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Ten 
geleide

Inhoud

Lieve leden,

Zoals het voorblad al zegt gaat 
dit pamflet over arbeid. We 
bespreken de voor en nadelen van 
een bijbaantje en hoe mindfulness 
kan helpen met het geluk bewaren 
in je baan. De raarste baantjes 
en feitjes komen voorbij en we 
hebben natuurlijk weer aanraders 
voor leuke boeken en series. Dit is 
ons laatste pamflet. We vonden het 
erg leuk om te doen en het stokje 
wordt overgenomen door een 
enthousiaste nieuwe redactie. 

Heel erg bedankt voor het lezen!

Liefs Jolijn, Raf, Marise, Mara en 
Anneloes
Redactiecommissie 2018-2019
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Usocia-Agenda
12 november  Ledenborrel
20 november  Pauw academy 
21 november  Kroegentocht
27 november  Ouderejaarsactiviteit

3 december  Europees Parlement
10 december  Masteravond
12 december  Lustrumgala 
16 december  Ledenborrel
19 december  Kroegcollege

Voor meer informatie en data neem een kijkje op de        
Usocia-website: www.usocia.nl of de Usocia Update 

app!
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Lieve allemaal,

Arbeid is de motor van onze samenleving. 
Iedere ochtend klokken miljoenen mensen 
in om brood te bakken, de treinen te laten 
rijden of om op een andere manier iets bij 
te dragen. Arbeid is voor sociologen dan 
ook een belangrijk onderwerp. Er zijn zelfs 
sociologen die zeggen dat de verdeling van 
arbeid de belangrijkste manier is om een 
samenleving te analyseren. Als studenten 
sociologie zijn we, bewust en onbewust, 
ook al veel bezig met arbeid. Veel van ons 
hebben een bijbaan, en gedurende onze 
studie proberen we een beeld te krijgen van 
wat we later willen doen. Met Usocia gaan 
we dit jaar weer proberen jullie daarbij 
te ondersteunen. Zo hebben we weer een 
enthousiaste Carrièrecommissie die onder 
andere bedrijfsbezoeken en workshops 
gaat organiseren. Ook zal er samen met de 

Faculteit Sociale Wetenschappen weer een 
Career Night worden georganiseerd, waar 
alumni je zullen vertellen hoe hun carrière 
is verlopen tijdens en na hun studie. Als 
bestuur hebben wij ontzettend veel zin in 
het komende jaar en we hopen jullie op veel 
activiteiten te zien!

Dit is het eerste pamflet waar ik als voorzit-
ter een inleiding voor mag schrijven. 
Daarvoor neem ik met plezier het stokje 
over van Sophie Opdam. Verder wil ik graag 
de redactiecommissie van afgelopen jaar 
bedanken voor hun fantastische inzet. Veel 
leesplezier!

Liefs,
Jesse aan de Wiel 

Vanuit het Bestuur
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Op de klompen naar het werk

Voor ons is de Nederlandse werkcultuur 
moeilijk op te merken, het is nou eenmaal 
normaal voor ons.Toch is er daadwerkelijk een 
soort cultuur. Deze cultuur wordt duidelijk 
wanneer je het aan mensen die uit een 
andere cultuur komen vraagt. Veelal wordt er 
aangegeven dat er in Nederland veel ruimte 
is voor discussie. Wanneer wij bijvoorbeeld 
onze leidinggevende tegenspreken, zitten de 
mensen afkomstig uit een andere cultuur met 
grote ogen te kijken. Wij zien het tegensprek-
en van iemand uit een hogere rang als iets 
heel normaals, dat wordt van je verwacht als 
het nodig is. In sommige andere landen is 
dit een bijna ondenkbare handeling. Verder 
hebben wij te maken met een consensus 
cultuur. Vergaderingen kunnen ontzettend 
lang duren omdat iedereen een kans krijg om 
zijn mening te uiten. Vervolgens worden al 
die meningen meegenomen in het komen tot 
een uiteindelijk besluit waar iedereen het mee 
eens is. In Nederland doen de meeste mensen 
aan flexwerken, wat helemaal gaat om het 
werken met flexibele tijden en werkplekken.

Tussen Amerika en Nederland vallen de 
verschillen wel mee. Een groot verschil is dat 
mensen in Amerika echt leven om te werken. 
Dit zie je in veel dingen terug. Amerika-
nen hebben over het algemeen langere 
werkdagen. Ze nemen vaak ook hun werk 
mee naar huis. Welk soort werk je hebt geeft 

je een bepaalde sociale status. De werkcultuur 
heeft in Amerika ook invloed op de vakanties. 
Het is namelijk zo dat Amerikanen minder en 
minder lang op vakantie gaan. Vaak hebben 
ze maar twee weken per jaar betaald vakantie. 
Dit is ook terug te leiden naar het motto waar 
veel bedrijven volgens leven; ‘Time is money’. 
De planning die wordt gemaakt is gericht op 
korte termijn afspraken, snelle beslissingen 
en resultaatgericht werk. Op de werkvloer 
worden onderwerpen zoals godsdienst en 
politiek gezien als niet gepast waardoor het 
gesprek als snel stil zal vallen als je hierover 
begint.

