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Gelukkig zijn is een van 
de belangrijkste drijfveren 
van jonge werknemers in 
het werk. Dat blijkt 
uit een onderzoek van 
Stichting 4YoungPeople 
en Careerwise, dat begin 
dit jaar verscheen. 
Maar waar worden jongeren 
nu echt blij van: geld, 
macht en roem?

TEKST DESIREE HOVING

Jongeren willen ‘smart jobs’

TR E N D   DR IJ FVE R E N

Steeds minder mensen hebben werk. Sinds begin 
2013 is het aantal werknemers met bijna 110 
duizend gekrompen. Het aantal werklozen nam 
met deze hoeveelheid toe, volgens het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat laatste 
geldt vooral voor jongeren van 15 tot 25 jaar. 
Van hen waren begin 2013 maar liefst 135.000 
jongeren werkloos, een enorme toename ten 
opzicht van 2009. Toen was nog 76 procent van 
de jongeren actief op de arbeidsmarkt, terwijl 
dat eind 2013 nog maar 42 procent was. 
Vanwege die hoge jeugdwerkloosheid investeert 

de Rijksoverheid tot 2015 vijftig miljoen euro. 
Dat geld gaat vooral naar leerbanen en stage-
plaatsen in het bedrijfsleven, subsidies voor 
scholen die jongeren met een hoger onderwijs-
diploma aannemen (zogenoemde zij-instromers) 
en extra opleidingen zodat jongeren door kunnen 
leren in plaats van werken. Zo kunnen jongeren 
bij de gemeente waarin ze wonen bijvoorbeeld 
een startersbeurs aanvragen, waarmee ze zes 
maanden werkervaring kunnen opdoen bij een 
bedrijf dat ze zelf mogen uitkiezen. Meer 
informatie: www.startersbeurs.nu

STEEDS MINDER WERKENDE JONGEREN

Generatie Einstein, Generatie Nix of 
Generatie Y. Het blijft moeilijk om een 
stempel te zetten op de jongste 
generatie werknemers, die geboren is 
tussen 1985 en 2000. Datzelfde geldt 
voor een heldere omschrijving van wat 
deze kersverse collega’s allemaal willen. 
Even googlen leert dat ze waarde 
hechten aan vrijheid, zelfontplooiing 
en een goede werk-privé balans. Onder 
meer, want hoe meer zoekresultaten je 
bekijkt, hoe langer de lijst aan 
eigenschappen waar werkgevers 
rekening mee zouden moeten houden. 

JONGE WERKGEVERS LIJKEN dus een 
hele lange lijst met eisen mee te 
nemen naar hun eerste baan. 
Maar kunnen ze zich de luxe wel 
permitteren om zo kritisch te zijn 
over hun toekomstige werkgever? 
“Nee.” Jos Akkermans, universitair 
docent management & organisatie-
kunde bij de Vrije Universiteit 
Amsterdam, is duidelijk. “In deze 
crisistijd hebben jongeren het niet 
voor het uitzoeken. Ze plaatsen de 
problemen in de maatschappij vaak 
buiten henzelf. Studenten verwachten 
dat ze na hun afstuderen direct 
hun droombaan kunnen vinden en 
snel een hoge managementpositie 
kunnen bereiken. Dat noemen we 
onrealistisch optimisme.” 

EN INDERDAAD, de arbeidsmarkt is 
voor veel mensen niet gunstig op dit 
moment. Hoog opgeleiden hebben 
gemiddeld 5 tot 6 maanden nodig om 
een baan te vinden. Voor lager 
opgeleiden is dat nog langer; zij zijn 
gemiddeld 10 tot 12 maanden na hun 
opleiding werkeloos. Toch blijkt uit het 
zogeheten Young Professional 
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zouden kunnen zijn, blijkt uit hetzelfde 
onderzoek, waar Robert de Lange aan 
meewerkte. In het dagelijks leven is hij 
ondernemer met een passie voor 
generatie Y. “Jongeren hebben ook veel 
behoefte aan het vinden van wat hun 
talenten en passies zijn. Als je dat als 
werkgever kunt aanbieden, dan voelen 
werknemers zich meer gewaardeerd en 
zijn gelukkiger. En dan gaat de retentie 
(ontslag, red.) omlaag.” 

