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V OORW OORD ,

Het hoofdbestanddeel van deze studie bestaat uit een onderzoek onder

ex-mijnwerkers, die als konsekwentie van de mijnsluitingen in an-

dere bedrijfstakken een nieuwe werkkring aanvaardden. De opdracht

voor onderzoek werd aan het Instituut voor Arbeidsvraagstukken ver-

leend door het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De onderzoeksopdracht kreeg in juni 1968 gestalte in een survey

onder ruim 600 ex-mijnwerkers. Hierop aansluitendi~ in 1971,

op eigen initiatief, een vervolgonderzoek gehouden via het Insti-

tuut voor Arbeidsvraagstukken.

Een onderzoeker verkeert in een afhankelijke positie. Hij kan niet

zonder de daadwerkelijke medewerking en steun van vele perso-

nen en organisaties.

In dit voorwoord wil ik dan ook mijn dank uitspreken aan al degenen,

die hebben bijgedragen aan het tot stand komen van deze publikatie.

Ter begeleiding van het onderzoek kon een commissie samengesteld

worden, bestaande uit personen die door hun funkties intensief be-

trokken waren bij de herstrukturering van de mijnstreek. Dank ben

ik verschuldigd aan de leden van deze begeleidingscommissie, die

onder het stimulerend voorzitterschap van de heer J. Dassen van

de Provinciale Griffie te Maastricht, adviezen gaven bij het ontwerp

van het onderzoek en bij de uitwerking van de verzamelde gegevens.

Tijdens de voorbereidingsfase van het onderzoek zijn gesprekken ge-

voerd met funktionarissen van diverse bedrijven in en buiten Lim-

burg en met vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke

instanties.. De door deze personen verstrekte informatie vormde

een onmisbare schakel voor het tot stand komen van dit project.

Bijzondere medewerking werd verkregen van de mijnbedrijven,

die de benodigde gegevens over de te interviewen ex-mijnwerkers

bereidwillig hebben verstrekt. Met name wil ik hierbij noemen
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Dr. D. B. Jochems van de N. V. Nederlandse Staatsmijnen, die
bij het vaststellen van de populatie en het trekken van de steek-
proef de bedoelingen van de onderzoekers in zeerkorte tijd wist

om te zetten in konkrete cijfers.

Ruim twintig doctoraal studenten in de sociologie aan de Katho-

lieke Hogeschool te Tilburg namen de ruim 600 interviews bij de
ex-mijnwerkers af. Door de enthousiaste inzet van de interviewers

was het mogelijk de gegevens in het survey van 1968 binnen een
maand te verzamelen. Het sukses van de materiaalverzameling

tijdens het vervolgonderzoek steunde voor een belangrijk deel op
de accuratesse van Mej. R. Koolen van het I. V.A.

Welwillende medewerking bij het verzamelen van de gegevens

werd eveneens verkregen van het Districtsbureau voor de Arbeids-

voorziening te Maastricht, waar speciaal de beroepenkundigen

hun konkrete kennis van het omschakelingsproces ten dienste van

het onderzoek stelden.

Dat de soms divergerende opvattingen tussen de opdrachtgever

enerzijds en de onderzoekers anderzijds in konkrete onderzoeks-

activiteiten resulteerden was voor een belangrijk deel te danken

aan Drs. I. J. Schoonenboom; destijds werkzaam bij het Ministerie

van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Diverse malen wist hij er

mij op overtuigende wijze aan te herinneren dat eenmaal bereikte

overeenstemming in daden tot uitdrukking kon komen.

De meeste dank ben ik uiteraard verschuldigd aan de ex-mijnwer-

kers, die hun medewerking aan dit onderzoek verleenden. De open-

heid en de bereidheid van de meeste respondenten om over hun er-

varingen tijdens de omschakelingsperiode uitgebreid en soms bij-

zonder kleurrijk te verhalen waren een extra stimulans bij het be-

studeren van de problematiek in de Zuid-Limburgse mijnstreek.

In de diverse fasen van dit project is vanuit het I. V.A, en vanuit

de sociale faculteit van de Katholieke Hogeschool de steun gegeven,

die noodzakelijk is om een studie af te kunnen ronden. Op de eerste
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plaats wil ik in dit verband noemen de co-promotor, dr. J. Segers.

Zowel bij de opzet van deze studie als in de analyse-fase bleef

hij steeds bij het project betrokken. Zijn vermogen om op een

zeer direkte wijze logische lijnen te kunnen, en te willen, trek-

ken in een vaak zeer kompleks probleemgebied heeft het ver-

loop van deze studie in sterke mate bepaald.

Voor technische adviezen kon ik steeds een beroep doen op mijn

collega's Dr. E. Bijnen, Drs. Th. van der Net en op Dr. J. van

Wezel, die ook inhoudelijk de studie van nabij volgde.

Vele diskussies heb ik mogen voeren met drs. J. de Swart, die

als collega-onderzoeker bij het survey betrokken was. Zijn noóit

aflatend enthousiasme, dat erg aanstekelijk werkte, zorgde er

voor de problemen steeds in een ruim perspectief te blijven zien.

Voor de begeleiding en uitvoering van vele organisatorische en

verwerkings-technische activiteiten werd nauwgezet gezorgd door

Drs. C. Knipscheer en Drs. J. Beljon; toen nog student-assisten-

ten bij het I. V. A,

Dat de computer steeds bleef reageren op de vele vragen is de ver-

dienste van A. Crawfurd en M. Geleijns; vooral de nog niet zo dui-

delijk gestruktureerde vragen waren in goede handen bij laatstge-

noemde.

Deze publikatie is gebaseerd op een verzameling van heel wat

voorlopige versies, plus korrekties. Het geduld waarmee Mej.

M. L. Snellen bij het typen hiervan wijzigingen in teksten bleef ak-

septeren heb ik steeds bewonderd. Mej. H. van Diemen dank ik

voor de zorg besteed aan het typen van de laatste versie van dit

verslag, De heer A, van Helfteren tekende, zeer precies, de kaart

van Limburg en een aantal diagrammen. De drukkerij van de Hoge-

school zorgde voor vermenigvuldiging van de studie.

Een kenmerk van de positie van een onderzoeker is, zoals gezegd,

zijn afhankelijkheid. Tegelijkertijd moet echter ook de konditie

blijven bestaan dat hij onafhankelijk kan voortgaan. Zowel het I. V,A,
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als de sociale faculteit wil ik mijn dank betuigen voor de moge-
lijkheid die ze mij geboden hebben om de verhouding tussen beide
extremen voor een belangrijk deel volgens mijn eigen opinie
te kunnen bepalen.

Tot slot, maar zeker niet op de minste plaats, wil ik mijn promo-
tor, Prof. Dr. R.A, de Moor, bedanken. Zijn zorgvuldig kommen-
taar vormde de basis voor een kritische herziening van diverse ge-
deelten in de tekst.

De minder sociale aspekten van een sociaal-onderzoek worden ten
dele in het eigen gezin ervaren. De courage waarmee dit opgevangen
werd was verrassend: merci Mimine.
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et kapitaal, der staat, Paries en Brussel en

de baanker ... et mót noe".

Gerard LemmenS' Mijn;~c~erker~-
folklore in Limburg, Maastricht
MCMXXX`II, pag. 19.



HOOFDSTUK 1: OVER- MIJNEN EN MIJNWERKERS.

1. 1. De Nederlandse kolenmijnindustrïe en de Limbur~se arbeids-

markt; een historische schets.

1.1.1. Algemeen.

Het moderne sociaal-economisch bestel wordt gekenmerkt door een

continue reallokatie van arbeid en kapitaal. Diverse, al of niet duide-

lijk te markeren beroepsgroepen worden daardoor met de noodzaak

van omschakeling geconfronteerd. De problematiek die in dit verband

ontstaat hangt nauw samen met de intensiteit en de snelheid waarmee

de veranderingen plaats vinden, Vooral de geforceerde ove-rgangen

binnen het arbeidsbestel, die vele werknemers tegenwoordig moeten

accepteren roepen vraagstukken op die om uitgebreid sociaal onder-

zoek vragen.

Deze studie is gericht op een beroepsgroep die als gevolg van de zich

wijzigende economische en technische verhoudingen binnenkort volledig

uit het Nederlandse arbeidsbestel verdwenen zal zijn: de mijnwerkers.

De Nederlandse mijnindustriel) is steeds geconcentreerd gebleven in

één regio. Zuïd-Limburg. 2) Ruim 70 jaar is deze zo specifieke bedrijfs-

tak van overheersende betekenis geweest voor de sociaal-economïsche

ontwikkelingen in de Zuid-Limburgse samenleving. 3)

1) In Nederland is mijnindustrie een synoniem voor kolenmijnindu-.
strie; andere vaste grondstoffen als ijzer, koper e. d. worden ïn
Nederland niet via mijnbouw ontgonnen.

2) De staatsmijn Beatrix, die in de jaren vijftig in Midden-Limburg,
werd aangelegd, blijft hier buiten beschouwing; deze mijn is nooit
in produktie genomen gezier. de ontwikkeling op de Europese ener-

giemarkt. Hoe ver gevorderd de plannen waren om de mijn Beatrix
open te stellen blijkt o. a. uit J. Godefroy~ Berekeningen betreffen-
de de ontwikkeling op de arbeidsmarkt in het rekruteringsgebied
van de staatsmíjn Beatrix, Heerlen 1958. Voor 1968 was een per-
sone~lsbezetting van 6800 personen geraamd. Zelfs werd er in die
tijd nog gedacht over de aanleg van een nieuwe Peelmijn.

3) Tenzij anders aangegeven wordt met mijnstreek steeds bedoeld de
oostelijke mijnstreek (Brunssurr. I'eerlen Kerkrade e. o) en de
westelijke mijnstreek (Geleen e. o. ); zuidelijk Zuid-Limburg en Maas-
tricht e. o. vallen hier dus niet onder, Met name in Maastricht is het
industrieel grootbedríjf (vooral de glas-, kristal- en aardewerk-in-
dustrie van Petrus Regout) eerder tot ontwikkeling gekomen dan in
de rest van NederlarLd.



-2

Start- en eindpunt zijn veelal de meest markante punten in een

ontwikkelingsproces, zeker wanneer deze duidelijk aanwijsbaar

zijn en in een hoog tempo geintroduceerd of bereikt worden.

Beide facetten, opkomst en sluiting der mijnindustrie, en de ge-

volgen hiervan voor de Limburgse samenleving, zullen in deze pu-
blicatie de aandacht krijgen.

Het centrale thema in deze studie, resulterend in het onderzoek

waarvan in de hoofdstukken 4 t~m 7 verslag wordt uitgebracht, is

de omschakeling van ex-mijnwerkers. Het einde van de mijnindu-
strie is dan tegelijkertijd het beginpunt van nieuwe ontwikkelingen

voor de voormalige mijnwerkers en de Limburgse ex-mijnstreek.

Alvorens wordt ingegaan op het sluitingsproces en de omschakeling

zal eerst een schets gegeven worden van een aantal historische ont-

wikkelingen, waardoor een belangrijk deel van Limburg getransfor-

meerd werd van agrarische samenleving tot mijnstreek.

Een nieuwe beroepsgroep, met een duidelijk eigen gezicht, deed

hiermede rond de eeuwwisseling haar intrede in de Zuid-Limburgse

samenleving. Via een korte terugblik op de mijnhistorie en via een

verkenning van de sociologische mijnwerkersliteratuur, willen we

in dit eerste hoofdstuk aandacht schenken aan de plaats die deze be-

roepsgroep zich zowel in aantal als qua maatschappelijke waardering

heeft weten te verwerven in de mijnstreek. Interesse voor de uitda-

gend komplekse historie van de Zuid-Limburgse regio, die zelfs de

professionele historicus voor grote problemen stelt, is hierbij niet

het uitgangspunt; zonder het "zware werk" van de historicus te ver-
richten wordt het gevaar voor "historisch provincialisme" immers

al snel te groot4). De terugblik vindt plaats in het perspectief van
de huidige herstrukturering van de mijnstreek of, preciezer gezegd,

in het perspectief van de omschakeling van de mijnwerker, die zijn

plaats in het arbeidsbestel ingrijpend gewijzigd ziet.

