aan de orde:

I.

informatie over de arbeidsdeelmarkt waarop de werkzoekende
werkzaam wil zijn en over zichzelf en zijn persoonlijke zoeken werkervaringen;

2.

visie: welk doel stelt de werkzoekende zich voor ogen en hoe wil
hij het doel bereiken;

3.

actie: een gedetailleerd plan van activiteiten (wanneer wordt wat
gedaan; wiens ondersteuning is nodig; welke moeite en opofferingen
wil de werkzoekende zich getroosten);

4.

terugblik: controle en beoordeling van de resultaten van de activiteiten om eventueel tot bijsturing te komen.

In het onderstaande worden de punten nader uitgewerkt en konkreet gemaakt.
De bedoeling is om te komen tot een zo volledig mogelijke lijst van punten
die bij het zoeken van vacatures en nemen van beslissingen een rol spelen.
Het belang van de punten is gebleken uit het veldonderzoek en de literatuurstudie. De punten ziJn zeer beknopt weergegeven. Via experimenten
waarbij werkzoekenden het zoekplan en zoekverslag hanteren, zal getracht
worden om een eenvoudig gestructureerd en handzaam zoekplan te ontwikkelen.
Aandachtspunten ten behoeve van een zoekplan:
Het accent zal hier liggen op ha: inhoudelijke aspect van het zoekplan:
wat kan worden gepland en waarmee moet rekening worden gehouden? De
vorm van het zoekplan (overzichtelijkheid, begrijpelijkheid, hanteerbaarheid) is(zoals al opgemerkt) een punt van later zorg.
Achtereenvolgens komen de genoemde punten aan de orde:
informatie.
visie.
actie.
terugblik.
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lnformatie: doelstellingen en strategie warden gebaseerd op informatie
over
I.

het zoekgebied (welke werkgelegenheid, waar, welke ontwikkelingen
naar functies, bedrijven en bedrijfstakken) waar de werkzoekende
werkzaam zou willen en/of kunnen zijn.

2.

De communicatiekanalen (alle kanalen, dus ook tussenpersonen en
spontane bezoeken) en wervingskanalen van de werkbiedenden,

3.

Het selectiegedrag van belangrijke bedrijven.

4.

De eigen persoon: zelfonderzoek (welke bekwaamheden zwak en welke
sterk)?

De werkzoekende stelt vast welke bekwaamheden hij bezit hoe hij als mens
functioneert (motieven,

behoeften,

gevoelens,

manieren

van denken,gewoonten, participatie aan het sociale leven, z ie hiervoor
paragraaf 2.1 en 2.2), hoe hij zich presenteert, welke loopbaan hij wil hebben en in welke mate en richting hij van de oorspronkelijke
zoekrichting wil veranderen,

Bij dit punt horen ook zaken als informatie

of kennis van de eigen presentatie en promotie jegens de werkbiedenden,
Visie: hia:-wordt gewezen op de doelstellingen en strategie die de werkzoekende zich stelt bij het betreden van de arbeidsmarkt: wat wil hij
konkreet bereiken

( welke arbeidsplaats zoekt hij) en op welke

manier wil hii de doelen bereiken. Naast hoofddoelstellingen (bijvoorbeeld een functie in het verlengde van de opleiding)
formuleert de werkzoekende ook alternatieve doelen: naar
welke werkgebieden wil de werkzoekende uitwijken, Bij<E strategieoverwegingen wordt uitgemaakt hoe de hoofddoelen warden bereikt (meestal een
vraag naar de meest effectieve en vruchtbare communicatiekanalen) en
welke inspanningen nodig zijn om dealternatieven

te bereiken ( naast

een zoekprobleem speelt hier ook de noodzaak om de persoonlijke bekwaamheden te veranderen

via bij- of omscholing).

Aktie: als hij een zoekplan gaat opstellen heeft hij zich volddende georienteerd
op de arbeidsmarkt,weet hij welke arbeidsplaatsen in zijn zoekgebied in meer
of mindere mate zijn voorkeur hebben,welke wegen erheen leiden en kan hij
zichzelf door zelfonderzoek plaatsen in het gebied,(voor welke functies meer
of voor welke minder geschikt en waarom,jegens welke concurrenten sterk,jegens
welke zwak). Hij is zojuist zonder baan komen te zitten of heeft de school
verlaten, Voor de voor de deur staande periode stelt de werkzoekende, middels
een plan, de volgende activiteiten vast voor de komende tijd:
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de soort communicatiekanalen die gebruikt zullen warden en de
manier en regelmaat waarmee ze gebruikt zullen warden (o.a. wat wordt
gelezen in de krant en per advertentie)
punten waarop gelet wordtbij een vacaturemelding en punten die
vergeleken warden met het persoonlijk profiel
het opsporen van belangrijke tussenschakels in de eigen omgeving
en het stimuleren van hen om mee uit te kijken naar vacatures. Hier
moet dus ook warden vastgesteld op welke manier een tussenpersoon te
vinden is en hoe hij gemotiveerd kan warden om uit te kijken naar
vacatures en om ze door te spelen.
vaststellen welke activiteiten door welke tussenpersonen en hulpverleners verricht zullen warden:
a.

wat kunnen de ouders doen (steun in de rug, meezoeken, meedenken)

b.

wat kunnen de GAB-functionarissen doen (bemiddelen, beroepskeuzetest, subsidieregelingen)

vaststellen hoe lang gezocht zal warden naar specifieke, vooraf gekozen functies(in periode X geen

sollicitaties~

doodlopende weg).

ten behoeve van de alternatieve doelen vaststellen:
wanneer serieuze pogingen zullen warden gedaan om nieuwe meer
toekomstbiedende arbeidsdeelmarkten af te gaan zoeken.
verzamelen van informatie over de nieuwe zoekgebieden (welke functies
welke concurrenten)maken van een beroepskeuzetest. Vooral kennis
van de functieeisen is noodzakelijk om zich zo gericht mogelijk om
te scholen,
vaststellen welke

inspanningen en opofferingen opgebracht zullen

warden om een kans te maken op verwerving van een functie binnen het
nieuwe zoekgebied.
a.

vinden van opleidingsinstituten

b.

samenstellen van vakkenpaketten/kiezen van cursussen

c.

afspreken wat de rol van de direct betrokkenen (ouders, man/
vro1M) zal zijn (steun bij studie, regeling (etens)tijden, bijspringen bij inkomstenverwerving,andere)

d.

regelen van de studiefinanciering

Zoals al beschreven kan de werkzoekende niet alle ontwikkelingen bij
zichzelf en binnen zijn zoekgebied voorzien.Er kunnen zich onvoorziene
ontwikkelingen voordoen.

De meeste werkzoekenden zullen er mee te maken

krijgen. De verwachting van dergelijke onvoorziene hindernissen en ook
mogelijkheden kan de werkzoekende tot de nodige voorzichtigheid brengen
en mogelijk tot een meer flexibele houding jegens de wel bestaande vacatures.

105

Hieronder volgt een lijstje van mogelijkheden, die moeilijk vooraf in te
schatten zijn maar die hun effect niet zullen missen op de motivatie en
aard van de zoekinspanningen.De lijst is niet volledig.
a. de werkzoekende vindt nauwelijks of geen van de gezochte functies
vacant.
b. het leggen van contacten met adverterende bedrijven/instellingen
(schriftelijk en/of telefonisch) gaat erg moeizaam (fouten in brieven;
niet weten wat te vragen).
c. ondanks de vele sollicitaties zijn er geen uitnodigingen, wel afwijzingen of in het geheel geen antwoorden.
d. functies die de werkzoekende wil vervullen vereisen toch enigszins
of totaal afwijkende kwalificaties.
e. de werkzoekende vindt vacatures, die hij voordien niet kende maar
die hem aanspreken.
f. de intermediairs komen tussenbeide (de werkzoekende wordt bemiddeld;
een relatie tipt de werkzoekende).
g. het uitblijven van resultaten werkt demotiverend. De werkzoekende
raakt ontmoedigd zelfs verbitterd. Deze gevoelens vormen nieuwe
barrieres, zetten eventueel aan tot irrationele <laden of tot volledige
inactiviteit.
h. de concurrentie is te groot en/of te sterk, komt uit onverwachte
hoeken.
Deze voorvallen vereisen een reactie: er moeten nieuwe communicatiekanalen
ter hand warden genomen, er moeten nieuwe evaluatiecriteria ontworpen
warden, er rnoeten nieuwe sollicitatie-en presentatievormen gezocht en
verworven warden. Daarnaast zal eventueel een andere functie, een ander
type bedrijf of een ander functieniveau gezocht moeten worden. Andere
geografische gebieden zullen misschien afgezocht moeten warden.
Al deze punten vormen bijstellingen van het oorspronkelijke zoekplan.
Het oorspronkelijke zoekplan mag dan ook geen rigide karakter krijgen.
Er moeten openingen voor aanpassingen aanwezig zijn. De oorspronkelijke
doelen behoeven daarmee geenszins verlaten te worden.
Terugblik:

De werkzoekende gaat, eventueel met steun van een deskundige

of vertrouwenspersoon na of de in het zoekplan vastgelegde doelen en
activiteiten verwezenlijkt zijn.
Hiervoor maakt hij gebruik van het zoekverslag. Daarin staat genoteerd
a. welke verschillen er bestaan tussen wat de werkzoekende van plan was
te doen en te bereiken (doelstellingen) en wat feitelijk is bereikt en
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b. wat de redenen zijn voor deze afwijking: in bet verslag staat
bijvoorbeeld gescbreven dat er geen vacatures werden gevonden of
<lat de selectie-eisen te boog lagen.
De afwijkingen warden nauwkeurig en kritiscb bekeken en er wordt uitgemaakt waar de problemen kunnen liggen. Deze kunnen in de persoon
liggen of op de externe markt of een combinatie van beide zijn.
Op grond van de analyse kan besloten warden nadere informatie in te
winnen over de redenen van de problemen en/of kunnen er nevendoelstellingen ontwikkeld warden om de positie van de werkzoekende te versterken

door zijn aanbod en/of zijn zoekgedrag te verbeteren.