Van Amerika stappen we over naar een land 
veel dichter bij huis, namelijk Duitsland. De 
Hiërarchie die er heerst in een bedrijf staat 
in de werkcultuur van Duitsland centraal. 
De mensen met een hogere positie hebben 
het veelal voor het zeggen in het bedrijf. 
Mensen in een lage positie moeten alles wat 
ze doen uitgebreid bespreken met de persoon 
boven hen. Dit is omdat je positie bepaalt of 
jij bepaalde beslissingen mag nemen. Al je 
een deal met iemand die in Duitsland werkt 
probeert aan te gaan, zul je ervaren dat die 
persoon, afhankelijk van zijn of haar positie 
in het bedrijf, veel naar andere mensen zal 
bellen. 

 

Werk, een bekende term met een duidelijke betekenis. iedereen is het in meer of mindere 
mate Wel eens over Wat Werkt inhoudt. je zult niet snel in een gesprek verzeild 
raken Waar jij en de andere persoon Werk op een andere manier opvatten. de cultuur 
rondom Werk, dat is een heel ander verhaal. elke maatschappij heeft te maken met 
een bepaalde cultuur. deze cultuur kan Weer per maatschappij verschillen. Wat Wij 
hier in nederland normaal vinden, kan ergens anders misschien helemaal niet door de 
beugel. zijn landen echt zo verschillend als het gaat om de manier Waarop jij jezelf 
op en rondom Werk presenteert?

DOOR MARA HOFLAND
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Als je als iemand vanuit een lagere positie 
toch besluit om een beslissing zelfstandig 
te nemen en dit loopt fout af, ondervind je 
gezichtsverlies. Gezichtsverlies wordt gezien 
als iets vreselijks, waardoor men niet snel zelf 
beslissingen zal maken.

De eerder genoemde landen vallen allemaal 
onder de westerse wereld, maar hoe zit het 
met een land die hier buiten valt? De werkcul-
tuur in Japan is helemaal bijzonder en het 
zal je aan het eind niet verbazen dat ik hier 
een groot stuk aan toe deel. Japan heeft te 
maken met een overwerkcultuur. We vinden 
hier werkweken met soms wel meer dan 100 
overwerk uren. Deze overwerkuren worden 
nog eens lang niet allemaal uitbetaald. Het 
klinkt natuurlijk bijna onmogelijk. Is er echt 
zoveel werk dat iedereen zoveel overwerkuren 
moet draaien om het af te krijgen? Het 
antwoord is nee. De overwerkuren die 
worden gedraaid hebben minder te maken 
met de daadwerkelijke werklading en meer 
met sociale normen en tradities. In Japan is 
het niet acceptabel om eerder naar huis te 
gaan dan iemand die in een hogere positie 
zit dan jij. Daarbij wordt er van de mensen 
in een hoge positie verwacht dat ze hard en 
lang doorwerken. Zo komt het dat iedereen 
door de verwachtingen die andere van hen 
hebben langer op werk zitten dan eigenlijk 
nodig is. Hard en toegewijd werken is verder 
een must. Maar als je zoveel uren draait met 
minder werk, hoe kan je dan toch constant 
hard aan het werk zijn? De oplossing is bizar. 
Makkelijke taken worden erg uitgerekt en 
veel moeilijker gemaakt dan ze zijn. Zo duurt 
het langer voor men ermee klaar is en stapelt 
het werk zich vanzelf op. Dat iedereen op 
deze manier erg laat naar huis gaat, verbaast 
niemand. Als een werknemer eindelijk rond 
10 uur in de avond weer thuis is, moet hij 
vroeg op om op tijd op zijn werk te komen. 
Het is gebruikelijk om meer van een uur naar 
je werk te moeten reizen. Dit laat tijd zijn en 
vroeg opstaan kan zijn tol gaan eisen. Het is 
daarom ook niet heel raar als mensen in ‘slaap’ 

vallen aan hun bureau. Aan dit soort van 
slapen, wat inemuri wordt genoemd, zitten 
wel strenge regels verbonden. In principe is 
het rechtop zittend even met je ogen dicht 
rusten. Je moet namelijk wel reageren als 
iemand je aanspreekt en je hoofd neerleggen 
mag absoluut niet. Verder is inemuri alleen 
voor mensen met een hoge of een lage rang, 
de rest heeft pech. Voor de sociale bonding 
is er elke week nomikai. Dit zijn verplichte 
avonden uit met je afdeling waarbij je vaak 
samen onder het genot van een drankje 
karaoke gaat zingen, waarbij het toegestaan is 
om meer van je persoonlijkheid laten zien dan 
normaal is op werk. 

Voor ons is het ondenkbaar dat mensen zo 
lang werken, soms zelfs zonder er betaald voor 
te worden, wij zouden dat niet accepteren. In 
Japan zijn veel werknemers uitzendkrachten. 
Hierdoor kunnen ze vrij makkelijk en snel 
eruit liggen. Ze moeten echt bewijzen dat ze 
toegewijd zijn aan het bedrijf, wat de vele 
overuren tot gevolg heeft. De hoge werkdruk 
en de lange werkdagen hebben een grote 
invloed op de mensen. Het is niet ongebruike-
lijk voor mensen om als gevolg hiervan te 
overlijden. Dit wordt Karoshi genoemd, ofwel 
‘dood door overwerk’.