4) Zelfs Rogier raakt dan wel eens in verlegenheid zo wordt met
enige voldoening vastgesteld door: P. Pover: Terugblik op een
voltooide maatschappij en haar criminaliteit, Kampen 1970,
pag. 48. Zie voor de verhouding tussen socioloog en historicus:
L. Turksma: Socioloog en geschiedenis, Meppel 1969.
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1. 1. 2. Ontstaan en ontwikkeling van de mijnindustrie in Limburg. 5)

De grote belangstelling voor de Nederlandse steenkool dateert uit

de tweede helft van de vorige eeuw. IJzer- en staalindustrie vroegen

om meer energie, terwijl nieuwe boortechnieken kolendelving in di-

verse geologische lagen en op grotere diepten mogelijk maakten:

Ongeveer tegelijkertijd namen de vervoersmogelijkheden toe, voor-

namelijk door de opbouw en uitbreiding van het Nederlandse en bui-

tenlandse spoorwegnet.

Een politieke impuls vormden de internationale spanningen welke

leidden tot de Frans-Duitse oorlog van 1870-1871; de prijs van de

kolen steeg hierdoor sterk.

De interesse voor de steenkool resulteerde in Zuid-Limburg tussen

1870 en 1880 in een groot aantal verkenningsborinbe:a e-: in de aan-

vraag van vele concessies. De proefboringen waren r.iet altijd geba-

seerd op een degelijke kennis van het terrein. Op goed geluk werd

soms begonnen; moed en volharding waren in die tijd belangrijke ei-

genschappen. Het forceren van de moed schijnt weleens nodig geweest

te zijn, getuige de geruchten dat bepaalde ondernemers heimelijk steen-

kolen stortten in reeds gegraven putten om ze later als bewijs van suk-

ses aan de oppervlakte te brengen. Geruchten hoeven niet altijd de

waarheid te dekken; wel tekenen ze een sfeer van hoog gespannen ver-

wachtingen.

De concessie genaamd Oranje Nassau, verleend aan de ondernemers

Sarolea en Honigmann, leidde het eerst tot sukses. In 1899 kon de Oranje

Nassau, na een voorbereiding van zes jaar, in produktie genomen wor-

den. De beginperiode van de moderne mijnindustrie ligt dus in het einde

5) Gegevens voor deze paragraaf werden hoofdzakelijk ontleend aan
de volgende publikaties: (1) 40 Jaren spoor en mijnen in Zuid-
Limburg 1896-1936, Heerlen 1936; met name het artikel hierin
van C. E. P. M. Raedts: Bijdrage tot de geschiedenis der mijnont-
ginning vanaf 1113, en de bijdrage van W.A. J. M. Waterschoot
van der Gracht: De Limburgsche steenkolenmijnindustrie geduren-
de de laatse 40 jaar; (2) M. Kemp (red. ): Limburg 1839-1939;
Van Ploeg tot Afbouwhamer, Maastricht z. j.; (3) L. G. J. Verberne:
Naar exploitatie van staatswege, in: Staatsmijnen in Limburg. Ge-
denkboek bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan, Heerlen 1952;
(4) C. E. P. M. Raedts: De opgang en teleurgang van de Limburgse
steenkoolindustrie, in: Geologie en Mijnbouw, nr. 2, 1971.
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van de vorige eeuw. Mijnbouw was voordien echter geen onbekend

verschijnsel in het Limburgse land. Reeds eeuwen lang werden er

in de streek van Rolduc bij Kerkrade, in het dal van het riviertje

de Worm, kolen gedolven. Zich baserend op berichten uit 1113 in
de "Annalen Rodense", kronieken van de in 1104 gestichte abdy van

Rolduc, acht Waterschoot van der Gracht het zelfs waarschíjnlijk

dat Limburg de oudste kolenmijn van Europa bezit. 6) De omvang

van deze onderneming bleef, gezien de noodzaak te moeten opereren

binnen de toenmalige technische en juridische begrenzingen, eeuwen-

lang nogal beperkt.

Ook de geringe sociale waardering voor de steenkolen als brandstof

zal een intensievere exploitatie zeker niet gestimuleerd hebben.

Aanvankelijk werd steenkool slechts gezien als "zwarte aarde, die

sterk op houtskool gelijkt en voor smeden, metaalbewerkers en arme

menschen als verwarmingsstof zeer voordelig is"7~ Zelfs in de 18e

eeuw gold het stoken van steenkool nog als minder voornaam; iets

voor "de armen, de kloosters en de lagere beambten. De hoogere

beambten en de burgemeester bleven bij de verwarming door middel

van hout"8~ Status en brandstof lijken ook in de 20e eeuw niet onaf-

hankelijk van elkaar.

Uiteindelijk hebben de activiteiten rond deze eerste mijn in het Worm-

bekken geresulteerd in de aanleg van de Domaniale mijn. Een regel-

matige exploitatie hiervan kwam pas op gang toen deze mijnzetel, na

vele staatkundige verwikkelingen, in 1906 door de Nederlandse rege-

ring voor 99 jaar aan partikulieren werd verpacht. Voor het einde

van de vorige eeuw werd er nog een andere mijnzetel in de Limburgse

mijnstreek in gebruik genomen, n.l, de Neuprick. Deze mijn is ver-

der van weinig betekenis geweest. Wegens technische problemen moest

in 1904 de exploitatie worden stilgelegd. Met de drie genoemde mijnen

was Zuid-Limburg rond 1900 nog geen mijnstreek. Spoedig zou dit

anders worden. Vooral gestimuleerd door het suksesvolle verloop bij

6) 40 Jaren etc. , pag. 60.

7 ) Idem, pag. 38.

8) Idem, pag. 41.
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de aanleg van de Oranje-Nassau I kwamen drie andere mijnzetels

in voorbereiding. De "N. V. Maatschappij tot exploitatie van Lim-

burgse Steenkolenmijnen, genaamd Oranje Nassaumijnen" begon

in 1898 met de aanleg van de Oranje Nassau II, de "Société anonyme

des charbonnages Néerlandais Willem et Sophia" startte in 1899 met

schachtaanleg, en de Société anonyme des charbonnages réunis Laura

et Vereeniging" richtte in 1900 de eerste installaties op. Alle drie

de partikuliere ondernemingen leidden snel tot resultaat. Achtereen-

volgens kwamen in produktie de Willem-Sophia (1902), de Laura

(1905) en de Oranje Nassau II (1906).

De namen suggereren het reeds; buitenlands kapitaal, vooral uit

Frankrijk en Belgié, beheerste de mijnexploitaties. "En Hollande

on n'est guére industriel", zo werd door de Belgische steenkolenex-

pert André Dumont in 1877 nog openlijk beweerd9). De handel was

voor de Hollander een meer vertrouwd métier. De Nederlandse over-

heid speelde aanvankelijk,via het verlenen van concessies, een vrij

passieve rol bij de activiteiten rond de kolenwinning. De plotseling

verhoogde belangstelling voor de Nederlandse steenkool, tot uiting

komend in het grote aantal concessie-aanvragen door particulieren

dwong de regering echter spoedig tot een standpuntbepaling. Een in

1899 ingestelde staatscommissie kwam in haar reeds in 1900 gepre-

senteerde eindrapport tot de duidelijke stellingname dat op pragma-

tische gronden voor exploitatie van staatswege gekozen moest worden.

Zeker in die tijd konden initiatieven van de staat op de nodige weer-

stand rekenen. Toch is in de discussies over de kolenwinning in het

parlement, discussies die beheerst werden door minister Ir. C. Lely

enerzijds en de Limburgse afgevaardigde Dr. W. Nolens anderzijds,

weinig terug te vinden van enige principiële tegenstelling tussen staats-

onderneming en partikulier initiatief. Vertegenwoordigde Nolens de

toen al niet meer zo "stille werking van het sociaal motief" bij het

staatsingrijpen, door als "de belangrijkste factor van voortbrenging"

de arbeidersstand te beschouwen, minister Lely zag als het meest

sprekende argument voor staatsexploitatie de mogelijkheid "dat, in

9) Gedenkboek etc. , pag. 13.
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tijden van kolenschaarste, de Nederlandse industrie dodelijk ge-

troffen zou kunnen worden door het heffen van hoge uitvoerrechten

in kolenproductielanden:'10)

Het cruciale liberale punt van de winstmaximalisatie werd door de

staatscommissie omzeild door te stellen, "dat bij een staatsbedrijf
het winstprincipe minder dominant is dan bij een partikuliere onder-

neming", maar dat, een "model-georganiseerd staatsbedrijf" een

gunstige invloed kan hebben op de partikuliere ontginningen, bij

wie de arbeid wel iets meer produktief en het bedrijf dus minder

duur zal zijn, zodat die op hun beurt het staatsbedrijf "kunnen prik-

kelen tot verhoogde inspanning". 11) Kortom, een ideale kombinatie

leek geschapen. De uitbreiding van de mijnindustrie zou bovendien

een oplossing kunnen bieden voor de toen ook al bestaande pendel.

"Zo zal er een krachtige mijnindustrie zijn, zeer ten bate van de vele

grensarbeiders, die naar Duitslandtrekken", aldus de commissie.
12)

Uiteraard zou een dergelijk arbeidsintensief bedrijf als de mijnindu-

strie de nodige spanningen op de arbeidsmarkt gaan creëren. De

commissie bepleitte dan ook om het staatsbedrijf op beperkte schaal

te beginnen en daarna geleidelijk tot uitbreiding over te gaan. De com-

missie, en later de minister en de Kamer, kon twee kontrasterende

buitenlandse voorbeelden van arbeidsmarktbeleid in zich ontwikkelende

mijnstreken als richtlijn kiezen: het Duitse Saargebied en het West-

faalse Ruhrgebied. De Saarlandse mijnindustrie heeft de mijnwerkers

voornamelijk uit de autochtone bevolking willen en kunnen rekruteren,

terwijl in het Ruhrgebied vooral een beroep werd gedaan op vreemde

werkkrachten, speciaal Polen en Italianen, waardoor toestanden ont-

stonden "welke op moreel en maatschappelijk gebied verre van gunstig

zijn te noemen". 13) Enkele Kamerleden meenden daarom bij de behande-

ling van het wetsontwerp te moeten pleiten voor verbodsbepalingen t. a. v.

het te werk stellen van buitenlandse arbeiders.

10) Gedenkboek etc. , pag. 33, 45, 19.

1 1) Idem, pag. 25.

12) Idem, pag. 25.

13) Idem, pag. 26.
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De voorkeur voor een rustige ontwikkeling was dus duidelijk aan-
wezig. In de troonrede van 1900 werd de exploitatie van staatswege
van steenkolenmijnen in Limburg aangekondigd en op 24 juni 1901
stond de wet tot exploitatie van staatswege van steenkolenmijnen in
het staatsblad. De grondslag voor de Nederlandse staatsmijnen was
gelegd. Vanaf dat tijdstip heeft de mijnindustrie zich in een snel
tempo ontwikkeld.