Ook kan besloten warden bet oorspronkelijke zoekgebied te verlaten en
gebeel nieuwe doelen te kiezen.
Het zoekverslag
Inleiding
De werkzoekende wordt aangeraden om z13n activiteiten rond bet zoeken
van banen en sollicitaties in een zoekverslag scbriftelijk vast te
leggen.
De bedoeling van de vastlegging is om acbteraf de gang van zaken bij
bet zoeken te kunnen overzien en te reconstrueren. De geregistreerde
punten worden onderwerp van analyse naar sterke en zwakke kanten van
bet zoekgedrag. Externe bulp bij de analyse is nodig om bet belang van
de randvoorwaarden op zijn waarde te scbatten en om bet gedrag zelf te
evalueren. Hiervoor is enige kritiscbe zin nodig en weinig individuen
zullen sterk zijn in zelfkritiek.
Het zoekverslag krijgt extra perspectief en waarde als bet verbonden
wordt met bet zoekplan, zoals <lat biervoor werd gepresenteerd. Er kan
dan een controle plaatsvinden op de mate van verwezenlijking van bet
plan. Het zoekplan (wat de werkzoekende wilde doen) en bet zoekverslag
(wat de werkzoekende feitelijk heeft gedaan) warden met elkaar vergeleken.
Onderstaand vindt de lezer een lijst van punten ten beboeve van het zoekverslag. De lijst is zo volledig mogelijk. In de praktijk zal de werkzoekende niet toekomen aan de vastlegging van alles wat hij denkt en
doet om een baan te verwerven. Nadat, eventueel met bebulp van deskundigen, alle aspecten van bet zoeken zijn doorgenomen, zou besloten
kunnen worden om alleen die punten te noteren die problemen opleveren
of die nieuwe perspectieven openen voor het verkrijgen van een baan.
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De punten die voor vastlegging in aanmerking komen, worden in twee
categorieen ingedeeld: I) concrete, door anderen waarneembare handelingen (bijv. kijken in krant op de vacaturepagina) en 2) de meer
innerlijke roerselen die bij de handelingen spelen, zeals gedachten
gevoelens en nieuwe plannen. Bij alle daarvoor in aanmerking komende
punten wordt aangegeven waarom op een bepaalde manier is gehandeld en
waarom niet op een andere. Zodoende leert de werkzoekende zijn zoekgedrag kritisch te volgen.
Punten ter vastlegging
ad.I.) De volgende handelingen worden vastgelegd:
De ~~~~~i~~!i~~~~~~~~, die gebruikt worden:
- welke worden gebruikt (bijv. krant, GAB, relaties)
- de regelmaat en intensiteit waarmee de media gebruikt worden.
- het aantal en type vacatures dat gevonden wordt en de media
waarin ze gevonden worden.
- de mate van aantrekkelijkheid van de verschillende vacatures.
- het aantal en type vacatures die a) niet gezocht werden maar
wel gevonden en die aantrekkelijk en passend leken b) aantrekkelijk leken maar niet bij de opleiding pasten en c) bij de
opleiding pasten maar niet aantrekkelijk waren.
- de manier waarop de gevonden vacatures gelezen en beoordeeld
worden (waar wordt op gelet en waarop niet, welke informatie
wordt gemist?)
- de manier waarop de gevonden vacatures vergeleken worden met
de persoonlijke kwalificaties (de opleiding, werkervaring,
motivatie).
De ~211i£i!~!i~~ die verricht zijn:
- welke vacatures ontlokten serieuze sollicitaties en welke
slechts oppervlakkige en informatieve.
- hoe vaak wordt er gemiddeld gesolliciteerd (bijv. per maand)
- hoeveel contacten hebben feitelijk plaatsgevonden met werkbiedenden.
- wat voor soort contacten waren dat: telefonische (op eigen
initiatief of op uitnodiging), spontane bezoeken, brieven,
sollicitatiegesprekken op uitnodiging, spontane uitnodigingen,
contacten via intermediairs.
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- het verloop van informatieve gesprekken (vooral bij spontane
bezoeken)en de sollicitatie-gesprekken:hoe was de presentatie?
- redenen van afwijzing of aanname.
Contacten met

~~~~~gE~E~2g~g,

het GAB, het uitzendbureau.

- type contacten die hebben plaatsgevonden (met wie welk type)
- reden van de contacten (informatie, advies, paging tot inschakeling bij het zoeken)
- resultaten van de contacten (aan denken gezet, plannen veranderd, sollicitaties).
~~3l.P_d~~~g van de oorspronkelijke ~£~~Ei~~!i~g:

- de redenen van verandering (nieuwe idealen of externe dwang)
- de nieuwe zoekrichting wijkt sterk af van de oorspronkelijke
of is er juist sterk mee verwant.
- er ziJn aantrekkelijke vacatures gevonden waarop de aandacht
serieus wordt gericht.
- er wordt naar onbekende functies gezocht.
- er wordt daadwerkelijk naar nieuwe functies gezocht.
- er wordt op de nieuwe vacatures gesolliciteerd (serieus of meer
verkennend/ aftastend).
resultaten van sollicitaties op het nieuwe zoekgebied.
de werkzoekende heeft plannen tot

~ii~£h21igg

(bijscholing ligt

in het verlengde van de oorspronkelijke opleiding of tijdens het
beroepsleven verworven kwalificaties; de nieuwe functies grenzen
aan de oorspronkelijk passende en gezochte vacatures).
- de redenen voor de bijscholing
- de werkzoekende heeft informatie over bijscholingsmogelijkheden opgevraagd. (onderwijsinstellingen, studiefinanciering e.d.).
- de werkzoekende volgt daadwerkelijk cursussen.
- de bijscholing (verdere opleiding die nagestreefd wordt moet
plaatsvinden in de bedrijfsorganisatie).
de werkzoekende heeft plannen tot een volledige

Q~:Qf_h~E~£h21igg

(om-of herscholing houdt in dat de werkzoekende afstapt van de
oorspronkelijke opleiding of van kwalificaties, verworven tijdens
het werkleven en een geheel nieuwe opleiding en zoekgebied kiest).
- redenen voor de om-of herscholing.
- de werkzoekende heeft informatie over mogelijkheden tot omof herscholing opgevraagd (onderwijsinstellingen, lengte
opleiding, financiering).
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- de werkzoekende schoolt zich daadwerkelijk om.
- er is hoop op omscholingsfaciliteiten in bedrijven op de
nieuwe zoekgebieden.
2gy~~~£h!~_Y22EY~11~g

(voorbeelden: tussenschakels komen

tussen beide met vacatures, schrijven van sollicitatiebrieven
gaat moeizaam, de studiefinanciering is niet rond te krijgen enz.).
~g~~E~-~£!iYi!~i!~g-~g_g~~~~E!~gi~~~g (o.a. pogingen tot zelf-

standig ondernemen, collectieve plannen).

Ad.2.) De bovengenoemde punten ziJn in min of meerdere mate belangrijk
voor de werkzoekende. Ze hebben gevoelsmatig invloed op hem(maken
zenuwachtig,hoopvol,ontmoedigen),ontlokken nieuwe gedachten en
vragen om een adequate reactie.0e werkzoekende wordt uit zijn evenwicht gebracht en moet <lit zien te herstellen.
De werkzoekende zal alert moeten zijn op wat hij ervaart (denkt,
voelt), de ervaringen moeten begrijpen, er iets mee doen, verdere
plannen maken en nieuwe stappen ondernemen.
- de werkzoekende legt vast welke gedachten, gevoelens en nieuwe
plannen spelen bij de verschillende momenten bij het zoeken
van vacatures.
- de werkzoekende legt vast hoe sterk de motivatie en hoe groot
de ernst is waarmee hij zoekt, selecteert uit de vacatures en
solliciteert.
- de effecten van tegenslagen (geen vacatures, geen uitnodigingen,
afwijzingen) op de motivatie

om verder te zoeken, inschatting

van kansen op verwerving van een functie, visie op de werkgevers en de concurrentie.

6.4

Ontwikkeling en toetsing van de instrumenten.

In de voorgaande paragraaf is meer in detail aangegeven wat er
allemaal in een zoekplan en een zoekverslag zou kunnen worden
vastgelegd. Daarmee is nog geen zoekplan en zoekverslag in
concreto ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van deze instrumenten
is deskundigheid op het gebied van de voorlichting, coI!lll1unicatie,
produktpresentatie en reclame nodig. Met behulp van deskundigen
op deze terreinen kan eenmodel voor een handzaam zoekplan en zoekverslag
worden ontworpen en via experimenten door werkzoekenden zelf
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beproefd. In ieder geval zal voor de lay-out en tekst aan
de volgende reeds eerder genoemde criteria z1Jn voldaan:
- zinvol voor de werkzoekende.
- begrijpelijk.
- overzichtelijk.
beknopt.
- aantrekkelijk van vorm.
door de werkzoekende zelf op te stellen en bij
te houden.
De inschakeling van verschillende categorieen van werkzoekenden
bij de ontwikkeling en toetsing van de beide instrumenten
is van wezenlijk belang. Voor de ontwikkeling valt te denken
aan inschakeling van een reclamenbureau of produktontwerper.
6.5

Beleidsontwikkeling.

In dit hoofdstuk zijn een aantal aanbevelingen gedaan en er zijn, in eerste
aanzet, instrumenten ontwikkeld ten behoeve van een verbetering van het marktoptreden van werkzoekenden.
Daarmee hebben connnissie en onderzoekers eerste stappen gezet op het gebied
van de ontwikkeling van een beleid ter ondersteuning en begeleiding van
het marktoptreden van werkzoekenden. Vrijwel iedereen wordt in zijn leven
op de een of andere wijze geconfronteerd met de arbeidsproblematiek. Dit
geldt voor de jonge schoolverlaters, maar ook voor degenen, die later
werkloos worden of van baan willen veranderen. Gebleken is <lat vele voorbeelden van zwak marktgedrag zijn aan te wijzen. Deze eerste stappen op het
gebied van de ontwikkeling van genoemd beleid zullen weinig of geen effect
hebben, wanneer

geen deugdelijke follow-up aan <lit onderzoek wordt gegeven.
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APPENDIX A:

KORTE BESCHOUWING OVER HET GEDRAG VAN DE CONSUMENT EN
VAN DE WERKZOEKENDE

I. Inleiding

In deze appendix wordt dieper ingegaan op het zoek- en keuzegedrag
op een markt. Een samenvatting hiervan vindt de lezer in hoofdstuk 2.
Zeals al werd geschreven, werd op de arbeidsmarkt nog geen poging
ondernOmen om het zoeken van banen door individuele werkzoekenen
als een geintegreerd geheel voor te stellen. Dit is wel gedaan voor
het zoek- en keuzegedrag op de markt voor consumptiegoederen. Dit
gedrag is in modelvorm gegoten en verbonden met erbij passende
psychologische theorieen. Deze theorieen en modelbouw worden bekeken
op hun belang voor de arbeidsmarkt en de werkzoekende.
Bij de vergelijking van het gedrag van de werkzoekende en de consument wordt ervan uitgegaan <lat beide subjecten met overeenkomstige
problemen geconfronteerd worden bij het zoeken en maken van keuzen
op hun respectievelijke markten.
Beiden gaan door de volgende stadia:
- probleemherkenning: het niet vervullen van een functie of niet
bezitten van een produkt wordt als onbevredigend ervaren. Het individu
wil <lit probleem oplossen.
- hij gaat informatie zoeken over alternatieven voor de bevrediging
van de behoefte, die in de eerste fase herkend is.
- de gevonden alternatieven (vacatures of produkten) worden vergeleken en beoordeeld aan de hand van vooraf opgestelde criteria/eigenschappen.
- er wordt een keuze gemaakt en pogingen gedaan om tot een transactie
(sollicitatie, koop) te komen.
- het produkt wordt in gebruik genomen; de werkzoekende treedt in
dienst en moet een evenwichtige houding vinden in de nieuwe situatie.
In het vervolg zullen deze stadia de revu passeren.
Voorafgaand aan de behandeling van de stadia bij het zoeken en maken
van keuzen wordt eerst ingegaan op de opbouw van het individu (hoe
zit hij in elkaar?).
