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Geen andere baan voor noorderling

Zijn ze behoudend? Bang dat

er geen ander werk is? Of

zijn ze simpelweg tevreden

met hun huidige baan? Hoe

dan ook: noorderlingen heb-

ben weinig behoefte aan een

andere werkkring, zo blijkt

uit een enquête van het Re-

gioNoordpanel in samenwer-

king met Enigma Research.

Driekwart van de onder-

vraagden ziet zichzelf over

vijf jaar nog altijd bij dezelf-

de baas werken.

Vooral dewerk-

Door Anita Pepping
Groningen/Assen Vooral dewerk-

nemers in loondienst tussen de 40

en 59 jaar zijn niet van plan een an-

dere werkgever te zoeken. Volgens

hoogleraar regionale arbeids-

marktanalyse Jouke van Dijk van

de Rijksuniversiteit Groningen is

dat niet zo verwonderlijk. "Het is

wel crisis en dus niet de tijd om

over te stappen. Voor je het weet

beland je in de bijstand." Hij ver-

wacht onmiddellijk meer mobili-

teit als het eind van de crisis in

zicht is. "Jaren geleden was er nog

de angst voor vergrijzing, maar die

is nu even naar de achtergrond ver-

dwenen. Zodra het economisch be-

ter gaat, speelt die kwestie weer op,

gaat iedereen weer om zich heen

kijken en zal de mobiliteit op gang

komen", verwacht Van Dijk.

Toch blijkt uit dit loopbaanon-

derzoek dat iets minder dan de

helft van de werkenden wel eens

overwogen heeft om wat anders te

gaan doen. Maar nadere vraagstel-

ling leert dat slechts een zesde van

alle werkers het afgelopen jaar een

sollicitatiebrief heeft geschreven.

De reden voor sollicitatie komt

veelal vanuit een negatieve insteek.

Omdat ze ontevreden waren over

hun functie of omdat zewarenont-

slagen. "Opvallend", vindt loop-

baancoach Anneloes Middelkoop

uit Groningen. "Als coach vind ik

het natuurlijk jammer dat mensen

niet vanuit een positieve motivatie

op zoek gaan naar een andere baan.

In een sollicitatiegesprek zul je dan

het enthousiasmevandekandidaat

missen." Zij weet zeker dat je meer

kans maakt als je niet afwacht,

maar actie onderneemt omdat je je

wilt ontwikkelen. "Maar ook zij be-

grijpt dat de angst om zonder werk

te komen in deze tijd veel groter is.

"Toch kun je voor jezelf op verken-

ning gaan:wie ben ik, wat kan ik en

watwil ik. Jemoet nietwachten tot

je helemaal zat bent van je werk en

vastloopt."

De afgelopen weken heeft deze

krant in de rubriekAndere Ambitie

aandacht besteed aan loopbaanwij-

zigingen van noorderlingen. Som-

migen kozen voor een totaal nieu-

we carrière. Uit deze enquête komt

nu naar voren dat een derde van de

ondervraagden het liefst hetzelfde

werk wil blijven doen, bij laag op-

geleiden ligt dat op 50 procent. Een

derde van de geënquêteerden zou

graag iets nieuws gaan doen; bij

vrouwen ligt dat percentage iets

hoger, namelijk op 40 procent.

Het positieve nieuws is dat de

werkende noorderling behoorlijk

tevreden is. Leuk werk en toch ook

zekerheid worden in Groningen,

Drenthe en Friesland gewaardeerd.

Het rapportcijfer 7,5 geeft datweer,

ondernemers gevenhunwerkzame

bestaan zelfs een 8.1.

@ anita.pepping@dvhn.nl

Regionale verschillen
Sinds 1990 trekken de regionale
werkloosheidsverschillen naar
elkaar toe. Het zuiden telt de
minste werklozen. Het Westen
en het Noorden lopen gelijk;
alleen Oost-Groningen scoort
hoger, maar dat geldt ook voor
de regio Rotterdam.
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