In tabel 1. 1, vindt men een overzicht van de partikuliere en de staats-

mijnen welke achtereenvolgens in produktie kwamen. De geografische
spreiding van de mijnzetels is op de kaart van Zuid-Limburg (pag. 8)

aangegeven. Duidelijk is te konstateren hoe, geografisch gezien, twee
mijngebieden te onderscheiden zijn: de zgn. oude of oostelijke mijn-

streek, met elf van de twaalf mijnzetels, en de nieuwe of westelijke
mijnstreek, waar we slechts één mijn aantreffen. Deze laatste mijn,
de Maurits, groeide uit tot de grootste mijnzetel in het Limburgse
kolenbekken.

Tabel 1. 1. Partikuliere en staatsmijnbedrijven naar beginjaar van

exploitatie.

Beginjaar van
exploitatie partikuliere mijnen Staatsmijnen

f 1113 Domaniale~)

1899 Oranje Nassau I

1902 Willem-5ophia

1905 Laura
1906 Oranje Nassau II Wilhelmina
1913 Emma

1917 Oranje Nassau III Hendrik
1925 Maurits

1928 Oranje Nassau IV

1929 Julia

~) Het beginjaar van exploitatie heeft hier betrekking op de eerste
kolenwinning in het land van Rolduc; de onderneming met de naam
"Domaniale" is van meer recente datum.
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1. 1. 3. De Limburgse arbeidsmarkt: kwantitatief.

Nadat rond 1900 de basis voor de expansie van de Limburgse mijn-

industrie was gelegd zijn de mijnondernemingen de Zuid-Limburgse

arbeidsmarkt steeds meer gaan overheersen. Vooral na 1905, toen

de staatsmijnen in produktie kwamen, steeg de vraag naar arbeids-

krachten voor de mijnindustrie in hoge mate. Een ovzrzicht van de

ontwikkelingen in de personeelsbezetting der mijnbedrijven sinds

1895 biedt grafiek 1. 1. (pag. 10). De snelle, maar onregelmatige

groei is duidelijk te volgen. In 1915 was het aantal personeelsleden

de tienduizend reeds gepasseerd. Een bijzonder sterke toename is

direkt hierna opgetreden; het personeelsbestand is bijna 23. 000 in

1920. Politieke faktoren beheersten de toenmalige ontwikkelingen.

De eerste wereldoorlog bemoeilijkte de invoer van buitenlandse kolen,

zodat de produktie in eigen land opgevoerd diende te worden. Zonder

problemen ging dit niet, want zowel voor materialen, als voor werk-

krachten was men in sterke mate op het buitenland aangewezen. De

uitbreiding van de personeelsbezetting heeft zich tot de jaren dertig

voortgezet. In de daarop volgende periode kon de mijnindustrie zich

niet onttrekken aan de internationale economische krisis. Massa-ont-

slagen, allereerst van vreemdelingen, bedreigden de rust in de mijn-

streek. Het aantal personeelsleden was als gevolg van de algemene

economische depressie in 1935 gedaald tot onder het niveau van 1925.

Na deze moeilijke periode werd in 1940 een nieuwe top bereikt: bijna

40. 000 personeelsleden waren toen werkzaam in de mijnindustrie.

De tweede wereldoorlog bracht opnieuw stagnatie in de groei. De daar-

na snel stijgende energie-behoefte op de West-Europese markt zorgde

in de jaren vijftig voor het hoogtepunt in de personeelsbezetting.

In het laatste decennium kwam echter ook het keerpunt voor de mijn-

industrie. Het aantal personeelsleden daalde met de helft in de jaren

zestig. Het einde was in zicht.

Meer gedetailleerd, d. w. z. per mijnzetel, zijn de ontwikkelingen van

de personeelsbezetting aangegeven in tabel 1 van bijlage I.
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De verhouding tussen de personeelsbezetting van de partikuliere

mijnen en de staatsmijnen bleef inet de ingebruikneming van de

diverse mijnzetels uiteraard niet konstant. In 1920 behaalden de

partikuliere mijnen nog juist de meerderheid. Nadien zijn de staats-

mijnen steeds de voornaamste werkgever in de Zuid-Limburgse mijn-

streek geweest; de mijn Maurits deed de balans definitief doorslaan

naar de staatsmijnen.

De mijnondernemingen, en vooral de staatsmijnen, wilden hun per-

soneelsleden in eerste instantie zoveel mogelijk rekruteren op de

Zuid-Limburgse arbeidsmarkt. De animo voor de mijnarbeid was

bij de Zuid-Limburgse beroepsbevolking echter niet bijzonder groot,

Men bleef liever in Duitsland werken, vaak ook daar in de mijnindu-

strie, dan in eigen regio een werkkring te accepteren. Hogere lonen,

betere vervoersmogelijkheden, betere sociale verzekeringen en de

traditionele vertrouwdheid met de Duitse omgeving speelden hierbij

een rol. De vraag naar arbeidskrachten voor de Limburgse mijnin-

dustrie overtrof dan ook in sterke mate het aanbod vanuit de regio.

De mijnondernemingen waren daarom al snel genoodzaakt op andere

deelmarkten te gaan opereren. Hoewel in de loop der jaren alle Neder-

landse provincies een bijdrage geleverd hebben aan het personeels-

bestand van de Limburgse mijnondernemingen is de Nederlandse ar-

beidsmarkt, buiten Limburg, toch nooit een bijzonder succesvol wer-

vingsterrein geweest. "De hoop om uit de eigen bevolking een krach-

tige mijnbevolking te rekruteren moest dan ook geleidelijk worden op-

gegeven en men was dus verplicht arbeiders in den vreemde aan te

werven", aldus Dieteren,
14)

De resultaten van de wervingsakties op de internationale arbeidsmarkt

blijken uit grafiek 1. 2, (pag. 12). In de periode 1907-1925 bleef het

relatieve aandeel der buitenlandse gastarbeiders vrij konstant; ruim

20ojo. Rond 1930 is het aantal sterk gestegen; bijna 1~3 deel der werk-

nemers was toen van buitenlandse origine. Internationale economische

en politieke spanningen (o. a, de muntontwaarding in Duitsland) werkten

deze ontwikkelingen in de hand; Limburgers en Duitsers werden zo el-

14) R. Dieteren: De migratie in de mijnstreek 1900-1935, Nijmegen
1962, pag. 69.
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kaars konkurrenten op de arbeidsmarkt. Na de tweede wereld-

oorlog zien we in eerste instantie relatief weinig buitenlandse

werknemers in de mijnen. Met de stijging van de welvaart daalde

echter de belangstelling van de Limburgse jongeren voor het mijn-

werkersberoep. De buitenlandse werkkrachten moesten weer te

hulp geroepen worden. In nog sterkere mate moest op hen een be-

roep gedaan worden toen het in 1965 verdwenen toekomstperspec-

tief een normale personeelsbezetting onmogelijk maakte.

Overheersten aanvankelijk de vreemdelingen uit de direkte nabuur-

landen, met Duitsland op de eerste plaats, naderhand kon men in

Limburg ook grote aantallen werknemers uit centraal-, oost- en

zuid-Europa aantreffen. De toevloed rond 1930 van vele Polen,

Zuid-Slaven en Hongaren betekende een ware slavische invasie,

waardoor "Balkan-toestanden" hun weerslag kregen in de mijnstreek, 15)

Daar tussen door ontmoette men nog "nomaden van de grootindustrie"16)

uit Frankrijk, Rusland, Italië, Oostenrijk etc.

De opbouw van de mijnindustrie maakte van de mijnstreek een "tref-

punt der naties" 17), met een sterk fluctuerende bevolking. De rnobi-

liteit der mijnwerkers was immers bijzonder hoog; in de jaren twin-
18)

tig verdween 70~o van de in dienst getreden mijnwerkers binnen 5 jaar.

De immigratie van Nederlanders en buitenlanders heeft in het mijnge-

bied, en dan weer vooral in de oude mijnstreek, een stormachtige

demografische ontwikkeling veroorzaakt. Hoe sterk de groei der be-

volking is geweest blijkt uit de volgende cijfers. Stellen we de bevol-

king van 1900 op 100, dan is deze voor de provincie Limburg en ge-

heel Nederland in 1953 respectievelijk 278 en 206, terwijl de desbe-

15) Idem, pag. 70,

16) Idem, pag. 79; de typering is ontleend aan J. Jacob's beschrij-
ving van godsdienstige toestanden in de mijnstreek.

17) Idem, pag. 114.

18) Idem, pag. 37. Een dergelijke hoge mobiliteit kwam niet alleen
in de beginperiode van de mijnindustrie voor; van de door Segers
bestudeerde mijnwerkers die in 1957 in dienst traden resteerde
na 5 jaar, dus in 1962, nog slechts 15qo; zie J. 5egers: Het per-
soneelsverloop in het ondergronds mijnbedrijf, Tilburg 1968,
pag. 88 en 89.
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treffende cijfers in de oude en de níeuwe mijnstreek achtereen-

volgens 545 en 329 bedragen. 19)

De toename van de bevolking in de twee mijngebieden is verder

nog af te lezen uit grafiek 1. 3. (pag. 12). Deze groei der bevolking

was, zoals te begrijpen is, nogal onevenwichtig; de jongere leef-

tijdscategorieën waren het sterkst vertegenwoordigd, terwijl verder

de immigratie een aanzienlijk mannenoverschot deed ontstaan. 20)

Tenslotte volgen nog enkele cijfers over de invloed van de industriéle

ontwikkelingen op de samenstelling van de beroepsbevolking in de

mijnstreek. Een overwegend agrarische samenleving rond 1900 werd

omgebogen tot een streek waar de industrie, en speciaal de mijnindu-

strie, in snel tempo de overhand ging krijgen; tabel 1. 2. demonstreert

de verschuivingen.

Tabel 1. 2. Samenstelling der beroepsbevolking in de oostelijke (O)

en westelijke (W) mijnstreek: 1909-1970.

Bronnen: 1909: Sociaal Historisch Centrum voor Limburg
te Maastricht; 1930, 1947 en 1960: Volkstellingen;
1970: Arbeidsmarktbeschrijving van de provincie
Limbur g.

1909 1930 1947 1960 197 0-.~ )

O W O W O W O W O W

Landbouw 25Pfo 52~fo 7afo 24~0 6ofo 17qo 2~Jo 5PJo 2qo 2aJo

Mijnbouw 37PJo O~o 49~0 23ofo 38ofo 23Qfo 43ofo 22PJo 23oJo O~Jo

Industrie,
ambacht,

l b~o 26~Jo 18ojo 28~fo 18ajo 23afo 23~fo 41ojo 34oJo 7 lojo
bouwnijver-
heid

Diensten 22Pfo 22ojo 2óqo 26oJo 35oJo 35afo 33Qfo 32~Jo 41~fo 27~Jo

Totale be-
roepsbevol- 20.85 13.23 60.207 23.50 72.63 33.877 85.37 42.81.9 68.10 41.52
king

~`) Gegevens van 1970 hebben als basis de ramingen van het jaargemiddel-
de van de afhankelijke mannelijke beroepsbevolking in 1970 in de
G.A. B. -rayons Brunssum, Heerlen en Kerkrade (ingedeeld onder O)
(vervolg noten op pag. 15. )
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1. 1.4. 5ociale veranderingen in de mijnstreek.

De snelle groei rond het nieuwe bedrijfsfenomeen stelde natuurlijk

haar eisen aan de beheersstrukturen in de Zuid-Limburgse samen-

leving. Eind 19e eeuw was de latere mijnstreek een weinig welvarend

agrarisch gebied, dat nog nauwelijks de gevolgen van de langdurige

landbouwkrisis, die geheel Europa trof, te boven was.21) Het indus-

triële grootbedrijf was er vrijwel onbekend; alleen de Domaniale en

de Neuprick waren de voorbodes van de komende ontwikkelingen.