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Hierbij zal tevens aangegeven worden welke theorieen er gevormd zijn
om de wijze van functioneren van het individu te verklaren. Waarnemingstheorieen (selectieve perceptie) en leertheorieen zijn er twee
van. Verklaringen die hier bij de bespreking van de opbouw van het
individu ter sprake komen

gelden voor alle identieke handelingen

in het zoek- en keuzeproces. Zij zullen niet bij elke fase vermeld
worden. Zo speelt bij alles wat het individu waarneemt/ziet (winkel,
produkten) een bepaalde vorm en mate van selectiviteit een rol.
De verklaringen van het zoek- en keuzegedrag maken een beter inzicht
in het gedrag mogelijk en daarmee opnenen zich wegen tot verbetering
ervan. Dit kan in ons geval leiden tot verbetering en versterking van
de positie van het individu op de arbeidsmarkt.
Bij de bespreking van de verschillende f asen in het zoek- en keuzeproces zal ook een vertaling volgen van de gebruikte termen naar de
werkzoekende toe. Hier is sprake van een poging die uitmondt in
voorlopige verklaringen. Bij de vertaling is het noodzakelijk om aan
te geven op welke punten de arbeidsmarkt of onderdelen daarvan structureel verschilt van de produktenmarkt. Ook dit wordt gedaan bij de
verschillende fasen van het zoekproces.
Een hoofdverschil voorwat de werkzoekende betreft wordt nu reeds aangegeven: de consument heeft jegens zichzelf alleen koopverplichtingen
jegens zichzelf. Hij moet, uitgaande van de financiele beperkingen,
tot een zo goed mogelijke koopbeslissing komen. Hij moet een produkt
verwerven dat optimaal voldoet aan zijn persoonlijke behoeften.
De werkzoekende daarentegen moet zowel een arbeidsplaats verwerven,
die voldoet aan zijn behoeften, als zich dermate aantrekkelijk maken
dat hij aangenomen wordt. Hij heeft dus zowel koop- als verkoopverplichtingen.
De koophandeling en de voorwaarden daarvoor werden besproken in
hoofdstuk 2. De verkoophouding en instrumenten voor effectief opereren
als aanbieder van arbeidsvermogen is behandeld in hoofdstuk 3.
Deze appendix vormt een uitbreiding van hoofdstuk 2 en heeft dus als
onderwerp het gedrag van de consument (de koper) en de vertaling
daarvan naar de arbeidsmarkt.
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Voor de systematische uitleg van de onderdelen waaruit het individu
wordt gedacht te zijn opgebouwd en van de fasen van het zoek- en
keuzeproces wordt gebruik gemaakt van het uitgebreide beslissingsmodel van Engel, Kollat en

Blackwell~). Hierin worden alle stadia

van het zoeken gepresenteerd. Afhankelijk van de positie van de
consument of de situatie op de markt kunnen verschillende fasen
tussen behoefte-ervaring en aankoop overgeslagen worden.
In het model zijn twee delen te onderscheiden: een links deel dat
bestaat uit de onderdelen

"inputs"~'*) (externe invloeden) tot uit-

komsten van het zoek- en beslissingsgedrag. De hokjes rechtsboven
vormen samen de opbouw van het individu. De elementen waaruit het
individu geacht wordt te zijn opgebouwd - het waarneembare gedrag
staat hier even buiten - vormen de structuur op basis waarvan gedrag
mogelijk wordt. Dit gedrag is tijd- en plaatsgebonden. Zo is het
zoeken van een baan (het gedrag) gebonden aan de media via welke de
werkzoekende zoekt, de plaats waar het bedrijf ligt en de ogenblik
ken waarop hij zoekt. Voordat het waarneembare gedrag in § 3. ter
sprake komt, wordt eerst in § 2. ingegaan op de elementen waaruit het
individu is opgebouwd, dus op het rechtse deel van het model van
Engel c.s.
In het schema (fig. 2.1.) zijn de paragraafnummers, waar het betreffende onderdeel wordt besproken in de hokjes aangegeven.

3{) 1) In "Consumer Behavior", pg. 315.

2) Bij de literatuurstudie van het consumentengedrag ziJn meerdere
zogenaamde veelomvattende of uitgebreide ("comprehensive" zoeken keuzemodellen in beschouwing genomen. Als alternatieven voor
het model van Engel c.s. komen in aanmerking de modellen van J.
Howard en J.N. Sheth (hierin ligt de nadruk op het perceptieeen leerproces) en van F.M. Nicosia (waarbij het beginpunt ligt
bij de aanbieder van produkten). Minder uitgebreide modellen
zijn bij tientallen geproduceerd (zie hiervoor H.19 in "Consumer
choice behavior, a cognitive theory" van F. Hansen, 1972). Voor
de arbeidsmarkt kan gewezen worden op het statistische model
"herintreding van werklozen in het arbeidsproces" van J. van
Wezel (1972) dat tot onderwerp heeft de invloeden op de kansen
op herintreding (verwerving van een arbeidsplaats). Een nadere
studie naar het belang van de vele modellen voor het zoekgedrag
op de arbeidsmarkt zal zeker nuttig kunnen zijn.
De lezer wordt begrip gevraagd voor het onvertaald laten van deze
term.
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2. Het individu
De persoon is te beschouwen als een geintegreerd geheel of systeem: de
delen waaruit hij is opgebouwd vormen met elkaar een geheel. Veranderingen in een deel brengen veranderingen teweeg in andere. Delen aan
de oppervlakte van het systeem zijn gemakkelijker te veranderen dan
centraal gelegen delen. Dit zijn slechts twee eigenschappen van
systemen.
De delen of elementen waaruit het individu geacht wordt te bestaan,
zijn: de persoonlijkheidskenmerken (karaktertrekken en motieven) de
bagage uit het verleden, de uit beide voortvloeiende waarden en attituden en het besturingsmechanisme•) waarvan het geheugen en het denkvermogen de hoofdbestanddelen zijn. Het besturingsmechanisme is het
belangrijkste onderdeel van het individu.
De componenten zijn voor elk individu op een unieke wijze ingevuld:
iedereen heeft specifieke ervaringen, legt unieke verbindingen tussen
dingen die hij meemaakt, herinnert zich sommige dingen goed en vergeet andere.
Abstract bezien wordt gesproken van selectieve waarneming, verwerking
en onthouding. Het mechanisme van de selectiviteit is het meest belangrijke gegeven in het

consumentengedrag•~). De oorzaak van <lit

belang ligt in het feit <lat de waarneming en informering een belangrijke rol spelen in het zoekgedrag.
Wat de (be-)sturingsmogelijkheden betreft, die de mens heeft, bestaan
onder de psychologen verschillende opvattingen over de aard en mate
waarop het individu in staat is om op een actieve en intelligente
wijze te (re-)ageren op invloeden uit de omgeving. Twee hoofdrichtingen
warden hier genoemd.

•)Dit mechanistisch begrip geeft goed aan wat hier bedoeld wordt: de
mens wordt geacht zijn gedrag te sturen en bij te sturen t.g.v.
externe invloeden en veranderde doelstellingen. Voor deze component
warden in het vervolg oak de termen (be-)sturingseenheid of controleeenheid gebruikt.

~~)Hierop wordt bij de subparagrafen 2.2.2. (de perceptie) en 2.2.3. (het
leren) teruggekomen.
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De behavioristen leggen de nadruk op het feit dat de mens vaste gedragsnormen leert door het systeem van beloning en straf, m.a.w. dat
hij min of meer geconditioneerd wordt (Pavlas, B.F. Skinner) of vaste
gewoonten verwerft. De sturing van het gedrag verloopt voortaan via
vaste, geconditioneerde wegen.
De cognitieve school benadrukt het feit dat de mens goed in staat is
om uit een concrete situatie waarin hij verkeert te leren: waar te
nemen, te evalueren en te concluderen welk gedrag de beste reactie op
de zich voordoende situatie is. Dit gebeurt via de weg van betekenisgeving. Tot aanhangers van de cognitieve school kunnen gerekend warden
de kinderpsycholoog Jean Piaget en de consumentenonderzoekers Howard
en Sketh (zie ook 2.2.3., Het leren).
De werkzoekende
De vertaling van de componenten, waaruit het individu is opgebouwd,
naar de werkzoekende toe is betrekkelijk eenvoudig: een belangrijk
deel van de motieven ervaringen, houdingen en door de tijd ontwikkelde
reactietechnieken zijn gericht op het werkleven en in
mindere mate op inspanningen bij het zoeken van werk.
In plaats van motieven (een abstract begrip) wordt gesproken over
werkmotieven. In plaats van ervaringen spreken we over werkervaringen.
Vervolgens zal de mens niet alleen een controle nastreven over de
omgeving in zijn totaliteit (maatschappij, werk, gezin,

relaties)

maar zeker ook over zijn positie in een werkkring en op de arbeidsmarkt. Het feit dat hij zijn (arbeids)markt controleert is te herkennen aan de onderbroken lijnen in het zoek- en keuzemodel van Engel
c.s. die gaan van de responsetechnieken ( lees gewoonten) naar de verschillende stadia.
2.1. De motivatie
Voordat het individu besluit om iets te doen, zal hij gemotiveerd
moeten zijn om tot <laden over ge gaan. Een motief vormt het uitgangspunt voor het handelen.
Een motief is "de voortstuwende kracht in een individu die hem tot
<laden aanzet". Een gemotiveerde houding is een toestand van spanning
(psychisch of fysiek) voortgebracht door een behoefte, die het individu ertoe dwingt of brengt om tot handelen over te gaan.
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Motieven kunnen zowel vanuit het individu komen - we spreken dan van
behoeften zoals behoefte aan voedsel, kleding tegen de kou, prestige
als extern warden opgewekt, door anderen (kennissen, reclame). Veel
persoonlijke motieven (bijvoorbeeld om geld te verdienen) vinden hun
oorsprong in de sociale omgeving maar zijn opgenomen in het persoonlijke waardensysteem. Het individu kan zich bewust zijn van hun bes taan of niet. Bewuste motieven behoeven niet via een prikkelins (bv.
reclame) geactiveerd te warden.
Vaak gaat gemotiveerd gedrag gepaard met gevoelens. Gevoelens zelf zijn
ook vaak de oorsprong van gemotiveerd gedrag. Motieven zijn geintegreerd
tot een betekenisvol geheel, ze vormen een functionele hierarchie, en
<lit maakt het voor het individu mogelijk om op een consistente en doelgerichte manier te handelen. Hier kan als voorbeeld gewezen warden op
de behoeftenhierarchie van Maslov.
Als een paging om een doel te bereiken - om de behoeften te bevredigen mislukt, ontstaan

frustraties~), In de persoon gelegen tegenstellingen

warden niet op een bevredigende manier opgelost en manifesteren zich op
een afwijkende manier.
Om deze te reduceren, kan de persoon onder andere agressief warden,
zich terugtrekken, rationaliseren, gaan dagdromen, de behoeften onderdrukken enzovoort.
2.2. De perceptie
Door gemotiveerd te ziJn wordt het individu duidelijk gevoeliger voor
relevante informatie die past bij het motief. Het individu selecteert,
organiseert en interpreteert de omgeving op specifieke wijze, afhankelijk van persoonlijke behoeften, motieven, waarden en verwachtingen.
Deze behoeften en verwachtingen zijn op hun beurt weer afhankelijk
van de invloeden van de sociaal-culturele omgeving waarin hij leeft.
Deze invloeden hebben op hun beurt vaak een biologische of historische
basis.

~)Een vorm van dissonantie. Dit begrip wordt kort in par. 2.3.6. uiteengezet.
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Engel c.s. (pg. 182, 1968) zien het volgende gevaar: selectieve waarneming leidt deels tot verkeerde waarneming. Op grond hiervan wordt een