Tegenwoordig zijn de verschillen in werkcul-
tuur per land steeds minder groot. Dit ligt 
er wel aan welke werelddelen je met elkaar 
vergelijkt. Westerse landen lijken op elkaar, 
maar verschillen nog steeds veel van bijvoor-
beeld oosterse landen. Het is handig om je 
te realiseren met welke cultuur je te maken 
hebt in een bedrijf. Anders ben je binnen de 
kortste keren weer bezig met het zoeken van 
een nieuwe baan.
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Hoe denkt Usocia er 
eigenlijk over?
het studentenleven kan best Wel duur zijn en soms is het maximaal lenen niet 
genoeg. daarom zien We dat veel studenten ook een bijbaantje hebben. dit is 
een manier om ervaring op te doen en natuurlijk een zakcentje te verdienen, 
maar het kan soms een afleidend effect op je studie hebben. Wij vroegen ons af 
hoe dit zit voor onze usocianen. vandaar de stelling:

“Een bijbaan zorgt ervoor dat je je minder kan 
focussen op je studie.”
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Wist je dat?!
..uit onderzoek is gebleken dat de manier waarop mensen met een nieuwe baan zich aan de
organisatie binden opvallend veel op verliefdheid lijkt?

..er zijn vaker gezondheids- en welzijnsklachten in ‘flexjobs’ dan in stabiele standaardbanen?

…je in Japan iemand kan inhuren om voor jou in de rij te staan? Dit is bijvoorbeeld bij de
lancering van nieuwe producten.

...we gemiddeld 90000 uur van ons leven besteden aan werk?

...Sommige mensen handdoek snuivers zijn? Hierbij snuit iemand zijn neus in een zakdoekje
en moet iemand anders eraan gaan ruiken om te kijken of het nog lekker ruikt.

...koppels waarvan een van de partners 10 of meer overuren per week presteert, dubbel
zoveel kans maken om te scheiden?

...er elk jaar 13 miljoen werkdagen verloren gaan door stressgerelateerde ziekten?

...Je ook hofleverancier bloedzuigers kan zijn? Je zorgt dan dat de bloedzuigers die je
aanlevert echt honger hebben.

...er jaarlijks 10000 Japanners sterven aan hun bureau ten gevolgen van 60- tot 70- uren
durende werkweken, beter bekend als karoshi?

...15% van de vrouwen op managementniveau seks had met de baas, 37% daardoor ook
effectief promotie kreeg?

…Sommige mensen voor hun beroep hondenvoerproever zijn?

...een gemiddelde werknemer 100 uur per jaar verliest aan woon-werkverkeer.

...millennials de werk-privé balans belangrijker vinden dan hun salaris?

...Je als baan eilandoppasser kan hebben? Hierop zit je alleen op een eiland waar je let op
de flora en fauna van een eiland en schrijf je hierover
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Man, 70 jaar
‘Hoe ik bij mijn vrijwilligerswerk terecht 
ben gekomen? Ik zat eerst bij donateurs-
vereniging de vrienden. Bij museum Saet & 
Cruyt ging de voorzitter weg en vroegen ze 
of ik hem wilde opvolgen. Dat zou voor vier 
jaar zijn tot 1 januari. Dan is zij aan de beurt 
(wijst naar de vrijwilligster naast hem). Zij 
kijkt verschrikt op en zegt ‘Nee hoor! En pas 
op!’ (wijzend naar mij). ‘Straks zet ze het in 
d’r krantje en kom ik er niet meer vanaf.’ 

Vrouw, 70 jaar
‘Ik was begonnen bij Zaad en Kruid in 
Andijk. Komt dat in je krantje? Want dan 
moet je het wel goed schrijven. Je schrijft 
het als Saet & Cruyt. In ieder geval, ik 
kwam er via een vriendin. Ze vroeg of ik 
kon helpen met de computer. Ze moest 
artikelen invoeren met een bepaald 
programma en ze deed 5 artikelen per 
week. Toen zei ik met mijn domme kop 
dat ik wel kon helpen. Dat heb ik een tijdje 
gedaan. Maar ja toen werd Saet & Cruyt 
opgeheven en ging alles naar de depo. 
Toen kwam deze locatie in Enkhuizen en 
kon het hele spul weer hierheen worden 
verhuisd. Nu digitaliseer ik hier. Dat is best 
leuk, maar soms wel druk. Ik doe soms wel 
30 uur per week. Maar ja je moet ook niet 
thuis gaan zitten.’

“Ze moest artikelen 
invoeren met een bepaald 
programma en ze deed 5 
artikelen per week. Toen 
zei ik met mijn domme 
kop dat ik wel kon 
helpen.”

Man, 61 jaar
‘Ik ging gewoon naar Gam en vroeg om een 
baan, hahaha.’ Zijn vrouw tikt hem aan en 
zegt: ‘Nou Jacco heeft ook goed bemiddeld 
hoor.’ ‘Ja dat is waar’, zegt hij met een brede 
grijns, ‘dat heeft ook goed geholpen.’ Zijn 
vrouw zegt tegen haar man: ‘Je moet wel 
zeggen dat het gaat om een transportbedrijf, 
anders weten ze niet waar het over gaat.’ Hij: 
‘Het is een internationaal transportbedrijf 
he!’

“Ik doe soms wel 30 uur 
per week. Maar ja je 
moet ook niet thuis gaan 
zitten.”

de meeste mensen tussen de 18 en 65 hebben een baan of doen vrijWilligersWerk. 
volgens granovetter krijgen We deze banen het beste via “Weak ties”. Wij zijn 
daarom de straat op gegaan in enkhuizen met de vraag: hoe bent u aan uW baan 
gekomen?