Met de komst van de mijnindustrie raakte de samenleving op drift,

aldus Dieteren. "Een nieuw beroep ging domineren. Niet rneer een

beroep, dat sterk bodem- en natuurgebonden was zoals het werk van

de boer, van zijn helpers en van de ambachtsman tot nu toe. Het

rythme van de natuur gaf niet langer meer de arbeidstijd en de arbeids-

duur aan. De dag-, middag- en nachtdiensten van de mijnarbeiders

doorbraken dit traditionele kader en de jaargetijden drukten niet meer

als voorheen in hoge mate hun stempel op de aard van de arbeid". 22)

Vele mijnwerkers namen zowel aan het oude als aan het nieuwe so-

ciaal systeem deel; men werkte of afwisselend als seizoenarbeider

in de mijn en in de landbouw, of inen was naast mijnwerker nog part-

time actief als boer of kleine middenstander. 23) Een "conflict of conduct

norms" was moeilijk te vermijden. 24)

De sociale veranderingen tijdens de overgang van het agrarische naar

het industriële tijdperk hebben zich in Zuid-Limburg voornarnelijk rond

een viertal thema's afgespeeld, die, hoewel hier afzonderlijk aangeduid,

tegelijkertijd van invloed waren.

Vervolg noten van pag. 14: en in het G. A. B. -rayon Sittard (ingedeeld
onder W).
De cijfers van 1930, 1947 en 1960 betreffen de totale beroepsbevol-
king in de oostelijke en westelijke mijnstreek (resp. Econ. Geogr.
Gebied 125 en 124 op basis van C. B. S. indeling 1960; exclusief de
gemeente Tudderen).

19) Pover o. c. , pag. 25.

20) Dieteren, (1962), pag. 41 en Pover, pag. 31~34.

21) L. Verberne: Geschiedenis der Nederlanden, III, Het Koninkrijk
der Nederlanden, 1950, pag. 153.

22) R. Dieteren (1962); pag. 51.

23) R. Dieteren: Mens en mijn, Heerlen 1953, pag. 58 e. v.

24) P. Pover o. c. , pag. 261.
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Op de eerste plaats betekende het ontstaan der mijnindustrie voor

de werknemers, en zeker voor de autochtonen afkomstig uit de

landbouw, dat zij zich moesten onderwerpen aan nieuwe gezagsver-

houdingen welke meer het rationeel-legale type representeerden dan

de vroegere, traditioneel bepaalde verhoudingen.

Een dergelijke ontwikkeling is uiteraard niet exclusief voor de mijn-

industrie. Het gehele industriéle tijdperk bracht werknemers binnen

nieuwe organisatorische kaders die, zeker in het begin, vaak weinig

ruímte lieten voor traditionele relaties en strukturen. Naast het ont-

staan van nieuwe sociale strukturen rond arbeid en beroep kunnen

twee andere thema's van verandering in één adem genoemd worden:

de toenemende bevolkingsconcentraties in de mijnstreek en de grote

toevloed van vreemdelingen. Beide demografische ontwikkelingen heb-

ben de mijnstreek voor de nodige problemen gesteld; problemen waar-

voor de werkgever, i, c. de mijnondernemingen, zich duidelijk ver-

antwoordelijk gevoeld hebben. Een uitgebreid stelsel van sociale voor -

zieningen werd ontworpen, waardoor al snel het gehele maatschappe-

lijke en culturele leven in de mijnstreek de afhankelijkheid van de

mijnindustrie weerspiegeld'e. 25)

Een apart hoofdstuk in het sociale beleid der mijnen, waarover we

hier in het kort iets willen aanstippen, vormen de aktiviteiten rond

huisvesting en woningbouw voor de werknemers. 26) De mijnbedrijven

zelf, diverse woningbouwverenigingen (o. a. "Ons Limburg", "Het

goed kosthuis", "Thuis Best") en de betreffende gemeenton hebben

de huisvestingsproblemen in de mijnstreek gezamenlijk tot een zo

goed mogelijke oplossing trachten te brengen. Speciaal bij de woning-

bouwverenigingen hebben de werknemersorganisaties, een grote rol

ge speeld.

Het planologisch principe bij de huisvesting van de snel toenemende

bevolking was, zeker voorzover het de autochtone bewoners betrof,

het zoveel mogelijk bewaren en uitbouwen van de bestaande kernen

25) Zie voor een uitvoerig overzicht van bedoelde voorzieningen
Gedenkboek etc. , pag. 332 e, v.

26) Zie Gedenkboek etc. , pag. 335 e, v. en J. Colsen: Poels, Roer-
mond-Maaseik, 1955, Hoofdstuk XIV, pag. 538-554.
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der vele kleinere dorpsgemeenschappen. De ontwikkelingen in

het 5aarlandse mijnbekken golden als positief voorbeeld, terwijl de

in Westfalen, in het Ruhrgebied, en vaak in Engeland te konstateren

direkte koncentraties van de werknemers rond de mijn zoveel moge-

lijk vermeden moesten worden. Het Limburgse mijngebied heeft dan

ook, zoals Pover opmerkt, voor een groot deel zijn "dorpse intimiteit"

en "een zekere mate van landelijkheid" kunnen behouden. 27) De keuze

van deze wijze van opvang der toenemende bevolking was vooral so-

ciaal gemotiveerd. Door de blijvende verbondenheid met de plaatse-

lijke gemeenschappen zou een geforceerde doorbreking van de bestaan-

de waardenpatronen voorkomen kunnen worden. Deze dekoncentratie

in de woningbouw heeft het proces van toenemende urbanisatie in de

grotere woonkernen natuurlijk niet kunnen verhinderen. Daarvoor

was de bevolkingstoename, vooral door de toevloed van vreemdelingen,

te groot.

De aanvankelijk nogal skeptische reakties van de overwegend agrarische

autochtone bevolking op het binnendringen van "het vreemde lichaam"28)

zullen in paragraaf 1. 2, uitvoeriger worden bezien. In het algemeen

geldt dat in de mijnstreek dezelfde tendensen te konstateren zijn als

overal elders waar toenemende bevolkingskoncentraties en nieuwe

industriële ontwikkelingen samengaan: de vroegere waarden verliezen

aan kracht, waardoor de mogelijkheden toenemen en de vrijheden groter

worden om nieuwe denkbeelden en opvattingen te introduceren.

Dat dit voor bepaalde groepen in de samenleving aanleiding is om de

oude stellingen extra te versterken en tot het uiterste te verdedigen

is daarbij geen onbekend verschijnsel.

De konfrontatie van het oude met het nieuwe kreeg een bijzondere di-

mensie toen de vreemdelingen in grote getale hun intrede deden in de

mijnstreek. "Hij verscheen er als exponent van de vreemde wereld,

die voor de mijnstreekbewoners geheel of gedeeltelijk onbekend was". 29)

Nu neemt de vreemdeling reeds bij voorbaat een moeilijke positie in.

Hij is "als het ware gepraedisponeerd tot de rol van sociaal criticus

27) Pover, o. c. , pag. 21.

28) Idem, pag. 20.

29) Dieteren (1962), pag. 52.
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en non-conformist. Zijn sociale positie in die nieuwe wereld
was min of ineer onbepaald, zijn plaats op de maatschappelijke
ladder onzeker. Hij moest dus door eigen houding en gedrag la-
ten zien wat hij waard was". 30) Het onzekere dat de positie van
de vreemdeling kenmerkt kan de sympathie voor de theorie van de
"damned foreigner"31) verklaren, welke o. a, sterk bij Dieteren is
terug te vinden. De onrust die toen in de mijnstreek ontstond komt
bij hem speciaal voor rekening van de groep "voortdurend wisselen-
de passanten-proletariërs", díe vaak al te lichtvaardig het mijnwer-
kersberoep gekozen hadden, zonder zich te realiseren "dass das
Bergmannsbrot ein hartes und schweres Brot ist, das mUhsam er-
arbeitet werden muss". 32) Een groot deel der immigranten bleef
echter niet in een sociaal isolement geplaatst, mede omdat ook de
Limburgse samenleving zelf een integratieproces doormaakte. Dat
deze integratie een wederzijdse aanpassing vergde, zowel van de
nieuwkomers als van de autochtone bevolking, waarbij met name de
in de ondergrondse mijnarbeid vereiste solidariteit een positieve rol
heeft gespeeld, kan hier slechts vermeld worden. Men vindt de ont-
wikkelingen uitvoerig bij Dieteren en Pover geschetst.
Het vierde en laatste thema dat we hier vermelden is de felle en lang-
durige strijd die rond de organisatievormen van de mijnwerkers ge-
streden werd; een strijd gebaseerd op principes die hun geldigheid zouden
moeten bewijzen, desnoods, zo lijkt het soms voor de beschouwer achter-
af, ten koste van de mijnwerker. Twee fronten liepen doc~r elkaar: het
ontstaan van de arbeidersbeweging in Nederland en de emancipatie van
het katholieke volksdeel.

Verberne noemt de historie van de arbeidersbeweging een der meest
aantrekkelijke hoofdstukken uit onze negentiende-eeuwse volksgeschie-
denis33); een kwalifikatie die waarschijnlijk steunt op de verbeteringen
die de arbeidersbewegingen voor het "industrie-proletariaat" wisten te

30) Idem, pag. 53, zich baserend op A. Oldendorff: De Vreemdeling,
Utrecht 1956.

31) Pover, pag. 275,

32) Dieteren (1962), pag. 200 en 66.
33) Zie L. Verberne: De Nederlandse arbeidersbeweging in de negen-

tiende eeuw, Utrecht 1959, pag. 11.
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verwerven. De strijd zelf rond de eerste organisatievormen van

de arbeiders in de industriële, kapitalistische maatschappij was

vaak te fel en te verbitterd om aantrekkelijk genoemd te kunnen

worden. De animo van de mijnwerkers om zich georganiseerd op

te stellen t. o. v. de nieuwe ontwikkelingen was aanvankelijk niet

al te groot. Zeker de autochtone mijnwerker, die zijn industriële

werkzaamheden vaak als niet al te hoog gewaardeerd nevenberoep

uitoefende, beschouwde "al dat sociale gedoe", dat zo plotseling

aanvaard moest worden, als "gevaarlijke nieuwigheden".34) Men

vertrouwde liever op de traditionele samenlevingsverbanden van

onderlinge burenhulp met hun gemoedelijke omgang. 35) Pas rond

1910, het jaar waarin Poels van hoogleraar te Washington tot

"paster te lande" in Zuid-Limburg werd benoemd, zijn de arbeiders-

organisaties aan een bloeiender bestaan begonnen. 36) Vanuit zijn

nieuwe positie zou Poels de arbeidersbeweging in de mijnstreek met

een groeiend charismatisch gezag gaan beheersen. Over de felle dis-

puten en akties die uit de botsingen der ideeën tussen katholieken,

protestanten en vooral socialisten, "de zaaiers van de verdeeldheid"37)

voortkwamen leze men eveneens bij de genoemde auteurs. 38) We

volstaan hier met de konstatering dat de kracht voornamelijk in iso-

34) Colsen, pag. 32 en Dieteren (1953), pag. 73.

35) Een dergelijke aarzeling t. o. v. een georganiseerde opstelling

was in het begin van de 20e eeuw een algemeen verschijnsel in
de gebieden waar de christelijke opvattingen over sociale aktie
domineerden. Zie hierover o. a. H. van den Eerenbeemt: Ideeën
rond 1900 van katholieken in Nederland over een reconstruktie

der maatschappij, in: Sociale Wetenschappen 1970, nr. 4.

36) Colsen, pag. 253. "Menselijkerwijze gesproken een psychologische

moord;' noemt Colsen deze door de kerkelijke autoriteiten opge-
drongen omschakeling. De verbanning naar de mijnstreek beteken-

de het einde van een wetenschappelijk carriére, tijdens welke
Poels herhaaldelijk in conflict kwam met het kerkelijk gezag.
Colsen, de "adjudant" van Poels beschrijft deze episode uitvoerig

in zijn omvangrijk getuigenis van het werk van Poels.