mening gevormd waardoor weer volgende waarnemingen leiden tot nog meer
selectieve perceptie. De fouten stapelen zich op. Verkeerde of selectieve
waarneming ontstaat ten gevolge van de onbewuste behoefte van het individu
om datgene wat hij ziet goed te laten aansluiten bij de eigen apvattingen
en gevaelens. Hierdoor warden onevenwichtigheden vermeden en/of spanningen gereduceerd. Dit is dus het korte termijn effekt. Een andere,
belangrijke verklaring voor de selectiviteit bij de waarneming, verwerking en onthouding van gegevens is de beperkte capaciteit van het
denkvermogen en het geheugen.
Dezelfde verklaringen die gebruikt worden voar de manier van waarnemen
worden ook gebruikt voor de manier van verwerken en onthouden van gegevens. Ook <lit gebeurt selectief onder invloed van de bovengenaemde
factoren.
Bij de waarneming spelen een rol de zagenaamde absolute drempels (men
ziet niets) en differentiele drempels (men kan al of niet een onderscheid maken tussen bijvoarbeeld merken, prijzen, smaken en dergelijke).
Verder speelt een rol de mate van gelaofwaardigheid van de bronnen en
informatie daaruit in de agen van de zaeker. In geval van consumptiegaederen is de geloafwaardigheid gebaseerd op de evaluaties van degene
die met hat .bericht komt, de winkel, het medium en de spreekbuis van
het bedrij f.
Bij de perceptie van nieuwe of onbekende produkten (vergelijk met anbekende vacatures) speelt het risica <lat men bij de betreding van het
nieuwe gebied vermaedt, een grate rol. De risica's kunnen verschillend
van aard zijn. Bij gebruiksgoederen zijn <lat: functionele (zal het
apparaat 't doen?), fysieke, financiele, saciale en psychologische
risico's. Om risico's te vermijden, kan het individu beschikken over
strategieen zoals altijd hetzelfde merk kopen, vertrouwen op sleutelfiguren e.d.
2.3. Het leren
Het is de taak van de cansument om te leren welke consumptie- en marktpraktij ken (-instrumenten of -handelingen) het meest effektief zijn.
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Leren houdt in het aanbrengen van veranderingen in de gewoonten (kenmerkende reacties) ten gevolge van de ervaringen in de vorm van waarnemingen en van gedachten. Het individu kan zich een gedrag aanleren
en <lit lang handhaven en ten toon spreiden in een groat aantal op
elkaar lijkende situaties of hij kan een leergedrag vertonen waarbij
hij telkens in een zich voordoende situatie bewust waarneemt en een
reactie vormt die het beste past bij de stimuli van de actuele situatie.
Het individu verwerft inzicht in de situatie en handelt naar <lat nieuw
verworven inzicht.
Met <lit verschil in leervermogen is het verschil aangegeven tussen de
al genoemde behavioristische en cognitieve leertheorieen. In het verlengte van de behavioristische theorie ligt de leerpsychologie•). Deze
stelt <lat elk menselijk gedrag aangeleerd wordt, vanaf lopen en praten
tot rationaliseren en zelfs "ziekelijke" gedragsvormen (bijv. hysterie)
toe. Deze leervorm staat bekend onder het idee gewoontevorming.
Een belangrijke toevoeging is afkomstig van de sociale leertheorie•):
"in plaats van de moeizame en gevaarlijke weg (om te leren) via beloning
en straf opent zich voor het individu de mogelijkheid verwachtingen en
hypotheses (en dus gedragspreferentieste ontwikkelen voor situaties
waarin hij zich nag nooit heeft bevonden". Er opent zich dus door sociaal
leren de mogelijkheid om te anticiperen op mogelijke situaties.
Statistische discriminatie (J. van Wezel) door selecteurs is zo'n produkt
van sociaal leren: aan de hand van een of enkele gegevens wordt een hele
persoon in gedachten geconstrueerd.en toekomstig gedrag "voorspeld".
Belangrijk voor de consumptiemarkt is het affectieve leren van Engel c.s.
Deze vorm van leren houdt in het verwerven van "likes" en "dislikes" De
consument ontwikkelt geen rationele houding tegenover een produkt maar
een affectieve: een produkt vindt hij/zij goed, fijn, mooi.
Een ander leereffect kan stereotypering of imagovorming zijn: een geheel
van verwachtingen, die men geleerd heeft, omtrent het optreden of handelen
van instellingen en personen. Een tegengesteld leereffekt is het discriminerend of onderscheidend vermogen tussen sterk op elkaar lijkende objecten.

•)"Ontwikkelingen in de psychologie/2", Prof. dr. P .J. Hettema, Intermediair, 13e jaargang, 18-6 mei 1977.
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2.4. Attitudevorming
De voorgaande activiteiten (motivering, waarnemingen, ervaringen en
informatie uit het verleden en het heden) leiden tot attitudevorming.
Een attitude is volgens Schiffman en Kanuk een geleerde

niet aange-

boren neiging om op een consistent gunstige of ongunstige manier waar
te nemen en te handelen met betrekking tot een bepaald object of idee.
De attitude wordt door Engel c.s. gedefinieerd als een georganiseerd
geheel van concepten, overtuigingen, gewoonten verbonden met een bijzonder object. Voorbeelden van attitudes zijn: een onderdanige houding,
hang naar prestige.
Een attitude kan opgedeeld worden in drie elementen:
I. een waarnemend en lerend deel;

2. een evaluerend deel, met gevoelens (likes/dislikes) als keuzecriteria;
3. een gedragsdeel: in de tijd gezien het laatste stadium in de vorming
van een houding, dat vooraf gaat aan het extern waarneembare gedrag.
Deze drie delen moeten met elkaar in evenwicht zijn. Dit evenwicht,
blijkt uit onderzoeken, wordt zelden bereikt. In de dagelijkse praktijk
is het mechanisme van de selectiviteit werkzaam om onevenwichtigheden
te vermijden. Voorbeeld: men wendt zich af van gruwelijke taferelen om
de gevoelens te ontzien, m.a.w. men brengt de waarneming en de gevoelens
in evenwicht met elkaar.
Er wordt van uitgegaan dat sprake is van een tolerantielimiet voor onevenwichtigheden; het individu probeert hier onder te blijven.
Een attitude heeft volgens Engel c.s. vier functies: ze maakt de aanpassing van de persoon aan de omgeving mogelijk, ze zorgt voor de verdediging
van de persoonlijkheid/ego, ze geeft uitdrukking aan een bepaalde waardering en ze levert standaardtechnieken om de eigen omgeving te evalueren
en te begrijpen. Ook hierin herkent men wegen om onevenwichtigheden te
vermijden, en zich op een consistente manier op doelen te orienteren,
die beloningen inhouden.
De gehechtheid aan een bepaalde attitude (visie, idee, gewoonte) is het
sleutelgegeven van de weerstand tegen verandering. Nieuwe attituden
worden in het geheel van attituden pas opgenomen alsze er mee verenigbaar zijn.
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Attituden of houdingen zijn verantwoordelijk voor de verklaring van een
een groat aantal gedragingen van individuen. "Het belang van dit type
predisposities (attituden en waarden) voor het begrijpen van de motivatie en het gedrag van de consument kan nauwelijks sterk genoeg benadrukt warden"~. Marketing-mensen hebben dat oak erkend en proberen op
de volgende wijzen attituden te beinvloeden en te veranderen: testen
van producten, de gevoelskant van de attitude aanvallen, een gedrag
uitlokken dat botst met de te veranderen attitude of een prikkel blijven
herhalen (zonder het verzadigingspunt te overschrijden), de belangrijkheid van fundamentele motieven veranderen en het product associeren met
de referentiegroep, die op haar beurt invloed heeft op de attitudevorming.
De uitgangspunten, die het de consument mogelijk maken om op kenmerkende
wijzen stimuli van buiten te evalueren, warden waarden of normen genoemd.
Waarden warden veelal door een groep, subcultuur of heel volk gedragen,
zijn algemeen, d.w.z. gericht tegenover een groat aantal objecten en
abstract geformuleerd en hebben invloed op de vorming van een of meerdere
attituden. Een attitude is een tendens tot handelen tegenover een heel
specifiek object of klasse van objecten, is dus concreet en specifiek
van aard. Bijvoorbeeld kan de waarde van een persoon zijn dat hij voor
vrij ondernemerschap is; de attitude wordt dan dat hij ongunstig staat
tegenover nationaliseringen van bedrijven.
Alle genoemde componenten waaruit het individu is opgebouwd, warden in
het model van Engel c.s. las van elkaar gepresenteerd maar dit betekent,
aldus de auteurs, beslist niet dat ze buiten de

controle-eenheid staan.

De pijlen geven aan vanuit welke richting de verschillende componenten
beinvloed warden. Zo heeft de opgeslagen informatie gevolgen voor het
type waarden die er op na warden gehouden.
Voordat wordt ingegaan op de concrete zoekactiviteiten komen eerst de
lijnen uit het model van Engel c.s. ter sprake die een verbinding
vormen tussen het individu en de verschillende stadia waarin hij terechtkomt bij het zoekenvan produkten en het nemen van beslissingen.

~)Engel,

Kollat, Blackwell, pag. 42.
Oak het omgekeerde werd in onderzoeken gevonden: het gedrag naar
buiten, naar de anderen toe geeft aanleiding tot de vorming van een
houding.
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Het betreft de stippellijnen die gaan van de responsetechnieken naar
de onderscheiden stadia (probleernherkenning en volgende) en van de
uitkomsten van de stadia naar de besturingseenheid.
Voor elk stadium van het zoeken wordt het individu geacht een vaste
set van benaderingen, handelingen (responsetechnieken) te hebben om
het zich dan voordoende probleem de baas te warden. Voor het zoeken
van alternatieven bestaan de handelingen uit bijvoorbeeld het raadplegen van de krant.
Als het individu een stadium doorlopen heeft, warden de opgedane
ervaringen teruggevoerd naar het geheugen. Het individu gaat er over
nadenken, vergelijken met vroegere oplossingen enz. Deze evaluatieactiviteiten kunnen leiden tot de verandering van de bestaande responsetechnieken, tot het ontwerpen van nieuwe, of tot handhaving van de
bestaande.
De lijnen die gaan van de stadia van het zoeken naar de centrale
controle-eenheid en van hier naar de responsetechnieken wijzen, gecombineerd met elkaar, op het actuele leervermogen van het individu.
3. Het zoek- en beslissingsproces
Er wordt nu overgegaan op de behandeling van de linkerhelft van het
model van Engel, Kollatt en Blackwell. Het betreft de achtereenvolgende handelingen van het individu op een markt.
Het individu gaat hierbij door de volgende fasen: het herkennen van
het probleem, het zoeken van alternatieven, het maken van een keuze,
het uitvoeren van de transactie (de koop) en de beleving van de gevolgen daarvan.
Samenvattend kunnen we het marktgedrag, een beslissingsproces noemen:
de persoon heeft een doel en beschikt over verschillende alternatieve
wegen om dat doel te bereiken. Hij moet tussen de verschillende wegen
kiezen. Elke weg bestaat uit delen of stadia en binnen elk stadium van
het zoekproces moet de consument opnieuw beslissingen nemen, bijvoorbeeld welk inforrnatiekanaal moet ik gebruiken?; welke winkel en welk
merk moet ik kiezen? De werkzoekende kent identieke problemen.
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Het concrete, tijd- en plaatsgebonden zoek- en keuzegedrag wordt in