De Straatvraag
DOOR JOLIJN HUTJES
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Vrouw, 58 jaar
‘Ik zag een advertentie in de krant. Een 
vriendin deed dit werk al. Leekerweide was 
net begonnen en ik wilde er eerst helemaal 
niet werken. Ik was tijdens het sollicitatie-
gesprek al aangenomen. Toen ik naar buiten 
liep wenste de receptioniste me sterkte en 
dat ik het binnen 14 dagen zou horen. Toen 
ik haar vertelde dat ik al was aangenomen 
was ze met stomheid geslagen.’

Man, 29 jaar
‘Ik had stage gelopen en toen boden ze me 
een baan aan in Leeuwarden, maar ik moest 
wel nog even officieel solliciteren. Dat was 
in Heerenveen! Dat was nog wel eventjes 
zoeken. Het was in het station.
Daarna heb ik heb mijn eigen bedrijf gestart. 
Ik wilde graag controle hebben over de 
creatieve processen. Daarnaast werk ik ook 
nog in een escape room. Ik zag dat er eentje 
aan de overkant was. Dat leek me wel gaaf, 
dus ben ik naar binnen gelopen en heb ik 
gevraagd of ik daar kon werken. Dat doe ik 
er nu naast.’

“Ik was tijdens het sollici-
tatiegesprek al aangeno-
men.”

Vrouw, 54 jaar 
‘Ik liep er stage tijdens mijn 3e opleiding. 
Daarna bleven ze me maar mailtjes sturen 
met de vraag of ik er wilde werken, dus ik 
dacht, waarom ook niet.’ 

“Dat leek me wel gaaf, dus 
ben ik naar binnen gelopen 
en heb ik gevraagd of  ik 
daar kon werken. Dat doe 
ik er nu naast.”



Pamflet 37 

DISCLAIMER: De auteur heeft met het 
onderstaand receptikel niemand aan willen 
sporen tot overmatig drankgebruik. Louter 
is er ingespeeld op de trieste realiteit van 
het studentenleven anno 2019. Hoewel 
grootschalige veranderingen op het gebied 
van leefstijl noodzakelijk zijn, heeft dit recept 
als primaire insteek het minimaliseren van 
leefstijl schade in de weerbarstige studenten 
praktijk. Om een transitie in leefstijl 
te bewerkstelligen, zouden toekomsti-
ge recepten zich kunnen focussen op het 
aanprijzen van voedsel dat niet verenigbaar 
is met alcoholhoudende consumpties. 

Geniet, maar drink met mate. 

ingrediënten

8 wraps. 

- Kaas. Gewoon kaas. Niet “geraspt pittig”. 
Dat is helemaal geen kaas. Staat er ook niet 
op, “kaas”. Gewoon oude kaas. 

- Tomaten. Let op: hier staat niet “water”; 
er staat “tomaten”. Zorg even dat je gewoon 
normale tomaten haalt. En zet ze niet in de 
koelkast. 

- Nog een keer tomaten. Om te laten zien 
hoe culinair je wel niet bent doe je gewoon 
twee soorten tomaten. Kan jou het schelen. 
Om het af te maken snijd je ze ook nog eens 
in verschillende vormen. Alle kritiek op je 
gerecht kan de prullenbak in. 

- Nog een keer kaas. Maar dan mozzarella. 
Je raadt het al, weer niet “water”. Er staat 
nergens water. Koop gewoon even net niet 
de skirste. Gewoon eentje duurder, het zal 
je verrassen dat mozarella daadwerkelijk 
smaak kan hebben. 

- Avocado. Ja, een [INSERT GENDERNEU-
TRAAL SCHELDWOORD]werk, ik weet 
het. Wel lekker. 

- 100 duizend kruiden die niemand echt 
lekker vindt, maar die je erop moet doen om 
indruk te maken op je semi-vrienden die na 
twaalf pils toch al geen idee meer hebben 
wat ze eten. Bijvoorbeeld: basicilicum. 

“Niet “geraspt pittig”. Dat 
is helemaal geen kaas.”
bereidingsWijze

1. Het K-Sjot is nu toch zeker al een paar uur 
dicht en je begint honger te krijgen. Protip: 
neem een goed glas water (WATER!? – nee, 
ik probeer je niet te vergiftigen) om je kater 
tot een minimum te beperken. Dit werkt 
echt. 

2. Voor de ouderejaars studenten: je weet al 
dat je morgen kreupeler bent dan je invalide 
buren, en dat hier voor jou inmiddels ook 
echt niks meer aan te doen is, maar voor de 
vorm kan je best een bakkie gemeentepils 

DOOR LUUK MANDEMAKERS

Wraps à la [INSERT culinaire onzin]
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achterover werpen toch?  

3. Goed, je bent thuis en je hebt nog wat 
wraps liggen waarvan je geen idee hebt of ze 
nog eetbaar zijn omdat de houdbaarheids-
datum vanzelfsprekend totaal vervaagd is. Je 
doet het er mee. Gelukkig is de supermarkt 
net open en kan je de ingrediënten voor dit 
recept gaan halen. Aangezien je nog dronken 
bent, en je huisgenoten naar alle waarschijn-
lijkheid brak, koop je van alle ingrediënten 
3x de aanbevolen hoeveelheid. Wraps voor 
12 personen.  

4. Thuis begin je als een malle te snijden en 
maak je zoveel lawaai dat de eerste huisgeno-
ten de trap af strompelen. Neem de kreten 
“[INSERT GENDERNEUTRALE TERM], 
wat zie jij eruit”, en “hoe vind je zelf dat het 
gaat” maar gewoon voor lief. Je bent toch 
lekker bezig? 