37) Dieteren, pag. 53.

38) Zie ook J. G. H. Tans: Katholicisme en socialisme, in: H. G. M.
Derks (red. ): Met betrekking tot Limburg, Amsterdam 1966.



-ZO-

lement gezocht werd, zodat in eigen kring de overtuigíng van het

eigen gelijk zo ongestoord mogelijk tot bloei zou kunnen komen. 39)

1. 2. Mijnwerk als beroep: typerin~ en waarderin~ in de sociolo-

~is~:he onderzoeksliteratuur.

Tot nu toe werd uiteengezet hoe een nieuwe beroepsgroep in snel

tempo een dominerende plaats ging innemen binnen de sociaal-eco-

nomische verhoudingen van een regio. In deze paragraaf komt de

vraag naar de maatschappelijke plaatsbepaling van deze beroeps-

groep aan de orde: welke waardering heeft deze zo duidelijk herken-

bare beroepsgroep zich in de samenleving weten te verwerven en van-

uit welk beroepsbeeld werd een dergelijke waardering opgebouwd?

In het perspectief van de omschakeling zou als hypothese gesteld kun-

nen worden dat een omschakeling met meer problemen verloopt naar-

mate de positie die opgegeven moet worden duidelijker te markeren

is. Een toetsing van een dergelijke hypothese vraagt om vergelijkend

onderzoek vanuit diverse beroepsgroepen, iets waar we in deze stu-

die niet aan toe zullen komen. We beperken ons hier tot de mijnwer-

ker s.

Welke sociale positie hebben de mijnwerkers bij de omschakeling moe-

ten verlaten? Het aantal criteria waarop sociale stratificatie kan steunen

is bijzonder groot. De vertikale en horizontale differentiëringen die in

het maatschappelijk leven een belangrijke rol spelen zijn dan ook nauwe-

lijks onder één noemer te vangen. Toch staat één indicator ter bepaling

van de plaats op de maatschappelijke ladder hoog genoteerd: het beroep.

Arbeidsverdeling is immers ook machts- en prestigeverdeling. In de

loop der jaren zijn diverse beroepsprestigeladders ontwikkeld om hoog

39) Zowel in werknemers- als in werkgeverskringen overheerste bij
deze ontwikkelingen de sympathie voor een harmoniemodel. Op
basis van dit toch nogal eens verstoorde model, werden door de
werkgevers en werknemers in de mijnindustrie, als eerste Neder-
landse bedrijfstak, de vooral in katholieke kringen zo sterk ge-
propageerde ideeén t. a. v. de publiekrechtelijke bedrijfsorgani-
satie in praktijk gebracht. We bevinden ons dan echter al in het
na-oorlogse jaar 1945: zie hierover o. a. Dieteren (1953) en
Colsen.
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van laag, al of niet genuanceerd, te kunnen onderscheiden. Dat

deze ladders gezien moeten worden "als een keurslijf, waarin een

aantal hiérarchieén in elkaar worden geschoven"40) kan men in

elke discussie over stratificatie beluisteren,41)

De mijnwerker zal men op de Nederlandse ladders slechts weinig

aantreffen; het beroep is te regionaal van betekenis om in een lan-

delijk waarderingssysteem opgenomen te worden.42)

"De sociologie interesseert zich vaak vooral voor een stratificatie

in verticale zin", aldus van der Ven.43) Hoewel inderdaad de rang-

ordes in de maatschappelijke struktuur, en nog meer de processen

van stijging en daling, de aandacht der sociologen gekregen hebben,

toch zal in vele gevallen het horizontale stratificatiebeeld in het

middelpunt van de belangstelling komen te staan. Bij dergelijke hori-

zontale onderscheidingen kunnen vanuit het beroep typologieën of

klassificaties opgesteld worden, waardoor verschil of onderlinge

verwantschap tot uiting kornt zonder direkt over hoog of laag te spre-

ken. De vraag naar de eigen subkultuur van bepaalde beroepsgroepen

ligt in het verlengde van deze benadering, 44)

40) M.O. L. Klein: Status-onderscheidingen, Leiden 1963, pag. 38.

41) Zie o. a. J. Berting: Statusincongruentie en sociale mobiliteit,
Sociologische Gids 1965, 1, pag. 2-18; en J. Berting: In het
brede maatschappelijke midden, Meppel 1968, speciaal Hoofd-
stuk II.

42) De mijnwerker wordt wel genoemd door F. van Heek in: Stijging
en daling op de maatschappelijke ladder, Leiden 1945, pag. 175
in bijlage 4; 9óqo van de respondenten (N - 46, allen inwoners
van Enschede) plaatst de mijnwerkers in de laagste "rangstand".
De mijnwerker komt b. v. niet voor in de beroepsprestige-strati-
ficatie-schaal, gebaseerd op een representatieve steekproef
(N - 500) uit Nederlanders van 18 jaar en ouder, ontwikkeld door
J. van Tulder in: De beroepsmobiliteit in Nederland van 1919
tot 1945, Leiden 1962, pag. 15-17.

43) F. J. H. M. van der Ven: Geschiedenis van de arbeid, deel III,
Utrecht 1968, pag. 176.

44) Zie hierover H. J. Kornadt: Psychological and sociological pro-
blemareas for cross-cultural research on social change in mining
communities, in: H. Kornadt (ed. ): Social change in mining com-
munities, Saarbrucken, 1970.
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In deze studie over de mijnwerkers gaat de interesse zowel uit
naar de plaats van deze beroepsgroep in de horizontale als in de
vertikale differentiaties welke in de sociologische literatuur zijn
aan te treffen.

Natuurlijk is het spektakulaire beroep van de mijnwerker, speciaal
van de ondergronder, niet alleen het domein van de sociologie. Di-
verse auteurs hebben zich door de mijnarbeid laten inspireren tot
meer of minder kleurrijke en geromantiseerde beschrijvingen. Ter
illustratie noemen we slechts een der eersten n.l. Herman Heyer-
mans die in 1911 zijn ervaringen als een week mijnwerker in West-
falen benutte voor het schrijven van het dramatische stuk "Gli~ck Auf";
de mijnwerkergroet die na lezing van het spel wel vertaald moet wor-
den met de onvermijdelijke associatie: op hoop van zegen,45)

Nederlandse sociologische onderzoeksliteratuur specifiek gericht op
de mijnwerker en zijn beroep bestaat er nauwelijks. De mijnwerker
kreeg slechts afgeleide aandacht via studies die migratie, mobiliteit
en criminaliteit als centraal thema hadden.4ó) De buitenlandse stu-
dies die voor de plaatsbepaling benut worden zijn van Engelse en Duitse
origine.47) Uit de Engelse mijnwerkersliteratuur hebben speciaal de
Tavistock studies van Trist c. s. , met hun "socio-technical system"
benadering, een bijzondere faam gekregen. In Duitsland geven de stu-

45) Herman Heyermans: Gluck Auf, spel-van-de-mijnen in vier be-
drijven, zeven taferelen, uitgegeven door de maatschappij voor
goede en goedkope lectuur, Amsterdam, 1911.
Andere publikaties over de Limburgse mijnwerker vindt men in
het uitvoerige literatuuroverzicht bij de migratie-studie van
Dieteren ( 1962), pag. IX t~m XIV.
Ook de omschakeling van de mijnwerkers vormde reeds een lite-
rair thema; zie Noud van den Eerenbeemt: De Berenkuil, Amster-
dam 1968.

46) Zie respectievelijk de studies van Dieteren (1962), Segers (1968)
en Pover (1970).

4?) De Amerikaanse mijnwerker blijft bij voorbaat buiten beschouwing,
gezien de meestal geheel andere omstandigheden waaronder de kolen
worden geëxploiteerd. Zie hiervoor R. Aquizap and E. A. Vargas:
Socialization and power in the Appalachian mining community, en
E. E. Knipe and H. L. Lewis: The impact of coal mining on the tra-
ditional mountain sub-culture; A case of peasentry gained and
peasentry lost, in H. J. Kornadt (ed. ), o. c. . Een uitvoerig onder-
zoek naar de invloed van de mijnindustrie op een kleine locale ge-
meenschap biedt ook: H. R. Lantz: People of Coal Town, New York 1958.
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dies van de universiteit van Miinster een uitstekend inzicht in het

beroep en het maatschappelijk leven van de mijnwerkers, met name

de mijnwerkers in het Ruhrgebied.48)

Hoewel de sociologische onderzoeksliteratuur het uitgangspunt zal

vormen bij de nu volgende uiteenzettingen willen we beginnen met

een uitzondering, door allereerst een beschrijving van de mijnwer-

ker en zijn beroep te citeren uit het Nederlandse standaardwerk der

beroepenkunde van Wiegersma.49) Het beeld dat de Nederlander

rond 1960 van de mijnwerker kreeg aangeboden is hiermede op de

meest direkte wijze geschetst; vandaar het nogal uitvoerige citaat.

"Het werk van de mijnwerker spreekt sterk tot de verbeelding
van de buitenstaander. Honderden meters onder het aardopper-
vlak wroet hij zich voort, wringt zich soms door spleten die
zo nauw zijn, dat het haast onbegrijpelijk is dat een mens hier
kan passeren. Velen benauwt reeds de gedachte aan dit werk,
dat toch wel wezensvreemd aan de menselijke natuur schijnt.
Voeg daarbij de gevaren van mijngasontploffingen, brand, over-
stroming, instorting, vallend gesteente etc. , en het wordt haast
onbegrijpelijk, dat er mensen zijn, die zich bereid verklaren,
dit werk te verrichten. Inderdaad is lang niet iedereen hiervoor
geschikt. De praktijk leert zelfs, dat van de mensen, die niet
in de mijnstreken geboren zijn, maar betrekkelijk weinigen dit
werk aankunnen. Van degenen die bij wervingsacties zich als
mijnwerker hebben gemeld, op zichzelf al een selectie ui: de
totale bevolking, verdwijnen velen reeds na betrekkelijk korte
tijd. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen in dit beroep
is blijkbaar de innerlijke voorbereiding, het reeds van jongs af
vertrouwd zijn met de gedachte, dat het heel gewoon is onder-
gronds te gaan werken. Dan spreekt de arbeid ook op geheel an-
dere wijze tot de verbeelding. De hiervoor genoemde benauwende
aspecten zijn immers meer producten van onze fantasie, dan werke-
lijkheid. Ook het reeds vroeg vertrouwd raken met de reële ge-

48) Reeds eerder werden deze studies op een door J. van Hoof samen-
gesteld continuum voor beroepenstudies geplaatst. Zie hiervoor:
H. L. G. Zanders: Mijnwerkers: een beroepsgroep in het sociolo-
gisch onderzoek, in: Sociale Wetenschappen, 1972, nr. 1. Zie
voor bedoeld continuum J. J. B. M. van Hoof: Het beroep als object
van sociologisch onderzoek. Een terreinverkenning, Amsterdam 1968.