vijf stadia opgedeeld. Hier zal onmiddellijk in arbeidsmarkttermen
gesproken worden.
1. De ervaring van bet baanloos zijn of niet-werken als probleem.
2) Het zoeken van alternatieve vacatures of alternatieven voor een
arbeidsplaats.
3) De evaluatie van de gevonden vacante functies.
4) De contacten met bet bedrijf: de sollicitatie.
5) Ervaringen met bet aangaan van een dienstverband.
Aan de ervaring van het probleem gaan zogenaamde inputs vooraf: alle
prikkels die mogelijk aanleiding kunnen zijn voor bet feit dat bet
individu bet baanloos zijn als een probleem gaat ervaren.
3.1. De inputs/werkaanleidingen
Voordat ingegaan wordt op de vijf stadia van het zoek- en keuzeproces
zullen de mogelijke "inputs" bebandeld worden, die tot het zoeken van
vacatures kunnen leiden.
Inputs zijn feiten die niet alleen spelen aan het begin van het zoeken
maar telkens in het hele proces opduiken op bun invloed te doen gelden.
Dit is aan bet model van Engel c.s. (pag. 3) duidelijk te zien. De
meest aan de rand gelegen lijnen wijzen op de inputs/stimuli vanuit
het zoeken en de daarbij opgedane ervaringen.
Hier worden de "inputs" of aanleidingen gegeven die een betrekkelijk
stabiel karakter bebben en die daarom wel als bet begin van elk arbeidsproces kunnen gelden.
De meer stabiele aanleidingen om een vacature te zoeken, kunnen onder
andere zijn:
- de maatscbappelijke opvattingen jegens het verrichten van arbeids:
elk lid van de maatscbappij wordt geacbt na zijn scboolopleidingen
en vanaf een bepaalde leeftijd te gaan werken (het arbeidsethos).
- de sociale druk om te gaan werken.
- de aanwezigheid van een arbeidsmarkt met veel alternatieve banen.
- gunstige werkervaringen.

128

- een (beroeps)opleiding, die het individu ten nutte wil maken;
- de verschillende behoeften: materiele behoeften (inkomen), sociale
behoeften (werkverbanden en -relaties) en psychologische behoeften
(zelfontplooiing, prestige, macht, verantwoordelijkheidsgevoel, enz.).
Door arbeidsmarktonderzoekers wordt een onderscheid gemaakt tussen
werkintrinsieke motieven om te werken en werkextrinsieke motieven.
Werkintrinsieke aspecten zijn o.a. de ontplooiingskansen, zelfstandigheid, verantwoordelijk en interessant werk. Extrinsieke aspecten ziin
o.a. de gunstige arbeidsvoorwaarden, hoog loon, gunstige werkomstandigheden en gunstige werktijden.
Tenslotte kan een onderscheid worden gemaakt in arbeids- en werkkringfactoren die aantrekken (de zogenaamde pull-factoren) en factoren die
het individu naar de arbeidsmarkt duwen, hem verplichten werk te
zoeken (push-factoren).
Welke motieven of aanleidingen om werk te gaan zoeken normatief zijn
en welke niet, is afhankelijk van het sociale milieu waarin de werkzoekende verkeert.

3.2. Probleemherkenning
Het individu herkent of ervaart een verschil tussen een gewenste toestand (een product van motieven) en de feitelijke toestand.
De prikkel die tot de ervaring leidt, wijst op het verschil. Zo'n
prikkels is bijvoorbeeld een gevoel van ongemak. Hij kan afkomstig
zijn uit de persoon zelf (honger) of

van buiten komen (een vacature-

advertentie). De "state of drive" maakt energie vrij voor een handeling,
die tot de specifieke behoefte-bevrediging leidt.
Daar de mens verscheidene alternatieve wegen heeft om ziJn motieven te
bevredigen, spelen attituden, waarden en gewoonten een rol bij de
keuze van de weg. Op zijn beurt wordt hiermee de invloed van de sociale
klasse, referentiegroepen, de subcultuur en de marketing onderschreven.
Deze hebben invloed op de attitudevorming, keuze van waarden e.d.
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Ten gevolge van de sociale invloeden worden slechts bepaalde vormen van
de feitelijke toestand als een probleem ervaren.
Als uitkomsten van de fase van probleemherkenning worden de volgende
mogelijkheden genoemd:
1) "ga": de consument herkent een probleem en doet er iets aan (gaat
extern zoeken of alternatieven vergelijken);
2) "ja stop": er wordt een probleem onderkend, een daad is aannemelijk
maar komt niet tot stand t.g.v. tijd- of geldgebrek;
3) "stop": de persoon herkent geen verschil van voldoende grootte
tussen de gewenste en de feitelijke toestand.
Alle drie de resultaten worden geanalyseerd en geevalueerd met de
instrumenten waarmee het individu denkt en afgezet tegen de achtergrond van de bestaande waarden en attituden.

De werkzoekende
Met de aanleidingen om een baan te zoeken is al deels ingegaan op het
niet-werken of het niet hebben van een baan als een probleem. Voordat
een input aanleiding geeft tot probleemherkenning moet de input een
toestand in de persoon verwekken die aangeduid wordt met het idee
evenwichtsverstoring: tussen de situatie waarin de werkloze verkeert
en de situatie waarop de input wijst (bijvoorbeeld wijzen vacatures
op de mogelijkheid om een functie te verkrijgen) is geen overeenstemming en dit brengt de werkloze uit zijn evenwicht. Hij moet het verstoorde evenwicht herstellen.
De werkloze kan als hij het niet-werken als probleem ervaart op verschillende manieren reageren om dit probleem op te lossen: hij kan
het herkennen en tot het concreet zoeken van vacatures overgaan.
Hij kan het als probleem herkennen maar voorlopig niets aan doen
omdat de mogelijkheden in hemzelf of extern ontbreken (bijv. geen
goede opleiding) of hij kan het baanloos zijn als probleem herkennen
maar snel vergeten en zich wijden aan andere activiteiten.

3.

Extern zoekgedrag, bet zoeken van alte:trtatieven

Of de consument informatie over alternatieve produkten gaat zoeken,
is afhankelijk van:
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I) de verwachte waarde van de resultaten; en

2) de kosten verbonden aan het zoeken.
De waarde van het zoeken van informatie kan zijn dat de consument
(nieuwe) producteigenschappen leert kennen, de meningen van anderen
verneemt enz. In het algemeen zoekt een persoon informatie om waargenomen risico's te verminderen: hoe groter het risico des te meer
zoekt hij. De waarde is dus de vermindering van het risico om verkeerde beslissingen te nemen.
De kosten betreffen de tijd die voor het zoeken nodig is, het reizen,
verwerking van tegenslagen bij het zoeken enz.
De waarde die de consument toekent aan haar pogingen om informatie te
vinden, is van de volgende factoren afhankelijk:
de hoeveelheid opgeslagen informatie;
- de relevantie van de al opgeslagen informatie voor het nieuwe probleem;
het vermogen om de opgeslagen informatie weer in de herinnering op
te roepen;
het waargenomen risico van de (eventuele) koop;
de complexiteit van de beslissing voor een transactie (bij aankoop
van bv. boter: eenvoudig; bij aankoop van een huis: complex);
passendheid van de risico-verminderende strategieen bij het nieuwe
informatieprobleem; (voorbeelden van strategieen: kopen van hetzelfde merk, het goedkoopste of nationaal bekende merk kopen).
Tussen de intensiteit in het zoeken van informatie en (andere) consumentenkenmerken vond men de volgende verbanden:
I) ~~~~~~~g: hoe urgenter de behoefte des te lager de zoekintensiteit

(men wil iets snel hebben en kan zich het uitstel van de consumptie
door zoeken niet permitteren); hoe groter de behoefte aan variatie
des te groter de intensiteit.
2) ~E~~E~~~~-!~~~~i~keg:

- Mensen die veel vertrouwen hebben in de controle over hun omgeving zijn informatiegevoelig, staan open voor informatie (en
hebben die ook nodig om controle uit te blijven oefenen).
- "Close minded" personen zijn weinig informatiegevoelig. Ze worden
beschouwd als afhankelijk van anderen.
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3)

~~£!~~!=~~~£&E~f!~£~~-f~£!£E~~~ de zoekintensiteit is groot bij

personen uit o.a. de middeninkomens, met universitaire opleidingen,
jonger dan 35 jaar en met witte boorden.
Bij het zoeken van (informatie over) producten staan de consument
verschillende informatiebronnen ter beschikking. Welke informatiebron
hij kiest, is afhankelijk van:
- de kerunerken van de informatie: moet ze een infonnerende functie
hebben dan kiest men massamedia en voorlichting door bedrijven; moet
de infonnatie een evaluerende functie hebben dan kiest men infonnele
kanalen;
- het waargenomen risico bij de aanschaf;
sociale kerunerken van de informatiezoeker: is zij/hij goed of slecht
geintegreerd in zijn primaire (gezin, familie) en secundiare (kennissen) groepen

7 Hoe zijn de roll en verdeeld?;

stadium van de marktontwikkeling: betreft het een nieuw of een al
bestaand product?
Het zoeken van informatie heeft vrijwel identieke resultaten tot gevolg
als in het stadium van de probleemherkenning. Hier komt alleen bij dat
de opgenomen informatie nieuwe "input" wordt of kan worden.
De gevolgen van het zoeken kunnen opgeslagen worden in de "sturingseenheid". Hier vindt een evaluatie plaats van de manieren waarop gezocht wordt. Deze evaluatie kan leiden tot nieuwe zoektechnieken of
tot de vaststelling dat de gebruikte ruim voldoen.
De werkzoekende
Op de arbeidsmarkt speelt infonnatieverwerving een andere en belangrijker rol dan op de consumenterunarkt. De werkzoekende zoekt in de
communicatiemedia vacatures. Hij informeert zich niet alleen via de
media over de aard van een arbeidsplaats, maar beschouwt de waarneming van de advertentie als het beginpunt van de transactie.
De vacatures, die de voorkeur genieten, hebben op een ontspannen
arbeidsmarkt voor de werkzoekende het karakter van een schaars goed.
Op de markt van de consument is meestal sprake van een overvloed aan
goederen. Informatie moet hier meer een scheidingsfunctie dienen (wat
is goed en wat niet?) dan de functie van het op de hoogte brengen
(wat is er uberhaupt?) die ze vooral op de arbeidsmarkt heeft. Op
beide markten behoudt infonnatie daarnaast een orientatiefunctie.
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Na vennelding van het verschi.l wordt nu verder gegaan met de arbeidsmarktinspanningen. Als het individu werkzoekend wordt moet hij twee
vragen kunnen beantwoorden: waar moet ik mijn baan zoeken en hoe moet
ik zoeken?
Deze vragen vormen een groter probleem naannate de werkzoekende meer
onervaren is met de arbeidsmarkt.
De werkzoekende moet zich inf ormeren over de plaats en aard van voor
hem belangrijke arbeidsdeelmarkten.
Bij nadere informatie-inwinning moet het volgende bereikt worden:
- marktoverzicht: hij/zij kent alle relevante bedrijven en (potentiele) vacatures;
- marktinzicht: hij/zij weet waar de vacature

(melding) voor staat.

De kwaliteit van de arbeidsplaats is bekend;
- marktdoorzicht: hij/zij is in staat om vacatures en bedrijven met
elkaar te vergelijken.
Een werkzoekkende zal informatie zoeken met twee doelen:
- (itt. de consument) op de hoogte komen van het bestaan van vacatures;
- het venninderen van risico's bij het nemen van beslissingen.
Risico's worden met informering niet gereduceerd maar wel beter zichtbaar.
Naast informatie over de plaatsen (bedrijven, regio's, stedelijke
industriegebieden) waar hij moet zoeken, behoeft de werkzoekende