“Je hebt nog wat wraps 
liggen waarvan je geen 
idee hebt of  ze nog eetbaar 
zijn omdat de houdbaar-
heidsdatum vanzelfspre-
kend totaal vervaagd is.”
5. Aangezien je relatief briljant bent, heb je 
plakken oude kaas gehaald en hoef je die dus 
niet te snijden. Als je eerst alleen de ingredi-
enten hebt gelezen, en daarna pas dit stukje, 
en dus toch een blok kaas hebt gehaald, dan 
ben je minder relatief briljant dan ik dacht. 
Succes met rapsen. 

6. Goed, de avocado’s, tomaten (LET OP: 
twee manieren) en mozzarella is gesneden. 
Nu kunnen we gaan bakken. Pak 1 wrap, 
doe er kaas op, en doe er een andere wrap 
bovenop. Goed zo, je hebt nu twee wraps met 
daartussen kaas. Dit is het enige wat je hoeft 
te bakken. Hierna gooi je alles rauw op de 
wrap (tomaat – op twee manieren, mozzarel-
la, avocado’s en kruiden). Je gooit alles door 
mekaar op de wrap. Het ziet er niet uit, maar 
omdat je zo blij bent dat je eindelijk zelf ook 
eens wat gemaakt hebt, compenseer je dit 
met enthousiasme. 

Mocht je dit een leuk recept vinden, bedenk 
dan: ik krijg betaald terwijl ik dit schrijf. 
Vragen kunnen naar l.mandemakers@
noreply.uu.nl. 

Smakelijk,
Luuk 
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Studenten en bijbaantjes 

Uit het onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau lijkt werken naast je 
studie niet te leiden tot studievertraging. 
(SCP, 2016). Toch geeft dit niet helemaal 
antwoord op onze vraag. Naast het snel 
doorlopen van je studie, wil je natuurlijk 
ook goede resultaten behalen. Hier heeft een 
bijbaan wél effect op blijkt uit de ‘Studenten-
monitor’ van het ministerie van Onderwijs. 
Uit deze monitor blijkt dat 16% van de 
studenten met een bijbaan lagere resultaten 
behaalt.

Naast negatieve effecten zouden bijbaantje 
ook positieve effecten kunnen hebben.
Het krijgen van een (eerste) bijbaan kan 
namelijk gezien worden als een ‘keerpunt’ 
het in leven (Sampson & Laub, 2005). Dit 
keerpunt kan ook  een omslag zijn in de 
mate van delinquentie (Carlsson, 2012). 
Onder adolescenten is delinquent gedrag 
niet zeldzaam. Het wordt vaak als ‘stoer’ 
of ‘volwassen’ gezien. Vaak is dit ook de 
bedoeling van dit antisociale gedrag: het 
verkrijgen van een volwassen status. Omdat 
delinquent gedrag in de adolescentie als 
stoer wordt gezien, vindt er in plaats van 
afstraffing vaak alleen maar ophemeling 
plaats. (Moffitt, 1993). 

Je zou zeggen dat een bijbaan óók voor een 
volwassen status kan zorgen. Echter, uit 
onderzoek blijkt dat de beschikbare banen 
voor studenten niet voor zo’n status kunnen 

zorgen (Lustig & Liem, 2010).

“Uit deze monitor blijkt 
dat 16% van de studenten 
met een bijbaan lagere 
resultaten behaalt.”
Verder speelt er een ander gevaar. Vaak 
kunnen studenten de motivatie om 
ongeschoold werk te doen wél opbrengen, 
maar het voorbereiden voor colleges en 
werkgroepen lijkt veel lastiger te gaan.
Op tijd komen op werk lijkt bijvoorbeeld 
geen probleem te zijn, maar in de colleges 
komt menigeen te laat. Het is belangrijk dat 
studenten niet doorslaan en de motivatie om 
te studeren verliezen, om zich vervolgens te 
concentreren op hun ongeschoolde baan. 

studenten hebben steeds vaker een bijbaan (cbs, 2019). in 2004 had óf zocht 
ongeveer de helft van de studenten een bijbaan. in 2014 is dit aandeel gestegen 
naar 75! (scp, 2016). We horen vaak dat zo’n bijbaantje niet ten goede komt 
aan je studie. belemmerd zo’n bijbaantje nu echt je studie? die paar uurtjes per 
Week kunnen We toch Wel missen?

DOOR MARISE VAN ‘T WOUT
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Werkdruk en burn-out

Toch moet ik voorzichtig zijn, zo lees ik in 
de SCP-rapporten over burn-out, ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid die de 
afgelopen jaren verschenen. Zo stelden 
onderzoekers op basis van grootschalige 
enquêtes dat één op de acht werknemers 
kampt met burn-outklachten. Responden-
ten stelden emotioneel uitgeput te zijn, zich 
gehaast te voelen, en bevestigden stellingen 
zoals ‘ik voel me vermoeid als ik opsta en er 
een werkdag voor me ligt’. Of respondenten 
nu hoog- of laaggeschoolde arbeid verrich-
ten, allen klaagden over de oplopende 
werkdruk. 

In vergelijking met andere (pan-)Europese 
landen zoals Turkije en Slovenië is de 
Nederlandse werkdruk en het aantal 
werknemers met burn-out gerelateer-
de klachten relatief laag. De verklaringen 
daarvoor zijn meestal dat de Nederlandse 
economie relatief gezond is, de arbeidsmarkt 
verhoudingsgewijs weinig discriminatie 
en vriendjespolitiek kent, en het openbaar 
bestuur stabiel is. 