49) S. Wiegersma: De wereld der beroepen. Beschrijvingen van be-
roepen in de hedendaagse samenleving, Haarlem z, j. Het citaat
is uit de eerste druk (f 1960). Ook in de derde druk (1970) is een
beschrijving terug te vinden, enigszins aangepast aan de nieuwe
omstandigheden (voornamelijk de toegenomen mechanisering).
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varen is een belangríjke weg om de angst hiervoor te ver-
liezen. Daarom is het begrijpelijk dat de mijnwerkers over-
wegend gerekruteerd worden uit de mijnwerkersbevolking en
de bewoners van de naaste omgeving der mijnen, al zou er,
gezien de grote personeelsbehoefte, heus wel plaats zijn voor
anderen. Door hun grotere innerlijke vertrouwdheid met het
werk beleven de meeste mensen uit de mijnstreek deze arbeid
op andere wijze, dan de overige bevolking. Niet alleen, dat het
gevarenelement op de achtergrond raakt, maar daartegenover
komt het aspect der instinctieve bevrediging sterk naar voren.
Mede door de invoering van talrijke moderne technische voor-
zieningen is tegenwoordig trouwens het mijnwerkersberoep
heel wat minder gevaarlijk geworden dan vroeger. Door betere
voorzieningen is ook de betekenis van de gevaarlijke beroeps-
ziekten, o. a. silicose, veel geringer geworden. De jonge mijn-
werker wordtnietaanstonds bij de kolenwinning tewerkgesteld.
Hij begint zijn carriére als sleper, een transportarbeider, die
materialen voor de uitbreiding van het gangenstelsel aanbrengt
en handlangersdiensten verricht. Daarna wordt hij hulphouwer,
d, w. z. leerling-houwer. De houwer is de "echte" mijnwerker,
de man die met een pneumatische hamer de kool losmaakt uit
het gesteente en deze op de schudgoot schept, waarmee de kool
naar een centraal punt wordt getransporteerd, om daar op onder-
grondse treinen te worden geladen. De taak van de houwer is
ook, de vrijgekomen ruimte te stutten, met behulp van verstelbare
balken, stempels en horizontale dwarsbalken. Tegenwoordig
wordt een gedeelte van de winningsarbeid machinaal verricht, maar
lang niet alle kolenlagen lenen zich hiertoe, zodat de behoefte aan
houwers voorlopig wel zal blijven voortbestaan. Een gedeelte der
houwers wordt aan de eigenlijke kolenwinning onttrokken om zich
op speciale taken toe te leggen. Daartoe behoort o. a, de uitbouw
van het gangenstelsel in de richting van nieuwe winningsplaatsen.
Gedeeltelijk gebeurt dit met behulp van explosieven, waarvoor
gespecialiseerde schiethouwers in actie komen. Andere houwers
werken de gangen af, stutten deze of gieten ze, als het belangrijke
verbindingen betreft, in beton. Bij deze werkzaamheden worden
ook minder geschoolde krachten als hulparbeiders gebruikt. Het
werk van de mijnwerker stelt hoge lichamelijke eisen. Ook de
bevrediging ligt vooral in het lichamelijke vlak, we hebben in de
inleiding het strijdelement reeds genoemd, dat hier wel een zeer
sterke fysieke component heeft. Uit de mijnwerkersbevolking
komt dan ook een opvallend groot percentage goede sportbeoefe-
naars voort, met name voetballers en wielrenners. Een andere
bevrediging ligt in de onderlinge verbondenheid. Deze bestaat,
ondanks de ruwe toon, welke nieuwkomers uit andere streken dik-
wijls afschrikt, maar ondergronds een soort beroepstraditie is.
De beloning van de ondergrondse werkers is relatief goed, d. w. z.
men kan als mijnwerker gemiddeld een hoger inkomen verdienen,
dan in vrijwel alle andere vormen van geschoolde arbeid. Voor vol-
ledig vakmanschap is een normaal intellectueel niveau gewenst.
Maar belangrijker is, dat men als persoonlijkheid tegen de eisen
van het werk opgewassen moet zijn. Dit vraagt een behoorlijke
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vitale natuur, met een goede dosis lichamelijk zelfvertrouwen
en een evenwichtige aard.
Het mijnbedrijf heeft ook een bovengrondse dienst, waar aller-
lei technische voorzieningen voor het ondergrondse werk:
ventilators, liften,worden bediend, waar de kolen worden ge-
lost, gesorteerd, op stenen uitgelezen en gewassen, waar grote
werkplaatsen en andere hulpdiensten zijn gevestigd. Voor zo-
ver de hier uitgeoefende beroepen specifiek zijn voor het mijn-
bedrijf, liggen zij op ongeschoold of halfgeschoold niveau. Op
geschoold niveau is er plaats voor talrijke technici, in het bij-
zonder metaalbewerkers, "

Eerst een opmerking over deze beschrijving van het mijnwerkers-

beroep. De innerlijke voorbereiding is toch wel te sterk benadrukt

als verklarende faktor bij het kiezen van het mijnwerkersberoep:ex-

terne omstandigheden, met name de eenzijdige opbouw van de werkge-

legenheid in de mijnstreek, lijken zeker zo belangrijk bij het tot stand

komen van de keuze voor de mijnarbeid. Het van jongsafaan vertrouwd

zijn met het werk in de mijnen kan overigens ook moeilijk verondersteld

worden bij de gastarbeiders; ook hier zijn externe omstandigheden veel-

al bepalend voor de keuze.

Zoals zonder meer uit de funktie-analyse blijkt wordt het mijnwerk,
en zeker het ondergrondse, gekenmerkt door een cumulatie van in-
conveniénten, welke men moeilijk in een andere bed'rijfstak aan zal
kunnen treffen. Ook bij de sociologische onderzoekingen komt dit fa-
cet steeds op niet mis te verstane wijze naar voren. De beschrijvingen
en analyses van het mijnwerk zijn vrijwel steeds variaties op de uit-
spraak van Dennis "that pïtwork can never be other than an unpleasant,
dirty, dangerous, and difficult job", 50)

Kunnen we, op grond van de overeenstemming in de literatuur, kort
zijn over de typering van het mijnwerk, de sociale waardering voor de-
genen die dit werk uitoefenen vraagt om een uitgebreidere uiteenzetting.
Zeker in het begin, bij het ontstaan van de rr~ijnindustrie, genoot het
mijnwerkersberoep weinig maatschappelijk aanzien. "Ptitt ist PUt~, das
ist die unterste Stufe, tiefer geht's nimmer", zo lezen we bij Croon en

50) N. Dennis, F. Henriques and C. Slaughter: Coal is our life; An
analysis of a Yorkshire mining community, London 1956, pag. 38.
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Utermann. 51) Nu kwamen dergelijke uitspraken mede op rekening

van de grote aantallen vreemdelingen, die, zoals we ook al in

Zuid-Limburg zagen, de nodige argwaan bij de voornamelijk agra-
rische, autochtone bevolking opwekten. Door een geleidelijke aan-
passing aan de burgerlijke normen, die zelf overigens ook sterke
veranderingen ondergingen, zijn de tegenstellingen tussen "BUrger
und Kumpel" langzamerhand gaan verdwijnen. 52)

De laatste jaren lijkt dit spanningsveld, opgeroepen door de sterke
toename van buitenlandse werknemers, echter weer mee gespeeld
te hebben in de waardering voor het mijnwerkersberoep. 53) De
"damned foreigner" bepaalde echter niet alleen de maatschappelijke
waardering. De lage sociale positie in de beginperiode berustte, vol-
gens diverse auteurs, vooral op de uiterlijke verschijning van de mijn-
werker. "The most important factor in establishing the dignity of
work is the pit-head bath, which makes the pitmen look respectable
when they leave their work". 54) De lage status wordt bepaald door
"the fact of his having to travel from work in his muck. Miners are
naturally ashamed at having to do this". 55) Met het verdwijnen van

een dergelijke uiterlijke verschijning steeg mede de sociale waarde-

ring voor de mijnwerker. "Seine Stellung in der Gemeinde hat sich

gewandelt. Im Strassenbild ist er nicht mehr so sichtbar wie im
friiheren Jahren. Wer durch die Stadt oder in der N~he der Stadt

seinen Weg zur Zeche nimmt, den sieht man nicht mehr in alten
Zeug zur Zeche gehen und mit schw~rzen R~.ndern um die Augen von

der Arbeit kommen". 56) De "echte" mijnwerker zal men echter altijd

51) H. Croon und K. Utermann: Zeche und Gemeinde; Untersuchungen
Uber den Strukturwandel einer Zechengemeinde im n6rdlichen
Ruhrgebiet, TUbingen 1958, pag. 110.

52) Idem, pag. 109.

53) Zie hiervoor o. a. J. Segers: Verslag over de interviewfase van
het onderzoek naar de fluctuaties in het arbeidersbestand der Neder-
landse steenkolenmijnen, I. V. A. Tilburg 1965. Bijlage 1, pag. 15-
16; Service d'études economiques et sociales, Université de Liége:
Etude sur la fluctuation de main-d'oeuvre dans 1'industrie charbon-
niere belge, Liége 1966, pag. 184-189; en B. Claes: De sociale in-
tegratie van de Italiaanse en Poolse immigranten in Belgisch-Limburg,
Hasselt 1962.

54) F. Zweig: Men in the pits. London 1949, pag. 72.
55) Dennis, o. c, pag. 82.
56) Croon, o. c. pag. 107.
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blijven herkennen, ook na een flinke wasbeurt, zo meent Zweig

in zijn toch wel al te extreme accentuering van het fysieke verschij-

nen. Het zijn mannen, om slechts een van de vele typeringen in

het genre van Zweig te citeren "strong built, broadshouldered and

short. There is also a tendency to bow-shaped legs, which may

be the outcome of walking in the low seams and roads".57)

Bleef dit sterk negatieve oordeel over de mijnwerker in de loop

der tijd gehandhaafd? Croon en Utermann wezen al op een positieve

ontwikkeling. Ook Zweig, Dennis c. s. , Jantke en Segers merken

een sterke verbetering op in vergelijking met de beginperiode. Bete-

re fysieke werkkondities, betere beloning en een grotere sociale ze-

kerheid (in Engeland vooral na de nationalisatie in 1946) lagen ten

grondslag aan het verhoogde prestige.

Ondanks dit alles behield de mijnwerker toch zijn lage plaats op de

maatschappelijke ladder. "The prestige of the miner in the working

class is higher than it has ever been, and the miner knows this.

Does all this mean that the miner has experienced basic change in

his status and role in society, a char.ge which goes with a transfor-

mation of the relations between the miner and his work? In fact no

such basic change has occurred". 58) Ook bij de Duitse mijnwerkers

biijft het negatieve verleden nog zwaar wegen. "Die Bergleute selber

haben kein einheitliches Bild von ihrer Stellung in der Gemeinde. Bei

vielen hat sich die alte Auffassung erhalten, dass der Bergmann nicht

geachtet wird. Der Bergmann ist immer eine Stufe tiefer a.ls die ande-

ren, der Bergmann gelt nie als was, der Bergmannsberuf ist der nie-

drigste. Der Kumpel wird iiber die Schiilter angesehen, der Kumpel

hat immer wenig Ansehen gehabt, und das wird auch so bleiben". 59)

Ook bij Jantke overheerst het negatieve. "Was ist schon ein Bergmann?

Ansehen hat er nicht; man sagt; der ist ja nur Bergmann. Die schwere

und gef~hrliche Arbeit wird gar nicht anerkannt". 60) De Nederlandse

57) Zweig, o. c. pag. 4.

58) Dennis, o, c. pag. 76.

59) Croon, o. c, pag. 111.

60) C. Jantke: Bergmann und Zeche. Die sozialen Arbeitsverháltnisse
einer Schachtanlage des ndrdlichen Ruhrgebietes in der Sicht der
Bergleute, Tiibingen, 1953, pag. 221.
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mijnwerker lijkt in veel mindere mate overtuigd van een lage

sociale positie, afgemeten aan het beroep. Bijna driekwart

van de door Segers onderzochte mijnwerkers (alle ondergronders)

is van mening dat de mijnwerker bij de mensen geen slecht aan-

zien geniet. 61) Zeker in vergelijking rnet vroeger is men er op

vooruitgegaan, zegt de meerderheid. Het onderzoek in de Limburg-

se mijnindustrie dateert van 1964, terwijl de hiervoor genoemde

buítenlandse literatuur van eerdere datum is. Wellicht heeft zich

ook in het buitenland de in het voorafgaande gesignaleerde tendens

naar een hogere maatschappelijke waardering voor de beroeps-

groep der mijnwerkers voortgezet.