gegevens over de manier van zoeken.
Vragen die dan beantwoord moeten worµen zijn o.a.:
1) Welke informatiekanalen staan mij ter beschikking en welke wervingskanalen gebruiken de bedrijven waar ik wil werken? Deze twee hoeven
niet dezelfde te zijn.
2) Wie kan mij helpen, wie kent mijn arbeidsmarkt goed?
3) Waar moet ik bij een vacaturemelding op letten om een goede vergelijking te maken tussen mijn persoonlijke kwaliteiten en de functieeisen?
De werkzoekende gebruikt voor de verkenning van de arbeidsmarkt een
scala van informatie- en connnunicatiekanalen. Zij vormen het externe
onderdeel van de responsetechnieken.
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Tussen de verschillende connnunicatiekanalen bestaan wezenlijke
verschillen terwijl de overeenkomst bestaat uit hun (potentiele)
funktie van intermediair. Bijna geen enkel kanaal heeft enkel een
informerende en orienterende funktie. Deze rol geldt slechts voor de
gedrukte media. De andere informatiekanalen betreffen meestal mensen,
zoals de ouders, leraren, GAB-funktionarissen en relaties. Zij vervullen meestal funkties voor de langere termijn, in de zin dat ze
mede bepalen welke opleiding gevolgd wordt en hoe sterk het verantwoordelijkheidsgevoel wordt ontwikkeld.

Ze motiveren tot het zoeken

van vacatures, zoeken en selecteren mee, vangen de werkzoekende op bij
afwijzingen, geven adviezen m.b.t. de presentatie en zi]n een referentiepunt, of dit in gunstige of ongunstige zin is. Hun rol van
intermediair tot vacatures is van beperkte waarde en meestal
toevallig.
Tot slot verdient het volgende punt alle aandacht: de informatiekanalen
spelen soms niet onafhankelijk van elkaar een rol als ingang tot
een vacature. Een regelmatig

te~ugkerende

samenhang is die tussen

een familielid/relatie (als aandrager en/of referent) en een
spontane sollicitatie.

3.4. Het evalueren van alternatieven.
Nadat er informatie is ingewonnen over alternatieve oplossingen voor de
behoeftenbevrediging en over de eigenschappen van de alternatieven moet
de consument haar of zijn keuze maken.
Deze keuze wordt gedaan aan de hand van evaluatiecriteria. Dit zijn de
kenmerken van het product.
Bij consumptiegoederen zijn deze: de producteigenschappen, het merk,
de kwaliteit en de prijs.
Sonnnige evaluatiecriteria staan centraal bij een individu terwijl
andere een oppervlakkige rol spelen. Soms zijn de criteria zwak ontwikkeld of worden ze niet allemaal gebruikt. De prijs kan wel eens het
enig gebruikte criterium zijn bv. bij zeer prijsbewuste consumenten.
Belangrijk is de vondst dat criteria elkaar kunnen versterken of juist
tegenwerken. Zo kan men bij een plaats met ongeschoolde arbeid een
hoog loon wensen maar tevens een dagdienstfunctie. Vaak zijn deze
criteria onverenigbaar.
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Welke evaluatiecriteria de consument kiest, is afhankelijk van persoonskenmerken, de attitude, de invloed van referentiegroepen en het type
product dat men wil.
Een oplossing of keuze bij het vergelijkingsproces is theoretisch gezien
aanvaardbaar als de eigenschappen van het gekozen alternatief voldoen
aan de evaluatiecriteria. Is dit niet het geval, dan kan de consument
ophouden met zoeken of zij/hij kan haar/zijn criteria veranderen.
De vraag blijft of de consument stopt met verder zoeken als hij een
bevredigende oplossing heeft gevonden, of dat hij een nag betere
("maximizing") oplossing wil. Een tweede vraag luidt: verhoogt of verlaagt de consument zijn evaluatiecriteria nadat hij een oplossing heeft
gevonden t.b.v. volgende keuzemomenten bij hetzelfde produkt of bij
andere producten?
De evaluatie van alternatieven kan tot de volgende uitkomsten leiden:
- "ja": er vindt een evaluatie plaats en de uitkomsten van die vergelijking dienen als nieuwe input. Dit houdt in dat de kenmerken van
alternatieven waargenomen warden en vergeleken met al aanwezige
informatie eq opgeslagen in het geheugen en de verwachtingen.
- "stop": de evaluatie verandert

de relatie tussen de gewenste en

feitelijke toestand. De vergelijking heft het probleem (uit de
probleernherkenningsfase) op;
- "ga": er vindt geen evaluatie van alternatieven plaats en de consument gaat na de probleernherkenning en zoektocht over tot de koop.
De laatste situatie is herkenbaar bij werkzoekenden die een aantrekkelijke vacature vinden.
De werkzoekende
Terwijl de consument alle alternatieven voor een bepaald product of
een behoefte naast elkaar heeft liggen in de winkel, is dat niet het
geval voor vacatures. Zeker in een ontspannen arbeidsmarktsituatie,
met weinig aanbod, stuit men incidenteel op een vacature en zelden
gelijktijdig op meer dan een.
Het geringe aanbod maakt niet alleen overwegingen en vergelijkingen
moeilijk maar dwingt de werkzoekende om weinig kritisch te zijn en
snel tot de transactie over te gaan, dus om te gaan solliciteren.
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In het ideale geval zou de evaluatie als volgt verlopen: de werkzoekende beschikt enerzijds over evaluatiecriteria en anderzijds over
een aantal vacatures waaruit hij kan kiezen.
De evaluatiecriteria zijn eigenschappen van een arbeidsplaats, zoals
de betaling, de opleiding, de werkzaamheden, de oriderlinge relaties,
ligging van het bedrijf enzovoort. De eigenschappen betreffen punten
die de werkzoekende belangrijk vindt en waarvoor uitsluitsel verkregen
moet warden, voordat hij kan beslissen of hij de functie aantrekkelijk
vindt. Ze vormen oak bij de werkzoekende een samenhangend geheel: een
eigenschap conflicteert niet met andere belangrijk geachte eigenschappen. De eigenschappen zijn afkomstig uit een evaluatie van de persoonlijke zwakke en sterke kanten en van een evaluatie van de persoonlijke
voorkeuren, werkervaringen en ervaringen met de arbeidsmarkt bij het
zoeken in het verleden.
De werkzoekende gaat solliciteren op de vacature van zijn voorkeur,
eventueel nag op vacatures die op de tweede of derde plaats komen.
3.5. De koop/transactie
Het koopgedrag betreft de handelingen in de winkel en de omgang tussen
koper en verkoper.
Bij de koop spelen de volgende factoren een rol: de motieven, de voor
de betrokken personen kenmerkende "response traits" (kenmerkende
manieren om zich te gedragen, verworven in het proces van vroegere
behoeftebevredigingen), houdingen en weer de processen van de selectieve blootstelling, waarneming en onthouding.
Daarnaast speelt het stadium waarin de koper bij het betreden van de
winkel verkeert een rol: zij kan nauwelijks weten wat ze wil kopen of
juist volledig geinformeerd zijn over hoe de behoefte te bevredigen en
weten welk merk, welke hoeveelheid e.d. ze zal aanschaffen.
Onderzoeken wijzen uit dat een deel van de afloop van de transactie
een gevolg is van kenmerken van ruilrelatie en niet van de eigenschappen
van de twee partijen afzonderlijk. Hoe de partijen elkaar behandelen
heeft grate invloed op de afloop van de transactie, las van bijvoorbeeld de behoefte van de consument aan het product van de tegenpartij.
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Zo vond Evans dat hoe meer de klant en de verkoper op elkaar leken
("response trait similarity") des te grater de kans was op een trans. I)

actie

.

De interactie bij een koop wordt gekenmerkt door zijn lengte, snelheid
en inhoud van de interactierollen en door de veranderingen in de tijd
van de interactie-inhoud. De opbouw van de interactie is zodanig dat de
informatieve en orienterende aspecten in het eerste deel van het contact komen en de evaluatie aspecten in het tweede deel.
Bij een gunstig aflopende interactie nemen de positief emotionele
reacties toe en de negatieve sociaal-emotionele gewaarwordingen af.
In het stadium van de transactie kan het volgende gebeuren:
- er vindt daadwerkelijk een koop plaats omdat het gevonden
alternatief voldoet aan de evaluatiecriteria;
- "stop": de consument kan geen alternatieven vinden die voldoen aan de
evaluatiecriteria.
De zoe"k- pij 1 naar de "inputs" wij st erop dat bij de koop betrokken zijn motieven, typerende vormen van reageren en
attituden en de processen van selectieve blootstelling, perceptie en
onthouding.
De pijl naar "het opslaan in het geheugen van gevolgen" wijst erop dat
succesvolle uitkomsten van de koop warden opgeslagen en weer gebruikt
bij volgende transacties.
De werkzoekende
Ook dit onderdeel van het arbeidsmarktgedrag heeft een

comple~r

karakter dan dat van de productenmarkt.
Op de arbeidsmarkt is het belangrijkste moment van de transactie het
sollicitatiegesprek. Op de productenmarkt speelt de aanbieder slechts
een informatieve rol en de speelruimte voor de consument blijft groat.
Dit is niet het geval op de arbeidsmarkt. Hoe meer ontspannen de
arbeidsmarkt is des te actiever en sterker is de selecteur en des te
geringer is de ruimte voor de sollicitant. Die is, zoals uit het veldonderzoek blijkt, al erg blij dat hij uitgenodigd wordt.

::r)In "Consumer Behaviour" (Engel, Kollat en Blackwell), pag. 464.
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Zowel de selecteur, als vertegenwoordiger van de werkbiedende, als de
werkzoekende zien zich, in het algemeen, geplaatst voor een dubbele
opgave: die van de koper (van respectievelijk de arbeidskwalificaties
en -kracht en van de arbeidsplaats) en van de verkoper (van respectievelijk de arbeidsplaats en van het
Beiden moeten tussen deze twee rollen

arbeidsvermogen).
ee~

evenwicht zien te vinden.

Zo moet de werkzoekende enerzijds zichzelf aantrekkelijk make.n jegens
het bedrijf en anderzijds proberen uit te vinden welke aantrekkelijke
en onaantrekkelijke kanten aan de vacature vastzitten.
Lukt het de werkzoekende niet om een evenwicht te vinden,- hij neemt bijvoorbeeld elk type werk aan omdat er een groat tekort aan banen bestaat,
las van de vraag of de baan bevalt of hij kan een heel aantrekkelijke
functie krijgen maar moet daarvoor prestaties boven zijn niveau verrichten - dan kan voorspeld warden dat deze onevenwichtigheid zich in
het verdere verloop van de aansluiting zal manifesteren en eventueel
tot een verbreking van de relatie kan leiden.
Ter reducering van deze onevenwichtigheid zet de informatie-inwinning
zich vaak voort als men aangenomen is, zoals de consument vaak uit
moet vinden wat het nut van een nieuw apparaat is door het te gebruiken.
De functie wordt met de nodige voorbehouden aangenomen ("ik zal wel
zien") en in het bedrijf verder beoordeelt op passendheid en aantrekkelijkheid. Dezelfde houding nemen de bedrijfsfunctionarissen aan.
De werkzoekende kan zich informeren door de observatie van de werkzaamheden, arbeidsomstandigheden, maar oak door een zelfonderzoek,
waarbij vragen spelen als: voel ik me hier goed, vind ik het werk
aardig, functioneer ik goed in de groep? enzovoort.
Het verloop van de sollicitatie is niet alleen afhankelijk van de
opstelling van de sollicitant maar oak van de voorvallen tussen selecteur en sollicitant. In Engeland spreekt men van de "interpersonal