Dat Nederland in internationale lijstjes 
goed scoort betekent natuurlijk niet dat 

de problemen die werknemers in dit land 
ervaren ‘dus’ gebagatelliseerd kunnen 
worden. Zo lopen bepaalde groepen 
werknemers meer risico dan andere. Bij 
alleenstaanden, voltijds medewerkers 
en jongeren tussen de 25 en 35 jaar (de 
Millennials!) is de werk-privé balans vaker 
scheef, waardoor zij bovengemiddeld vaak 
uitvallen.

Werk je een ongeluk

Belangrijker voor mijn verhaal is echter dat 
deze werkdruk- en burn-outcijfers niet het 
hele verhaal vertellen. Ze vertegenwoordi-
gen slechts de zogenaamde ‘reële’ werkdruk. 
Er bestaat namelijk ook nog zoiets als een 
‘gepercipieerde’ werkdruk. Oftewel: de druk 
die individuele werknemers ervaren. 

DOOR LEONARD VAN ‘T HUL

sinds het academisch jaar is begonnen trek ik van afspraak naar vergadering en 
van bijeenkomst naar Werkgroep. als de maartse haas uit alice in Wonderland 
haast (sorry) ik me door de gangen van het sjoerd groenmangebouW. ik kan 
het strakke regime van mijn agenda nauWelijks bijhouden. over dag zorgen 
de vele sociale contacten voor veel energie, maar ’s avonds in de trein ebt de 
adrenaline Weg en blijk ik toch Wel moe te zijn. toch is zo’n drukke agenda niet 
alléén maar vermoeiend, Want lesgeven, één-op-één gesprekken met studenten 
en dingen regelen geeft ook een vette kick. ik voel me namelijk super effectief 
als het Weer gelukt is om alle afspraken na te komen.

Haastige spoed en de Mindfulnessmythe
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De gepercipieerde werkdruk hangt uiteraard 
samen met de reële werkdruk, maar ook 
met bredere maatschappelijke normen die 
eigenlijk niet direct over werk gaan. Deze 
normen gaan over het belang van vrijheid 
om eigen keuzes te maken, over het belang 
om jezelf te ontplooien in je werk, en over de 
eigen verantwoordelijkheid om een gelukkig 
leven te leiden. Banaal gezegd: je leven moet 
een feest zijn, maar dat feest is wat jij ervan 
maakt. Je moet je eigen slingers ophangen, 
want niemand anders doet dat voor je.

Het betekent dat elke baan een juiste stap 
moet zijn in een glorieuze carrière, maar ook 
gelukkig moet maken. Deze twee idealen 
samen vormen een zwaar eisenpakket in 
een maatschappij waarin individuen zélf 
verantwoordelijk zijn voor hun maatschap-
pelijke succes en levensgeluk. Dit neolibe-
rale ideaal is in rap tempo gemeengoed 
geworden en wordt vooral door de jongere 
generaties geïnternaliseerd. 

“Je leven moet een feest 
zijn, maar dat feest is wat 
jij ervan maakt.”
De combinatie van de eis om gelukkig te zijn 
en de eis om een goede baan te hebben leiden 
tot steeds meer stress en druk. Enerzijds 
moet je alles uit een baan kunnen halen om 
jezelf te ontplooien, maar hoe weet je nou of 
dat je optimaal lukt? Anderzijds moet je ook 
gelukkig worden van je werk. Maar hoe weet 
je dat je écht gelukkig bent, als er ook allerlei 
andere, misschien betere keuzes te maken 
zijn? Immers, elke keuze sluit tientallen 
andere mogelijkheden uit.

de mindfulnessbusiness

Om individuele werknemers en de young 
professionals te ondersteunen in hun 
pogingen conflicterende eisen met elkaar 
te verenigen, bieden werkgevers steeds 
vaker cursussen aan. Deze variëren van 
tijdsmanagement cursussen (ik heb er zelf 
inmiddels twee gedaan, uiteraard onder 
werktijd) tot mindfulnesstrainingen. Vooral 
de laatste type trainingen zijn erop gericht 
om Maartse hazen tot bedaren te brengen, 
‘evenwicht’ in hun leven te brengen, en hen 
meer in het ‘nu’ te laten leven.

“De combinatie van de 
eis om gelukkig te zijn en 
de eis om een goede baan 
te hebben leiden tot steeds 
meer stress en druk.”
Mindfulnesstrainingen – en ook populaire 
apps zoals Headspace – zijn erop gericht om 
werknemers via meditatie en ademhalings-
oefeningen tot rust te brengen en nare, 
stressvolle gedachten ‘los te laten’. Mindful-
ness biedt individuen de gelegenheid om 
bewust te worden van stressvolle gedachte-
patronen en deze vervolgens los te laten.
 
Hoewel lange tijd met scepsis werd bekeken is 
zij sinds de jaren 2000 een booming business. 
De Amerikaanse hoogleraar arbeidsma-
nagement Ronald Purser berekende dat er 
alleen al in Amerika jaarlijks 1,2 miljard 
dollar omgaat. Headspace, de app die 
werd opgezet door de uitgetreden Britse 
boeddhistische monnik Andy, meldde in 
juni 2018 trots dat zij meer dan 1 miljoen 
betalende klanten had.
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Ook in Nederland lijkt mindfulness 
gemeengoed te zijn geworden. Er worden 
steeds meer universitaire onderzoeken gestart 
naar de effecten van mindfulness trainingen 
voor medewerkers met gezondheidsklach-
ten. De Universiteit Utrecht biedt sinds 
enige jaren zelfs eigen trainingen aan. Deze 
trainingen zijn vrijwel gratis voor studenten, 
maar wie geen lid is van de UU betaalt al snel 
meer dan 400 euro voor vijf bijeenkomsten. 