Waarom kiest iemand voor zo'n beroep dat enerzijds zulke zware

eisen stelt en anderzijds zo laag gewaardeerd wordt? Hoewel de

mijnwerkers voor hun kinderen vaak iets ander wensen, komen de

meeste mijnwerkerszonen toch in de mijn terecht. De werkgelegen-

heidssituatie in de diverse mijnbekkens laat veelal geen andere keu-

ze toe. "If other jobs are available, practically no one takes up mi-

ning, apart from the very few who really feel a calling for the mines".
62)

Daarnaast is de keuze voor het mijnwerk vooral op het loon geba-

seerd, dat relatief erg hoog is. Wil men zich als jongere een plaats

in het maatschappelijk leven verwerven, dan moet men in consump-

tie-niveau gelijke tred houden met zijn leeftijdsgenoten. Juist de

hogere lonen in de mijnindustrie bieden deze rnogelijkheid. Van-

daar ook weer de keuze voor dit zware werk.

Het hoge consumptieniveau heeft de mijnwerker, en dan speciaal de

ondergronder, een specifieke faam bezorgd. Verschillende auteurs

zien dit als de basis voor de gestegen maatschappelijke waardering.

"Higher wages were the first step, and the miner sees this as a sign

of his emergence from the lower rank of society".63) Slechts het geld

61) Segers, 1965, bijlage 1, pag. 14.

62) Zweig, o, c. pag. 28.

63) Dennis, o. c. pag. 73.
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brengt de waardering. "Mancher spricht es dabei klar und deutlich

aus, dass das Ansehen nur auf seinem Geld beruhe. Hat mann Geld

dann hat man Ansehen. Beim kleinen Mann achten sie nur das Geld"64)

De grotere bestedingsmogelijkheden vormden echter ook weer een

bron van kritiek vanuit de sociale omgeving: ze geven maar uit, ze

kunnen het geld niet goed besteden e, d. . Dat een dergelijke verhouding

tussen laag gewaardeerd beroep en hoge inkomsten spanningen oproept

blijkt wel uit de door Croon en Utermann gekonstateerde reaktie van

sommige vrouwen, die, gevraagd naar het beroep van hun man, ont-

wijkend antwoordden "zur Zeit Bergmann" of "etwas anderes", 65)

Overzien we de voorafgaande typeringen en waarderingen dan blijken

de mijnwerkers in sterke mate de kenmerken van een statusincongru-

ente groep te vertonen: enerzijds leidt het relatief hoge inkomensni-

veau tot een zekere waardering in de maatschappij, terwijl ander-

zijds, vanwege de werkomstandigheden en het werk zelf, de waar-

dering laag blijft. Met name geldt deze kwalificatie, zoals reeds

werd opgemerkt, voor de ondergrondse mijnwerkers.

Bekeken we tot nu toe de ontwikkelingen die zich rond de maatschap-

pelijke positie van de mijnwerker voordeden, ook binnen het bedrijf

werd de mijnwerker in de loop der tijd met geheel andere omstandig-

heden geconfronteerd, zowel in technisch als in sociaal opzicht. De

toenemende mechanisering sinds de jaren dertig en de hieraan ver-

bonden strakkere arbeidsverdeling hebben de "echte" mijnwerker voor

een belangrijk deel doen verdwijnen. De traditioneel gegroeide, stabiele

verhoudingen in de kleine werkgroepen ondergronds, met hun vrij grote

autonomie en onderlinge solidariteit, konden niet meer gehandhaafd

worden. Een verdergaande funktieverdeling en een grotere afhankelijk-

heid van de technische apparatuur kwamen er voor in de plaats. De

nieuwe samenwerkingsprocessen van de ondergrondse mijnwerkers

64) Croon, o. c. pag. 111.

65) Idem, pag. 113, 114.
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in relatie met de voortschrijdende mechanisering zijn in Duits-
land door Jantke, in Engeland vooral door Scott, Trist en Herbst

en in Frankrijk door Barbichon en Moscovici uitvoerig bestudeerd
66)

Met de overgang van de zgn. "manual culture" naar de "machine

culture"67) werden de interne organisatiestrukturen ingrijpend

gewijzigd. Ook intern, binnen het mijnbedrijf, heeft het mijnwer-

kersberoep dan ook een andere inhoud gekregen, waarbij vooral

de fysieke eisen die aan het mijnwerk verbonden zijn, verlicht
werden~ zwaar werk bleef het echter altijd.

1.3. Samenvattin~.

In dit eerste hoofdstuk werd een beknopt overzicht gegeven van de
vrije korte historie der Nederlandse mijnindustrie; een bedrijfs-
tak die in één regio, Zuid-Limburg, geconcentreerd bleef.
Eind vorige eeuw namen partikuliere ondernemers, met overwegend

buitenlands kapitaal, het initiatief tot de exploitatie der kolenvoor-
raden. Op politieke en op sociale gronden kwam de Nederlandse over-
heid rond 1900 tot de konklusie dat het aandeel van de partikuliere
ondernemingen beperkt diende te blijven. De staat ging zelf de ex-
ploitatie ter hand nemen. Tussen 1899 en 1930 werden 12 mijnzetels
in gebruik genomen; 8 partíkuliere en 4 staatsmijnen. In de jaren
vijftig bereikten deze hun maximale personeelsbezetting van 62. 000
werknemer s.

66) W. Scott, E. Mumford, I. McGivering and J. Kirkby: Coal and
conflict. A study of industrial relations at colleries, Liverpool
1963; E. Trist, G. Higgin, H. Murray and A Pollock: Organi-
zational choice. Capabilities of groups at the coal-face under
changing technologies; the loss, re-discovery and transforma-
tion of a work-traditíon, London 1963; P. Herbst: Autonomous
group-functioning. An exploration in behaviour-theory and
measurement, London 1962; G. Barbichon en S. Moscovici:
Modernisation des mines, conversion des mineurs, Paris 1962;
idem: Modernisation des mines, étude sur les conséquences
psychologiques et sociales de la modernisation dans les char-
bonnages du Midi-centre, Revue francaise du Travail, 3, 1962.

67) Trist o, c. , pag. 259.
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De geografische concentratie en de snelle groei van het werkne-

mersbestand van de mijnondernemingen leidden tot een sterk

eenzijdige opbouw van het soc iaal-economisch leven in Zuid-

Limburg. Ruim 40qo van de beroepsbevolking in de oostelijke

mijnstreek en meer dan 20qo in de westelijke mijnstreek was in

de jaren vijftig direkt van de mijnindustrie afhankelijk.

Met de mijnindustrie deed een nieuwe, duidelijk herkenbare be-

roepsgroep haar intrede in de tot dan toe overwegend agrarische

samenleving. De Zuid-Limburgse bevolking werd hierdoor met de
nodige problemen geconfronteerd, welke rond een viertal thema's

te groeperen waren: de aanpassing van de werknemers aan nieuwe

gezagsverhoudingen binnen de mijnindustrie, de toenemende bevol-

kingsconcentratie bij de mijnzetels , de toevloed van de vreemde-

lingen en de organisatorische samenwerking van de mijnwerkers.

De maatschappelijke positie-bepaling van de beroepsgroep der mijn-

werkers, en dan speciaal van de ondergronders, vormde het sluitstuk

van dit eerste hoofdstuk. Gezien werd dat de mijnwerker pas na ver-

loop van tijd een zekere maatschappelijke waardering voor zijn bij-

zonder zwaar en moeilijk beroep wist te verkrijgen; een waardering

die vooral steunde op het nogal hoge consumptieniveau dat de mijn-

werker, op grond van de relatief hoge beloning, kon aanhouden. Het
werk zelf, gekenmerkt door een extreme cumulatie van arbeidsin-

conveniénten, bleef steeds laag gewaardeerd. De mijnwerkers ver-

toonden, zo was de konklusie, duidelijk de kenmerken van een status-

incongruente groep.

Op het moment dat de mijnwerkers binnen het maatschappelijk bestel

hun eigen plaats verworven leken te hebben en dat de technische en organi-

satorische ontwikkelingen het uiteraard nog altijd zware mijnwerk aan-

merkelijk verlicht hadden, viel de beslissing de mijnindustrie, en daar-

mee de totale beroepsgroep der mijnwerkers, te elimineren uit het Ne-

derlandse arbeidsbestel. De achtergronden en de gevolgen van dit in-

grijpende besluit zijn de thema's voor de volgende hoofdstukken.
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HOOFDSTUK 2: KRISIS IN EN SLUITING VAN DE MIJNINDU-
STRIE; OMSCHAKELIJK VAN DE MIJNWERKERS.

2. 1. De kolenkrisis.

Gedurende de eerste helft van deze eeuw werd de Europese energie-
markt beheerst door de kolen. Vooral na de tweede wereldoorlog
stimuleerden de snelle economische ontwikkelingen een steeds toe-
nemende vraag naar energie, . zodat elk land zijn kolenvoorraden
zo intensief mogelijk trachtte te exploiteren. Steenkolen en daar-
mede de mijnwerkers, werden de steunpunten van de, na de kata-
strofale jaren 1940-1945, tot ontwikkeling komende industri~le wel-
vaarts staten.

Voor de Europese mijnindustrie duurde deze welvaart tot en met
1957, een jaar waarin de vraag naar kolen nog eens extra steeg door-
dat andere energiebronnen, zoals stookolie en niet-Europese kolen,

extra lasten te dragen kregen vanwege de internationale verwikke-
lingen rond het Suez-kanaal.

Omstreeks 1958~1959 werden de tijden moeilijker voor de Europese
mijnbouw. Stookolie en Amerikaanse kolen, beide o. a. nu begunstigd
door de dalende transportkosten na de Suez-krisis, werden steeds
sterkere konkurrenten voor de Europese steenkool, speciaal voor
de industriekolen. Spoedig kwam er nog een nieuwe konkurrent bij:
het aardgas.

Een globaal overzicht van de ontwikkelingen van 1954 tot 1964 op
de energiemarkt in de E. G. K. S. -landen en in Nederland biedt ta-

bel 2. 1.
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Tabel 2. 1. Ontwikkelingen in energieverbruik van 1954 tot 1964

in de E. G. K. S, landen en in Nederland. 1)

Steen-
kolen

Bruin-
kolen

Aard-
olie

Aard-
gas

Water-
kracht Totaal

E. G. K. S. 1954 69~0 9oÍo 13aJo lqo 8oJo 100PJo

F, . G. K. S. 1964 4 O~fo 6~jo 4 ó~jo 3~0 5~Jo 10 Oqo

Ne d. 19 54 7 óqo 1 QJo 2 2aJo 1 aJo - 10 Oojo

Ne d. 19 64 3 8ojo OoJo 5 9`~0 3~o - 10 Oqo

In eerste instantie hebben de mijnondernemingen in de diverse landen

op deze voor hen moeilijke situatie gereageerd met een beroep op de

nationale overheden om enerzijds restriktieve bepalingen in te voeren

voor de import van kolen en anderzijds de afzet van eigen produkten

te garanderen (vooral aan elektriciteitscentrales).