behavior event". De term "event" geeft goed aan wat hier bedoeld wordt.
Het komt hier dan ook aan op de vraag of de sollicitant in staat is
mede inhoud en vorm te geven aan deze "interpersoonlijke" gebeurtenis.
Dit kan de sollicitant doen als hij in staat is om de verschillende
fasen waarin een sollicitatiegesprek zich bevindt te herkennen, begrijpt wat ze inhouden en een reactie kan geven, passend bij de fase.
Een sollicitatiegesprek zal gekenmerkt warden door enkele stadia. Er
wordt hier uitgegaan van een ruiltransactie die duidelijk te onderscheiden stadia

(van

verkennend naar evaluerend) heeft.
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3.6. Positie na

de koop

Met het afsluiten van de koop komt de consument in het bezit van het
goed. Zij moet er een houding tegenover bepalen en er nut van hebben.
Blijft zij twijfel koesteren aan de juistheid van de keus en/of de
aankoop dan is er sprake van zogenaamde dissonantie: de gevoelens en/
of gedachten jegens het product komen niet overeen met het feit dat
men het product bezit. Zij had bijvoorbeeld toch iets anders willen
kopen of helemaal niets.
Dissonantie is waarschijnlijk als:
I) de beslissing (aankoop) in psychologische en financiele zin belangrijk is;
2) de niet-gekozen alternatieven aantrekkelijke eigenschappen hebben;
3) men uit verschillende alternatieven kan kiezen, die kwalitatief van
elkaar verschillen; en
4) men vrijwillig aan de alternatieven gaat denken.
Deze voorwaarden voor dissonantie zijn toepasbaar op een arbeidsplaats,
waar we ook te maken hebben met een in psychologisch en sociaal-maatschappelijk opzicht belangrijk "goed". *)
Er staan de consument verschillende wegen open om een einde te maken
aan haar gevoelens van ongemak, van zich bekocht voelen of een miskoop gedaan hebben, m.a.w. om de dissonantie te reduceren.
Weer abstract gezien kan zij dit doen door:
I) de waargenomen aantrekkelijkheid van het gekozen alternatief te
vergroten;
2) de gewenstheid van de niet-gekozen alternatieven te verkleinen; of
3) alle alternatieven van gelijke waarden te verklaren.
Zoals bij de behandeling van de attitudevorming werd vermeld lukt het
het individu zelden aan onevenwichtigheden een einde te maken.
De zoek-pijl in het model verwijst naar het feit dat twijfel
na de koop gereduceerd kan worden door extra informatie te zoeken.

lf)Zie voor de functie van de arbeidsplaats voor de vervuller "Over
sociale onge lijkheid" van de WRR, nr. 16, 1977, pag. 11 .
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Een persoon die dissonantie ervaart zal daarbij tegenstrijdige informatie verrnijden.
De koop kan tot nieuw, aanvullend gedrag aanleiding geven. Voorbeelden
daarvan zijn het sluiten van een lening of planning van de betaling,
de installatie van het product en het gebruik, opgewekte belangstelling in gerelateerde producten of diensten.
De lijn "ja"-vervolggedrag wijst op de opslag van de gevolgen van de
koop in het geheugen, op een vergelijking van de verwachtingen rand de
koop en de feitelijke situatie en op een mogelijke attitudeverandering
jegens het aangeschafte goed of klasse van goederen waarin het thuishoort.
Naast de meer gevoelsrnatige component van het gedrag na de koop in de
vorrn van dissonantie wordt hier in gegaan op het nut van het gebruik
van een goed.

Lancaster~) stelt dat de consurnent bij de keuze van een product niet
let op de uiterlijke vorrn of het rnerk, rnaar op de eigenschappen van
het product, die hij zal gebruiken om het nut waarnaar hij streeft
te bereiken. Zo is het merk van bougies niet belangrijk maar wel hun
rol in het functioneren van de motor.
Het gebruik of de consumptie-activiteit wordt door Lancaster een
transformatieproces genoemd, waarbij een goed of een cornbinatie van
goederen, als invloer, leidt tot de verkrijging van een verzarneling
eigenschappen, die een bepaald nut hebben.
De essentie van de benadering van Lancaster wat betreft de eigenschappenmatrix wordt in de volgende stellingen verwoord:
1) niet aan de goederen zelf, maar aan de eigenschappen die zij bezitten
ontleend de consument nut (dit wijst op de kwaliteit van de goederen
als belangrijke eigenschap).
2) in het algemeen bezit een goed meer dan

e~n

eigenschap en komt de-

zelfde eigenschap bij meer dan een goed voor.

~)In "Consumenten Gedragsmodellen", Hoofdstuk V, Consumentengedrag als
lineair progranuneringsmodel, pag. 57.
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3) een goederencombinatie kan eigenschappen bezitten, die de individuele
goederen, die deel uitmaken van de combinatie missen. Deze toegevoegde
eigenschappen ziJn een product van de combinatie van goederen, i.p.v.
een som van de afzonderlijke goederen.
De werkzoekende
Terwijl bij aanschaf van consumptiegoederen na de koop geen of slechts
een incidenteel contact bestaat tussen de koper en verkoper is er bij
een geslaagde transactie op de arbeidsmarkt - de sollicitant heeft de
functie aanvaard en is zelf ook aanvaard - sprake van een dagelijks,
intensief contact op de werkvloer.
Zoals we zagen, krijgen twee aspecten in de consumentenliteratuur de
aandacht en worden hier vertaald vanwege hun belang voor de arbeidsmarktsituatie.
Het betreft een attitudeprobleem onder de naam "post-purchase" dissonantie (post-purchase

= na de transactie of koop) en het nuttigheidsaspect.

Andere aspecten worden hier buiten beschouwing gelaten.
Daar bij indiensttreding meer speelt dan het geld dat de gewone koper
kwijt is, is er ook eerder kans op dissonantie-verschijnselen.
Dissonantie kan op de volgende gebieden ontstaan:
- de werkzaamheden; deze vallen tegen (routine, tempo, zwaarte)
- de arbeidsverhoudingen; de nieuweling wordt slecht opgevangen;
er heerst veel onderlinge stijd; de meerdere
speelt een zwakke rol.
- de arbeidsvoorwaarden: de beloning valt tegen, er zijn geen opleidingsfaciliteiten, geen opklinnnogelijkheden enz.
- de arbeidsomstandigheden: er heerst bijvoorbeeld veel lawaai.
Dissonantie ontstaat als:
I) de sollicitatie en de functie in psychologische en financiele zin be-

langrijk zijn. De werkzoekende is erg gespannen met betrekking tot
de uitvoering van het werk en is daarmee ook kwetsbaarder. Hij wil
bijvoorbeeld zijn werk echt goed doen en is bij elke tegenslag uit
het lood geslagen;
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2) de niet gekozen vacature of bedrijven hebben ook aantrekkelijke
eigenschappen;
3) de werkzoekende kan kiezen uit banen die kwalitatief sterk van
elkaar verschillen;
4) na in dienst te zijn getrei.en gaat de betrokkene aan andere banen
denken.
5) Voor een arbeidsplaats/werkkring is, kunnen we stellen, dissonantie
daarnaast mogelijk als de gekozen plaats niet gewaardeerd wordt door/
vreemd is aan het sociaal-culturele milieu waarin de betrokkene verkeert. De plaats kan te hoog of te laag zijn i.v.m. de plaatsen
bezet door familie en vrienden of tot gevolg hebben dat de werknemer
in aanraking komt met personen die geheel afwijken in gedrag en gedachten of een sterke invloed hebben en aanpassing vereisen. Al deze
factoren kunnen de betrokkene uit het evenwicht brengen.
Een goede werknemer zal in staat zijn om aan deze dissonantie (men kan
ook spreken van niet-passendheid, discrepantie) een einde te maken met
behulp van zogenaamde dissonantiereductie-strategieen.
Voorbeelden daarvan zijn: de gekozen arbeidsplaats wordt geidealiseerd;
(eventuele) alternatieve werkkringen probeert de werkzoekende voor te
stellen als minder gewenst; alle alternatieve arbeidsplaatsen waaruit
de werkzoekende kon kiezen, warden van gelijke waarde verklaard.maar
ook door nascholing, ervaringsleren en dergelijke.
Dissonantie betreft

gevoelens van "ongemak", "ontevredenheid". Deze

moeten opgeheven warden.
Een meer positieve benadering voor de evaluatie van de arbeidsplaats
is de nutwaarde ervan voor de functievervuller.
De arbeidsplaats heeft een bepaald nut voor de vervuller: de werkzaamheden maken de zelfontplooiing mogelijk, het inkomen maakt een grate
varieteit van bestedingen mogelijk.
De functievervuller ontleent nuttige eigenschappen aan een arbeidsplaats
door activiteiten jegens die arbeidsplaats. Lancaster noemt deze activiteit een transformatieproces.
De werkzoekende moet in principe twee typen transformaties uitvoeren:
het reduceren van onevenwichtigheden - pogingen om de functie passend
te maken - en het bereiken van een bepaald prestatieniveau om het nut
te maximaliseren. Het bereiken van een bepaald tarief is een voorbeeld
van de laatste transformatie.
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Voor een goed begrip van het nut van het product arbeidsplaats is het
goed om van de stelling uit te gaan dat de arbeidsplaats een combinatie
van goederen of eigenschappen is.
Aan de eigenschappen en niet het product, ontleent de werknemer nut.
Een tweede stelling die met betrekking tot de arbeidsplaats van belang
is, luidt dat een samengesteld goed (Lancaster spreekt van een goederencombinatie) eigenschappen bezit die de onderdelen van het goed missen.
Zo heeft de eigenschap sociale contacten met de eigenschap gezamenlijke
bediening van de machine meer en een antler nut dan enkel sociale contacten.
De vervulling van een functie kan zo ook eigenschappen opleveren waarvan
devervuller geen weet had voor indiensttreding en jegens welke hij een
houding zal moeten bepalen en waarmee hij in het vervolg rekening zal
moeten houden.
4. De sociaaF-culturele context vart consumerttengedrag
In het voorgaande is al op gewezen dat het sociale milieu, waarin het
individu leeft, invloed uitoefent op zijn gedrag en daarmee ook op het
gedrag van hem als consument. In de consumentenliteratuur wordt uitgebreid ingegaan op invloeden van groepen waarin men verkeert en de cultuur (van segmenten) van de bevolking waartoe men wordt gerekend.
Enkele ingangen tot dit terrein warden hier nader belicht.
Belangrijk is het idee van de referentiegroep: dit is een groep die
voor het individu client als vergelijkingsmogelijkheid in de vorming
van algemene en/of specifieke waarden, attituden en gedragsalternatieven. De referentiegroep kan of tastbaar zijn (de familie, de
vriendenkring) of juist enkel symbolische waarde hebben (film-,
popsterren).
Sommige referentiegroepen hebben het individu sterk in hun greep en
zijn daardoor in staat hem gedragsvormen op te leggen; van de meer
vage groepen, waaraan men zich spiegelt daarentegen neemt men meningen
of attituden vrijwillig over.
Schiffman en Kanuk beschouwen de volgende groepen als belangrijk voor
de consument. De reeks kan men als hierarchisch van aard beschouwen.
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I) het gezin (hoge frequentie en

intensiteit

van contacten);

2) de andere primaire groepen, vriendschapgroepen;
3) formele sociale groepen (verenigingen a.a.);
4) winkelgroepen, afsplitsingen van familie- of vriendengroepen (ze
sanctioneren de aankoop);
5) actiegroepen van consumenten;
6) de werkkring (zowel de formele als informele relaties daarin).