“Mindfulness biedt 
individuen de gelegenheid 
om bewust te worden van 
stressvolle gedachtepatro-
nen en deze vervolgens los 
te laten.”
de mindfulnessmythe

Met de groei van mindfulness groeit ook de 
kritiek. Want mindfulness bevestigt in feite 
dat de klachten een individueel probleem 
zijn, in plaats van een structureel probleem. 
De gedachte achter mindfulness is namelijk 
wederom de neoliberale gedachte dat jij 
degene die los moet laten en je gedachte-
patronen moet veranderen. In Marxistische 
termen is mindfulness de nieuwste vorm van 
opium voor het volk: wie in stilte mediteert 
protesteert niet tegen de manier waarop de 
arbeidsmarkt is ingericht.

Ik moet afronden, want de volgende 
afspraak begint over 5 minuten. Sinds 
anderhalf jaar heb ik de Headspace-app 
zelf ook gedownload, en ik moet zeggen 
dat zelfs een meditatiesessie van 5 minuten 
goed werkt om mezelf op te laden. Ik wil dan 

ook helemaal niet beweren dat mindfulnes-
strainingen zonder waarde zijn. Wel is het 
belangrijk dat sociologen die zich bezighou-
den met arbeidsvraagstukken kritisch zijn op 
de potentiële keerzijden van maatregelen die 
alom worden bejubeld. De vraag moet altijd 
zijn: wie profiteren er van een oplossing en 
wie niet?
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hebben jullie vroeger een bijbaantje 
gehad en zo ja Wat Was jullie eerste?
-Wilmpje: Ja, gewoon, huishoudelijk werk, 
toen ik 12 jaar was. Op zaterdagmorgen. Dit 
was bij een boer, dan moest ik op 3 kinderen 
passen en de oudste in bad doen. De andere 
twee moest ik een boterhammetje geven, of 
een bordje pap want die zat nog in de box.
-diederick: Een krantenwijk, gewoon 
folders, in de zomer, die kon ik overnemen 
van iemand voor korte tijd. Hier ben ik snel 
gestopt want het betaalde heel slecht. Ik was 
16, de meeste mensen beginnen wel eerder 
maar ik zocht gewoon een klein dingetje in 
de zomer.

hebben jullie nog meerdere banen 
gehad naast jullie eerste?
-Wilmpje: Mijn moeder was ziek, hierdoor 
moest ik veel thuis werken. We woonden op 
een grote boerderij dus er was van alles te 
doen. Alsnog is het goed om te werken onder 
andermans toezicht. Ik heb 3 ochtenden 
per week bij een predikantsgezin gewerkt, 
gewoon huishoudelijk werk. Dit werk heb ik 
behouden tot mijn trouwen.

-diederick: Ik heb ook nog een half jaar 
in een supermarkt gewerkt. Om wat geld 
te verdienen en om wat te doen te hebben, 
maar hier stopte ik mee omdat ik het niet 
kon inroosteren met de uni.

“Hier ben ik snel gestopt 
want het betaalde heel 
slecht.”  
hoe zat het met de (bij)baantjes in 
jullie omgeving?
-Wilmpje: Mijn vriendinnetjes begonnen 
ook vroeg met werken, rond 12 en 14. 
Doorleren op de MULO (mavo), was gewoon 
niet zo. Enkel twee meisjes uit de klas gingen 
door naar de MULO (mavo). De studie en 
het baanverloop hing bij iedereen van zijn 
thuissituatie af. Toentertijd gaf de thuissi-
tuatie de doorslag voor hoe en wat. Mijn 
man bijvoorbeeld, hij kon heel goed leren. 
Echter, omdat zijn moeder was overleden 
toen hij jong was, moest er huishoudelijke 
hulp betaald worden. Dat betekende dat hij 

DOOR ANNELOES VERWOERD 

binnen de populatie van Wo-studenten, heeft 64% een bijbaan of betaalde 
stage. drijfveren om te Werken zijn veelal: geld, zelfstandigheid, tijdverdri-
jf en sociale contacten (studentenonderzoek 2017). het geld dat verdiend 
Wordt tijdens Werk, Wordt voornamelijk uitgegeven aan: restaurants, kleding 
& schoenen, cadeau’s, verzorgingsartikelen en drinken, snoep en tussendoort-
jes. maar dit is nu, hoe Was het vroeger? Waarom hadden mensen 60 jaar terug 
een baan, Welke maatschappelijke factoren speelde mee? voor dit stuk ‘over de 
generaties heen’ kreeg ik antWoorden op vragen die ik voorheen nog niet had, 
dankzij diederick (19) en zijn oma Wilmpje (82). 