DAAR IS AKKERMANS het mee eens. Hij 
adviseert bedrijven om smart jobs te 
creëren, waarbij ze werk met loopbaan-
ontwikkeling zouden moeten combine-
ren. Dat laatste betekent dat jongeren 
leren reflecteren op hun eigen 
kwaliteiten, op zoek gaan naar hun 
passies, zichzelf meer gaan profileren 
om te laten zien wat ze waard zijn en 
daar ook daadwerkelijk proactief mee 
aan de slag gaan. Akkermans: “Als je 
meer ontwikkelingsmogelijkheden 
ervaart, kan dat versterkend werken om 
actievere werk- en loopbaandoelen te 
gaan stellen. Ik geloof er echt heel erg 
in dat dat bij jongeren tegemoet komt 
aan de manier waarop ze hun baan 
willen vormgeven. Ze kunnen best een 
stootje hebben, maar komen juist tot 
bloei als ze positief gestimuleerd en 
uitgedaagd worden.” Robert de Lange 
denkt zelfs dat werknemers 85 procent 

efficiënter zouden kunnen werken als 
hun werk beter aan zou sluiten. 
“Bedrijven halen niet alles uit hun 
werknemers wat er in zit.” 

MAAR HOE DOE je dat dan wel: alles 
eruit halen wat er in zit? Al tijdens zijn 
promotie concludeerde Akkermans dat 
iedereen waarde hecht aan autonomie, 
steun en ontwikkelingsmogelijkheden, 
of iemand nu hoog of laag is opgeleid. 
Want dat draagt bij aan de motivatie, 
het welzijn en de bevlogenheid van ‘Bedrijven halen 

niet alles uit 
hun werknemers 
wat er in zit’
Robert de Lange

‘Wanneer werknemers 
de kans krijgen om 
breder en beter 
inzetbaar te worden, 
gaan ze zich juist 
meer betrokken 
voelen bij het bedrijf’ 
Jos Akkermans

4YoungPeople en Careerwise.nl dat 
maar liefst 67 procent van de jongeren 
in loondienst alweer binnen een jaar 
op zoek wil naar een andere baan. De 
reden? Ze hebben een grotere behoefte 
aan werkgeluk. Op dit moment scoren 
de Young Professionals een magere zes 
op de mate waarin ze gelukkig zijn in 
hun werk. Dat cijfer zou een stuk 
hoger kunnen worden als jongeren 
zichzelf meer zouden kunnen 
ontwikkelen en als ze authentieker 

werknemers. Met autonomie bedoelt 
de wetenschapper dat iemand niet 
constant op z’n vingers getikt wil 
worden, maar dat hij de vrijheid heeft 

om te beslissen wanneer hij binnen-
komt of weggaat en wanneer hij een 
vakantiedag opneemt. En alsof we 
nog niet voldoende bewijs hadden 
dat de mogelijkheid om je eigen 
functie in te richten (autonomie) en 
ontplooiingsmogelijkheden belangrijk 
zijn voor werknemers, blijkt dit ook 
nog eens uit het rapport Bevlogenheid: 
trends en ontwikkelingen 2013 dat 
trainingsbureau Schouten & Nelissen 
eind vorig jaar opstelde. 

TOCH KLINKT HET ALS een open deur: is 
het niet al decennia bekend bij 
werkgevers dat jongeren de behoefte 
hebben om zichzelf te ontplooien? 
Waarom gebeurt dat dan onvoldoen-
de? Akkermans: “Dat is de manage-
mentparadox van employability: heel 
veel managers zijn bang dat ze hun 
mensen opleiden voor de concurrent. 
Aan de ene kant wil je werknemers 
inzetbaar maken, terwijl ze aan de 
andere kant juist dan vertrekken. Maar 
het mooie is dat wanneer werknemers 
de kans krijgen om breder en beter 
inzetbaar te worden, ze zich juist meer 
betrokken gaan voelen bij het bedrijf.” 

DIE BETROKKENHEID VERTAALT zich in 
meer intrinsieke motivatie en commit-
ment, wat de kans groter maakt dat 
jongeren juist wél trouw blijven aan 
hun werkgever. Die intrinsieke 
motivatie is trouwens belangrijker dan 
extrinsieke motivatie, zoals een salaris. 
Volgens Akkermans moeten bedrijven 
er voor zorgen dat geld in principe geen 
issue is. “Als werknemers maar 
voldoende geld krijgen en er tevreden 
mee zijn, dan is het geen belangrijke 
motivatie meer. Een goed salaris lijkt 
wel ideaal als je naar de arbeidsmarkt 
gaat, maar echt bevlogen raak je alleen 
als je ook intrinsiek gemotiveerd bent.” 
En dat komt dus door die ontplooiings-
mogelijkheden, steun en autonomie, 
maar ook door het ontwikkelen van 
loopbaancompetenties, zo bleek uit het 
onderzoek van Akkermans.