Alle kunnen ze de functie van referentiegroep hebben in het bestedingsgedrag van de leden.
De referentiegroep dient als informatiebron voor producten en verkleint
daarmee de risico's voor de consument of stimuleert hem juist om risico's
te nemen.
Naast de groep wordt de algemene cultuur van een land of van belangrijke
delen daarvan (de subcultuur) beschouwd als een referentiekader voor het
individu. Om zijn problemen op te lossen probeert de consument oplossingen uit die al geprobeerd zijn door andere leden van de maatschappij.
De overgeleverde set van gedragsvormen vormt (een deel van) de cultuur.
Tot slot vormt het verschijnsel sociale klasse een uitgangspunt voor
de verklaring van het individuele consumentengedrag.
Een sociale klasse is een relatief permanent en homogeen segment van
een maatschappij, dat te onderscheiden is van andere

segmenten.

De sociale klasse doordringt het hele individuele bestaan zoals de
geboortepercentages, de kans op overleven, de opvoeding, opleiding, omgangsvormen, beroep, de aard en hoeveelheid van economische goederen enz.
Een klasse kenmerkt zich door een eigen taalpatroon, recreatieve patronen
enzovoort.
De reden waarom men een markt op grand van sociale klassen opdeelt,
zijn de volgende:
I) sociale klassen zijn homogeen in inkomen, psychologische kenmerken,
gedragspatronen en de geografische locatie.
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2) sociale klassen z1Jn kwantificeerbaar, bijvoorbeeld via volkstellingen;
3) sociale klassen zijn snel identificeerbaar op geografische basis
(buurten);
4) er is al veel onderzoek gedaan naar de relatie sociale klasse -

consumentengedrag. Men segmenteert op deze manier dus deels uit
opportunistische overwegingen.
Consumentenonderzoeken hebben onder andere de volgende gegevens opgeleverd over de invloed van sociale klassen:
Informatieverwerving:lagere klassen gebruiken een beperkt aantal
informatiebronnen en vertrouwen vooral sterk op vrienden en kenissen.
Vrouwen uit middenklassen hebben meer vertrouwen in informatie uit
massamedia en bronnen, die ze zelf bewust uitkiezen.
Lagere klassen kopen als ze een directe behoefte ervaren; ook duurzame
goederen kopen ze impulsief.
Midden- en hogere klassen plannen hun inkopen en letten op hun referentiegroep.
De koop: lagere klassen geven de voorkeur aan winkels in de buurt, waar
ze vriendelijk bediend warden en "face-to-face" contact hebben.
Middenklassen hebben meer zelfvertrouwen bij de koop, zijn erg voorzichtig en prijsbewust en kopen veelal in discountzaken.

De werkzoekende
Het sociaal-culturele milieu oefent zijn invloed uit op alle sferen van
het leven van het individu en daarmee ook op het arbeidsleven.
Heel bekend is het gegeven dat kinderen uit lagere sociale milieus minder
hoge opleidingen volgen dan kinderen uit hogere sociale milieus.
De cultuur- een product van maatschappelijke krachten - heeft zijn weerslag gehad op de ongelijke kansen die jongens en meisjes werden geboden
op een opleiding en de vervulling van een arbeisplaats.
Verv;olgens heeft het ouderlijk gezin veel invloed op de kracht en aard
van de motieven om te werken, op de attituden tegenover onder antler het
werken

1

de aard van de onderlinge relaties, de gezagsverhoudingen enz.
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Voor de invloed van het ouderlijk milieu op de voorkeurvorming kan
gewezen worden op "Ouders en de beroepskeuze van hun kinderen" van
het ITS te Nijmegen (1967).
Door de opleiding, de arbeidsethiek e.d. wordt in hoge mate bepaald op
welke arbeidsdeelmarkten het individu een baan gaat zoeken en tevens
de kans dat hij op specifieke markten blijft werken of juist doorbreekt
naar andere of betere markten. Als de betrokkene eenmaal in een bepaald
type banen terecht is gekomen kan <lit tot gevolg hebben dat hij op hetzelfde soort en niveau banen blijft aangewezen. Het sociale milieu van
de werkkring oefent druk uit (zowel positieve als negatieve) om al of
niet binnen dezelfde kring te blijven.
Voor de invloed van het milieu van afkomst op de keuze van de informatiekanalen bij het zoeken van banen kan gewezen worden op "werkloosheid en herintreding, deel I: Informatiekanalen en solliciatieprocedures" van A. Vissers en T. Heinen (1976). Hierin vindt men dat
personen met de laagste opleidingen en de laagste beroepsniveaus
tweemaal zo vaak gebruik maken van de kring van kennissen als informatiekanaal dan personen met de hoogste opleidings- en beroepsniveaus.
De laatsten werden vaker door de werkgever gevraagd of nemen zelf het
initiatief.
Tenslotte komt de rol van sociale netwerken - als informatiekanaal bij het verkrijgen van werk sterk tot uiting in de studie "Getting a
job, a study of contacts and careers" van M.S. Granovetter (1974).
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Appendix B
Vragenlijst ten behoeve van de interviews.
De onderstaande lijst met vragen werd gehanteerd om een
bepaalde mate van syscematiek in de verzamelde gegevens
te bereiken. Per individuele respondent waren uitwijdingen mogelijk.
Vroeger zoekgedrag:
I.

Hoe vaak heeft u tot nu toe een baan gehad?

2.

Via welke wegen bent u telkens aan een baan gekomen?

Laatste aaneengesloten zoekperiode:
3.

Welke banen genieten uw voorkeur en welke niet?
Welke kenmerken moet een baan bezitten, wilt u haar aantrekkelijk vinden?

4.

Vindt u het zoeken van banen moeilijk of makkelijk?
Wat is de reden daarvan?

5.

Welke informatiekanalen gebruikt u bij het zoeken van banen?
Maakt u gebruik van:
- kranten of andere gedrukte media(vakbladen, streekbladen)?
- familie/kennissen/relaties?
- spontane sollicitaties (telefonisch, bezoeken, brieven)?
het GAB (bemiddeling, vacaturebank)?
- het uitzendbureau?
Zo ja, op welke manier maakt u er gebruik van? Wat zijn de redenen van
het wel/niet gebruiken van het medium en van de manier waarop u het
medium gebruikt?

6.

Van welk informatiekanaal maakt u het meest gebruik?

7.

Welke rol spelen de tussenpersonen(ondersteunend, kritisch,lerend
informerend, stimulerend)?

8.

In welk gebied zoekt u banen?
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9.

Heeft u het gebied waarin u zoekt of de banen en bedrijven,
waar u zich op richt, op enige wijze opgedeeld(bijvoorbeeld in
aantrekkelijk- onaantrekkelijk, soort werkzaamheden)?

10.

Welke belemmeringen doen zich voor bij het zoeken van werk?
persoonsgebonden ( u weet niet hoe te zoeken; het zoeken en
solliciteren kost u moeite)
bedrijfsgebonden (er worden geen vacatures gepubliceerd, de
inf ormatie is van weinig waarde)
arbeidsmarktgebonden (onvoldoende steun en informatie van tussenpersonen, geen voorlichting over hoe en waar te zoeken)

11.

Welke informatie over een (gevonden) vacature is noodzakelijk om
teweten of de vacature u interesseert of niet?

12.

Kijkt u alleen uit naar vacatures of sowieso naar alle banen die
u interessant of leuk vindt maar die niet vacant zijn?

13.

Kijkt u ook naar vacatures die niet in het verlengde van uw opleiding
en/of ervaring liggen?

14.

Weet u of de banen die u zoekt ook door veel andere werkzoekenden
gezocht worden?
Weet u welke personen concurrenten voor u zijn?

15.

(bij schoolverlaters/jongeren) Welke rol zou de school moeten spelen
bij de voorbereidingen op een beroepsleven (beroepskeuze, voorlichting,
waarschuwingen)?

16.

Welke rol zou het Gewestelijk Arbeidsbureau moeten spelen bij het
zoeken van werk (informerend, motiverend, lerend: hoe te zoeken
en te solliciteren)?

17.

(bij thuiswonenden) Welke rol zouden de ouders moeten spelen bij
de voorbereiding op het beroepsleven?

18.

Tot slot van dit onderdeel zou ik u willen vragen naar de resultaten
van de laatste zoekcampagne:
hoeveel vacatures via welk kanaal gevonden?
hoe vaak gesolliciteerd?
hoe vaak uitgenodigd?
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Contact met de werkbiedende (de sollicitatie)

I.

Bij welke vacatures informeert u m bij welke solliciteert u?

2.

Hoe besluit u om te solliciteren? (spontaan,in een opwelling; na lang
nadenken en twijfel;

na vergelijking van alternatieven; na overleg

met anderen).
3.

Hoe stelt u zich op tegenover de personeelsfunctionaris?
(mondig, zelfbewust of verlegen en zenuwachtig)
Wat is de reden van deze opstelling?

4.

Bent u in het algemeen tevreden of ontevreden over de manier waarop de sollicitatiegesprekken verlopen?
Wat is de reden van deze (on)tevredenheid?

5.

Heeft u een idee wat een bedrijf van u wilt als u in dienst treedt
(inzet, hoge productiviteit, aanpassingsvermogen, lang dienstverband)?

In het bedrijf:
I.

Zijn de contacten op het werk bevredigender, even bevredigend of minder
bevredigend dan de contacten die u buiten het werk heeft?

2.

Heeft u wel eens een interne opleiding aangeboden gekregen of gevolgd?

3.

Heeft u wel eens promotie gemaakt?

4.

Welke problemen heeft u in de vorige banen en de huidige baan op
de werkvloer meegemaakt:
wat het. werk zelf betreft?
wat de collega's betreft?
wat de meerdere betreft?

5.

Als u ergens pas in dienst bent getreden waar bent u dan extra gevoelig
voor of waarop let u extra goed?
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Persoonkenmerken:

I.

Leeftijd, opleiding, woonsituatie.

2.

Houding tegenover werken en niet-werken (ideeen, gevoelens,
motieven).

3.

Vindt u het

erg dat u werkloos bent en/of bestaat er een druk om

werk te zoeken?
Wat scheelt er aan de huidige baan (indien werkzaam)?
4.

Bent u in de loop der jaren verandert in uw houding en motieven tegenover werken?

5.

Wat heeft u geleerd van vroegere werkervaringen, zowel van u zelf
als van anderen, wat betreft de gunstige ervaringen en de ongunstige
ervaringen.

De ruilvoorwaarden (niet bij alle respondenten)
Hier werd om een spontaan connnentaar gevraagd op de volgende punten:

I.

Iedere partij (werkbiedende en werkzoekende) beschikt over iets
dat van waarde is voor de ander.

2.

Iedere partij is in staat om over het object van ruil (de functiekwalificaties, persoonsgegevens) informatie uit te wisselen.

3.

Iedere partij heeft de vrijheid om de aanbieding te accepteren of te
verwerpen.

Follow-up:
Na twee

a drie

maanden ziJn de meeste van de 31 respondenten telefonisch

en enkele schriftelijk benaderd met de vraag of er verandering in hun
situatie was gekomen (meestal of ze een baan hadden gevonden). In geval de
situatie onveranderd was gebleven werd gevraagd of er zich nieuwe ontwikkelingen hadden voorgedaan bij het zoeken of anderszins. Van een respondent
werd geen reactie ontvangen.
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Appendix C
Overzicht van de bemiddelende instanties, bedrijven en instellingen via
welke de 31 respondenten werden bereikt:
Man

Vrouw

GAB-1

7

0

GAB-2

2

2

GAB-3

2

Metaalverwerkend bedrijf-1

3

Metaalverwerkend bedrijf-2

2

3

Metaalverwerkend bedrijf-3

2

0

Een dienstverlenende instelling

3

3

21

10

Totaal

===
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