(Bij)banen over de Generaties heen 
Een gesprek tussen een student en zijn oma
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niet kon leren, maar moest werken voor de 
centjes.
-diederick: Het is nu de standaard dat je 
doorstudeert voor zo lang mogelijk. Je ziet 
ook dat het gebruikelijk is dat je een master 
doet na je bachelor. Al mijn vrienden op 
VWO gingen naar WO, of HBO. En nu met 
de leerplicht moet je ook veel langer naar 
school. En de thuissituatie die jij beschrijft 
oma, die zijn er nu ook niet dankzij 
kinderbijslag enzo.
-Wilmpje: Als iemand doorstudeer-
de, werd gezegd dat die ‘Branie’ had. Dit 
was ‘eigenwijs’. Er werd neergekeken op 
doorstuderen. Pas tijdens mijn 20’er jaren 
ging iedereen doorstuderen, en ik niet. Ik 
had niet de moed om tegen mijn ouders in 
te gaan. Ik heb het daar wel moeilijk mee 
gehad. Vroeger wilde ik heel graag naar de 
MULO en kraamverzorgster worden. Niet 
door studeren, dat ging gewoon niet. Ik kon 
hier heel verdrietig om zijn, maar dan zag ik 
mijn moeder in pijn en dacht ik ‘wat loop ik 
te miepen’.

hebben jullie Wel eens te maken gehad 
met ongelijkheid op de arbeidsmarkt?
-Wilmpje: De topmannetjes van het dorp, 
de grotere boeren, de predikant, leraren, 
hadden de kinderen die ook topmannetjes 
konden worden. Dit gold vooral voor de 
meiden, als die geen vader hadden in een 
toppositie, konden die geen lerares of iets 
dergelijks worden. De rest moest gewoon 
gaan werken.
-diederick: Toen was er ook nog geen 
sprake van een studielening of iets, de 
hogere klasse waren de enige die dat konden 
betalen natuurlijk. 
-Wilmpje: Ja, de anderen moesten gewoon 
financiële hulp bijdragen voor thuis. Het 
niet-studeren werd ook niet gezien als 
gebrek aan algemene ontwikkeling. Het was 

een luxe die leidde tot een betere baan, maar 
dan moest die luxe er wel eerst zijn.

“Als iemand doorstudeer-
de, werd gezegd dat die 
‘Branie’  had. Dit was 
‘eigenwijs’.”
hebben jullie Wel eens deelgenomen 
aan onbetaald Werk, bijvoorbeeld 
vrijWilligersWerk?
-Wilmpje: Het huishoudelijk werk bij het 
predikantsgezin heb ik volgehouden tot 
mijn huwelijk. Daarna had ik geen baan, 
maar vormde ik wel het aanspreekpunt van 
de omgeving. Voor als gezinnen in de knel 
zaten. Iedere week kwamen 5 mensen even 
naar binnen, dit ging over maatschappelijke 
en opvoedingsvraagstukken, zoals dat een 
mevrouw haar zoon wilde dopen, maar de 
vader wilde dat liever niet.
-diederick: Een soort sociale hulp in het 
dorp.
-Wilmpje: Ja, daar heb ik heel veel 
voldoening in gevonden.
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       Moet je zien! Moet je horen!
DOOR RAF SCHUMAN

Dolly Parton - “9 to 5”
Dit nummer van Dolly Parton is wellicht het meest 
iconische nummer over het werkende leven. Door haar vrij 
vrolijke en fijne stem lijkt het een erg leuk nummer, maar 
het gaat echter over de harde realiteit van het werkende 
leven. De volgende maandag dat je weer onderweg bent 
naar je 9 tot 5, kan je meezingen met dit relatable nummer. 

Career services
Career Services is de brug tussen studenten, opleidingen 
én de arbeidsmarkt om zo studenten van de Universiteit 
Utrecht zo goed mogelijk voor te bereiden op het werkzame 
bestaan. Zo bieden zij onder andere interne (maatwerk)
trainingen, individuele coachingsgesprekken, verschillende 
events en informatie over alumni en hun carrières. Career 
Services is er voor zowel studenten als voor promovendi 
en staat in direct contact met vele verschillende bedrijven.

chantal komt Werken

In deze serie gaat Chantal Janzen meelopen bij verschil-
lende werklocaties. Elke aflevering is bij een nieuwe baan; 
slager, automonteur of vakkenvullen in de Albert Heijn. 
Het is leuk om te zien hoe Chantal zich ieder baantje 
eigen probeert te maken en het geeft je meer inzicht in een 
bepaalde baan. Chantal komt werken is te kijken op rtl4! 
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catch me if you can 
Het is niet makkelijk om een carrièrekeuze te maken in het 
leven. Misschien hebben jullie je wel eens afgevraagd hoe 
het zou zijn als dat niet zou hoeven. In deze film is te zien 
hoe Frank de wereld voor de gek houd door zich succesvol 
voor te doen als piloot, dokter en advocaat. Het klinkt 
allemaal heel mooi, maar het is eigenlijk een grote oplichterij 
en daar is een gedreven FBI-agent het niet mee eens. 

zWarte sneeuW - simone van der vlugt

Dit boek is een favoriet van een van onze redactieleden. 
Zwarte sneeuw speelt zich af in het Zuid-Limburg van 
de 19e eeuw en geeft de benarde situatie van het werken 
in een kolenmijn weer. Tijdens het lezen zal het opvallen 
hoeveel kinderen er in deze mijnen hebben gewerkt. Dit 
boek is zeker een aanrader voor als je van (de Nederlandse) 
geschiedenis houdt. 

vacature!
In een pamflet over arbeid kan een vacature 
niet ontbreken. De redactiecommissie is op 
zoek naar nieuwe leden voor het schrijver-
spanel! Lijkt het jou leuk om af en toe een stuk 
te schrijven over interessante sociologische 
onderwerpen? Meld je dan nu aan door een 
mailtje te sturen naar pamflet@usocia.nl! De 
beste stukken zullen in het pamflet worden 
geplaatst.
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