
(AWVN, FNV Bondgenoten, CNV BedrijvenBond, De Unie) zich manifesteerde
met een baanbrekend initiatief om productiviteit (tot dan toe een taboe-onder‐
werp) en kwaliteit van de arbeid gelijktijdig te verbeteren.4 Daar is veel goeds uit
voortgekomen.5 Nu we langzaam uit de crisis lijken te geraken, is het tijd voor een
nieuw initiatief op decentraal niveau. En waarom zou de vakbeweging ter onder‐
bouwing daarvan dan niet weer eens een verdiepingsslag maken bij de scenario’s
tot 2025 … Misschien moeten de publicaties Een Visie ter Visie (NKV, 1975) en
Vakbeweging en Maatschappij (NVV, 1977) weer eens ter inspiratie uit de kast wor‐
den gehaald.

Frank Pot
Emeritus hoogleraar Sociale Innovatie Radboud Universiteit en research fellow
TNO

Boekbesprekingen

Werkloosheid door de ogen van werkloze jongeren

Dekker, F. (2013). Bankzitten. Jeugdwerkloosheid in Nederland. Den Haag: Boom
Lemma uitgevers. ISBN 978-94-6236-043-3.

Bankzitten is een onderzoek naar jeugdwerkloosheid in Nederland van arbeids‐
socioloog Fabian Dekker. De auteur biedt met zijn studie meer inzicht in de bele‐
vingswereld en het gedrag van werkloze jongeren en plaatst dit in een bredere
context van de betekenis van werk voor individuën en de omgang met werkloos‐
heid. Met name de passages waarin de auteur de jongeren zelf aan het woord laat,
maken dit een prettig leesbaar en interessant boekje.
Het boekje begint met een cijfermatige schets van de jeugdwerkloosheid in Neder‐
land om zicht te krijgen op de omvang van het probleem. Dekker wijst de houding
van de zogenaamde optimisten af die ervan uitgaan dat het probleem zich vanzelf
zal oplossen als de economie weer aantrekt. De redenering dat in de jaren tachtig
de jeugdwerkloosheid veel hoger was en dat het toen ook goed is gekomen, is vol‐
gens Dekker te makkelijk. De situatie in de jaren tachtig is onvergelijkbaar met
die van nu. De arbeidsmarkt is veranderd. Met name jongeren zijn steeds vaker
aangewezen op flexibele arbeid, wat hun positie op de arbeidsmarkt kwetsbaar
maakt. Tegelijkertijd is de toegang tot de sociale zekerheid beperkt; jongeren krij‐
gen niet zo makkelijk een uitkering. Het is volgens Dekker van belang om te zien
hoe de jongeren in deze context reageren op werkloosheid, omdat kennis hierover
ertoe kan bijdragen hen beter aan het werk te helpen.
Door middel van gesprekken met 35 werkloze jongeren gaat hij in op de vraag wat
het voor deze jongeren betekent om werkloos te zijn en hoe ingewikkeld het voor
hen is om aan werk te komen. Dekker wil daarbij niet alleen hoogopgeleide jonge‐
ren aan het woord laten, maar zegt uiteenlopende groepen jongeren te willen
belichten. Dit doet hij aan de hand van een aantal thema’s: arbeidsethos, baan‐
wensen, aan het werk zien te komen en omgaan met werkloosheid. Alvorens hij
de jongeren zelf aan het woord laat, schetst hij enkele algemene inzichten met
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betrekking tot deze thema’s. Kort samengevat komt dit hierop neer dat werk nog
steeds heel belangrijk is voor ons welbevinden, maar dat de betekenis van werk in
de loop der jaren is veranderd: ‘er is meer dan alleen werk’. Tegelijkertijd verwach‐
ten we veel van de inhoud van ons werk en heeft werkloosheid over het algemeen
negatieve consequenties, zowel financieel als sociaal.
In de gesprekken met de jongeren vindt Dekker echter weinig terug van de hou‐
ding dat ‘er meer is dan alleen werk’. Dekker concludeert dat de huidige generatie
jongeren die nogal eens beschreven wordt als de generatie die vooral uit is op
‘genieten’, juist een vrij traditionele gerichtheid heeft op werk en inkomenszeker‐
heid. De jongeren geven blijk van een sterk arbeidsethos. Werken is belangrijk
voor je persoonlijke ontwikkeling en werken is financieel noodzakelijk. Alleen
voor jongeren die nog een opleiding volgen, lijkt werk wat minder belangrijk.
Voor wat betreft de baanwensen blijkt dat met name hoger opgeleide jongeren
veel verwachten van de inhoud van hun werk. Voor lager opgeleide jongeren zijn
de financiële aspecten van werk belangrijker. Deze scheidslijn lijkt echter tijdelijk.
Naarmate de werkloosheid langer duurt, gaat ook voor hoger opgeleide jongeren
het financiële aspect van werk meer meetellen. Met uitzondering van de jongeren
die nog een opleiding volgen, zijn de werkloze jongeren in dit onderzoek (op ter‐
mijn) dan ook bereid onder hun niveau te werken. Andere alternatieven, zoals het
aannemen van een baan in het buitenland of het starten als zzp’er, zijn voor veel
jongeren geen reële optie.
Door hun werkloosheid ervaren veel jongeren een materiële en sociale achter‐
stand. Over het algemeen zijn de werkloze jongeren echter optimistisch. Zij
beschouwen zich niet als een onderdeel van een verloren generatie en hebben er
alle vertrouwen in dat het wel goed komt. Dekker noemt dit optimisme een
copingstrategie van de jongeren, die leven in een samenleving waarin individuali‐
teit en het streven naar succes centraal staan. Erkennen dat iets niet gelukt is, is
geen optie.
Wellicht is zijn analyse juist, maar ik zou het als lezer interessanter gevonden
hebben als de auteur zichzelf de vraag had gesteld hoe we dit optimisme kunnen
inzetten om jongeren aan een baan te helpen. Uit de inleiding van zijn boekje
spreekt immers de ambitie om met het inzicht in de belevingswereld en het
gedrag van jongeren bij te dragen aan het beter begeleiden van jongeren naar
werk. In het laatste hoofdstuk benoemt Dekker weliswaar enkele aangrijpings‐
punten voor mogelijke oplossingen voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid,
waaronder een minder strikte ontslagbescherming en een intensief activerings‐
beleid. De vraag of en hoe dit activeringsbeleid zich zou moeten richten op het
sterke arbeidsethos, de flexibele houding ten aanzien van het accepteren van
werk onder hun niveau en de positieve blik op de toekomst van de werkloze jon‐
geren komt daarbij helaas niet aan de orde.

Cora van Horssen
Onderzoeker arbeid en sociale zekerheid
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