Het instituut van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal stond

bij al deze, bij de oprichting in 1952 niet te voorziene, ontwikke-

lingen aanvankelijk enigszins buiten spel. "FUr die Europ~ische Ge-

meinschaft fUr Kohle und Stahl ( Montan-Union) bedeutete die Kohlen-

krise eine PrUfung, der Sie sich nicht gewachsen zeigte, da Sie un-

ter ganz anderen Vorzeichen gegrttndet worden war". 2) Eerst in

1964 wisten de Europese autoriteiten een gemeenschappelijk ener-

giebeleid tot stand te brengen. Het "Overeenkomst-protocol betref-

fende energievraagstukken" van 21 april 1964 opende de mogelijkheid

om op bepaalde kondities overheidssteun te verlenen aan de kolen-

mijnbouw. 3)

In afwachting van betere tijden trachtten de mijnondernemingen in-

1) Gegevens ontleend aan de nota van de Minister van Econo-
mische Zaken J. M. den Uyl: Nota inzake de mijnindustrie
en de industriële herstructurering van Zuid-Limburg,
's-Gravenhage, 14 december 1965, pag. 3. Deze nota wordt
in het vervolg geciteerd als; eerste mijnnota.

2) K. Arbenz: Wirtschaftliche und soziale Probleme bei der Stille-
gung von Steinkohlenzechen, Essen 1963, pag. 25-26.

3) Zie de eerste mijnnota, pag. 9.



- 34 -

middels via rationalisering van de kolenwinning, inkrimping van

de produktie en met steun van direkte of indirekte overheidssub-

sidies hun positie te handhaven. De veranderingen op de energie-

markt waren echter van strukturele aard, zodat de diverse aan-

passingsmaatregelen geen definitieve oplossing voor de mijnbouw

konden bieden.4)

De voor de Nederlandse mijnbouw sinds 1958 getroffen maatrege-

len bestonden, naast restriktieve bepalingen voor import uit niet-

E. G. K. S. -landen en garanties voor afzet, uit: het niet voltooien

van de staatsmijn Beatrix, stopzetting van de kolenwinning bij het

zgn, zadel van Puth, samenvoeging van de staatsmijnen Hendrik en

Emma, en overheidssteun (via een wet van augustus 1964) ter ver-

mindering van de sociale lasten van de mijnindustrie. 5) Op grond

van deze laatste steunmaatregel meende de toenmalige minister

van economische zaken in 1964 te Heerlen nog openlijk te moeten

verklaren dat hij vertrouwen had in de Limburgse kolen, zelfs in

de zwakste schakel van het geheel, de industriekolen. 6) De meer-

derheid van de mijnwerkers deelde dit vertrouwen toen nog, zo kon

Segers konstateren.7) Ruim 65~fo van de door hem onderzochte mijn-

werkers (622 ondergronders van Nederlandse origine) meende zich

medio 1964 over mijnsluitingen totaal geen zorgen te hoeven maken,

15qo wist het nog niet zo precies, 12qo was er wel eens bang voor en

7qo zag het toen al somber in. Hoe reëel de ongerustheid van deze

minderheid was zou spoedig blijken.

Op 14 december 1965 kwam een andere minister van economische

4) De problematiek t. a. v, het Nederlands energiebeleid is onder
meer uitvoerig uiteengezet in de eerste mijnnota en in Geolo-
gie en Mijnbouw, 1971 , nr. 2, door J. A. M. Molkenboer: De
liquidatie van de kolenmijnbouw in Limburg in het licht van het
Nederlandse energiebeleid, en door G. H. M. Geertman: De ener-
gievoorziening van Nederland voorheen en in de toekomst.

5) Eerste mijnnota, pag. 2.

6) A. J. Hubben: De rol van de vakbeweging bij de afbouw van de
mijnindustrie, in: Geologie en mijnbouw, 1971, nr. 2, pag. 212.

7) Segers 1965, bijlage 1, pag. 12.
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zaken naar de mijnstreek met de eerste mijnnota, waarin de
sluiting van de mijnindustrie en de herstrukturering van de mijn-

streek werden aangekondigd. Nederland was daarmede het eerste,

en tot nu toe het enige, West-Europese land dat de mijnindustrie

volledig ging stilleggen.

2.2. De sluitinQspro~ramma's: planning en realisatie.

De sluiting van de Limburgse mijnindustrie geschiedde in het be-

lang van de nationale economie. Overtuigd door de economische ar-

gumenten hebben al de betrokken partijen de regeringsbeslissing

volledig aanvaard. Belangrijkste participanten in het beslissings-

proces waren de Mijnindustrieraad, de gezamenlijke steenkolen-

mijnen, de mijnwerkersorganisaties en het provinciaal bestuur.

De eer ste verdienste van de mijnnota was dat een eenduidig standpunt

bepaald werd t. a. v. de strukturele problemen waarin de kolen geraakt

waren. Door de beëindiging volgens plan van de mijnindustrie kon-

den toestanden voorkomen worden zoais Schmidt deze aantrof in het

Duitse Ruhrgebied. "In einigen F~llen wurde zuerst die Presse von

der Stillegung informiert. Auf einer vorher einberufenen Pressekon-

ferenz wurde der Stillegungsbeschlusz bekantgegeben und erl~utert,

so dass die Belegschafft zuerst iiber die Tageszeitung -in einem Fall

war es eine Sonntagszeitung- van dem Verlust des Arbeitsplatzes

erfuhr. Bei einer Stillegung im Bochumer Raum wurden die Belegs-

schaftsangehárigen zuerst durch das Fernsehen am Neujahrstag 1964

von dem Beschlusz der Unternehmensleitung unterrrichtet. "9)

Dergelijke plotselinge sluitingen, die ook in Duitsland uitzonderingen

8) Zie: Sociale begeleiding van de industriLle herstructurering
van Zuid-Limburg, Maastricht, mei 1966. Deze publikatie
van het provinciaal bestuur van Limburg is bekend geworden
als de "Sociale Blauwdruk". Zie verder P. J. C. Lebens: De
sociale begeleiding der industriële herstructurering, in:
Geologie en Mijnbouw, 1971, nr. 2.

9) Claus-Dieter Schmidt: Die Krise im Steinkohlenbergbau und
ihre soziale Problematik unter besonderer Bertlcksichtigung
des Ruhrgebietes, Mtinster 1967, pag. 224.
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bleven, 10) zouden in de Nederlandse mijnindustrie geheel achter-

wege blijven.

De tweede belangrijke stellingname in de eerste mijnnota betrof

de bedreigde werkgelegenheid. Tot 1965 was de mijnindustrie ge-

durende ruim een halve eeuw van overheersende betekenis ge-

weest voor de sociaal-economische struktuur van Zuid-Limburg.
De sluiting van de mijnen betekende de doorbreking van deze een-
zijdige industriële struktuur. Hiermede stond de werkgelegenheid
van rond 45. 000 werknemers op het spel. In feite lag dit aantal nog
aanzienlijk hoger. Ook vele bedrijven die niet direkt tot de mijn-

industrie behoorden, maar daar wel in sterke mate van afhankelijk

waren, zouden tot inkrimping of sluiting genoodzaakt zijn. Met
de liquidatie van de mijnindustrie ontstond een werkgelegenheids-

vraagstuk, dat door de eigen regio alleen zeker niet opgelost zou
kunnen worden. 11) Vanuit deze gedachtengangis in de mijnnota dan

ook gesteld dat de afbouw van de kolenproduktie geleidelijk plaats
zou moeten vinden in kombinatie met de, door de overheid gestimu-

leerde, opbouw van andere arbeidsplaatsen. Geen sluiting van de

mijnbedrijven zonder het parallel tot stand brengen van nieuwe werk-

gelegenheid was het uitgangspunt.

10) Een overzicht van de problematiek van de mijnsluitingen in
Duitsland biedt o. a. H. W. Lauffs: Regionaal-economische ge-
volgen van de sluitingen en inkrimpingen in de kolenmijnindu-
strie en van de maatregelen tot herstructurering in het Ruhr-
gebied, E s sen, 1971.

11) In dit verband kan nog gewezen worden op het vraagstuk van de
zgn. "kwalitatieve verschraling" van een regio, waarbij t, g, v.
de slechte werkgelegenheidsperspektieven het gevaar dreigt dat
vooral de hoger gekwalificeerde arbeidskrachten in sterke mate
emigreren. Zie voor onderzoekingen rond deze problematiek:
H. L. G. Zanders en C. P. M. Knipscheer: Een onderzoek naar
de migratie in het oostelijk mijngebied in 1968, I. V. A. Tilburg
1969; en H. L. G. Zander s en J. A. S. Beljon: Een onderzoek naar
de migratie in het oostelijk mijngebied in 1969 en een vergelij-
king met de voorafgaande jaren, I. V.A. Tilburg 1970. Een al-
gemeen theoretisch kader rond dit vraagstuk biedt: O. Neuloh:
Primary, secondary and tertiary consequences of mine closure,
in: A. J. Kornadt (ed. ): o. c.
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Het sluitingsprogramma van 1965 hield in dat de industriekolen

producerende mijn Maurits, bekend als een van de modernste

mijnen van Europa, het eerst haar produktie zou beëindigen.

Eind 1969 moest de sluiting een feit zijn. Zo'n 8.000 arbeids-

plaatsen gingen hiermee in de westelijke mijnstreek verloren.

Daarnaast zou ook een van de partikuliere rnijnen, de Willem-

Sophia of de Domaniale, voor 1970 gesloten moeten zijn. De staats-

mijn Wilhelmina zou dan volgen. Ter voorkoming van een te snelle

beéindiging van de mijnindustrie werd tegelijk met het sluitingspro-

gramma een systeem van steunverlenende maatregelen voor de met

verlies producerende nog resterende mijnzetels bekend gemaakt.

De arbeidsmarkt zou anders te sterk onder druk hebben gestaan.

T, a. v. de steun golden een aantal voorwaarden (o. a, f 2 jaar van

te voren overeenstemming over sluiting bereiken met minister van

economische zaken), zodat ook de partikuliere mijnen in het sluitings-
schema ingepast konden worden.

Niet alleen de stillegging van de mijnindustrie, maar ook de opbouw

van nieuwe werkgelegenheid vereiste stimulering en planning. Maat-

regelen op dit gebied zijn in de mijnnota uitvoerig uiteengezet. De

Stimuleringsregeling Industriële Omschakeling Limburg (S. I. Q. L. )

werd ingesteld (in 1967 vervangen door de Investeringspremie-rege-

ling (I. P. R. )), staatsgaranties op leningen werden verstrekt, ter-

wijl verder een aantal voorzieningen werden aangekondigd ter ver-

betering van de Zuid-Lirnburgse infrastruktuur. 12)

Ook de werknemers kregen diverse mogelijkheden geboden; daarover

straks meer.

Het startsein voor de industri~le herstrukturering, speciaal van de

westelijke mijnstreek, kon in deministeriëlenotaal gegeven worden.

Als gezamenlijk initiatief van de Staatsmijnen en N. V. van Doorne's

Automobielbedrijven, een initiatief door de regering financieel on-

dersteund, zou in Born een auto-industrie gevestigd worden die, vol-

12) Zie hierover verder o. a. J. Bloemendal: De herindustrialisa-
tie van Zuidelijk Limburg, en J. H. M. Wilbers: Regionaal be-
leid in het herstructureringsgebied, in: Geologie en Mijnbouw,
1971 , nr . 2.
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gens de eerste ramingen, in 1969 aan ca. 3. 500 man werk
zou bieden; een aantal dat, zo waren de verwachtingen rond 1965,
zou oplopen tot ca. 6000 in 1972. 13) Door de stichting van dit
bedrijf kon de staatsmijn Maurits, volgens plan, als eerste mijn-
zetel gesloten worden.

In de eerste mijnnota, d. d, december 1965, werd het sluitings-
programma voor de Nederlandse mijnen tot 1970 aangekondigd.
In september 1969 publiceerde de regering de tweede mijnnota
over de Zuid-Limburgse mijn-problematiek14), een nota nu mede
gesigneerd door de minister van sociale zaken. Hierin werden de
plannen voor de periode 1970 t~m 1975 toegelicht. Het uitgangs-
punt bij de mijnsluitingen werd nogmaals nadrukkelijk onderstreept:
geen sluiting zonder vervangende werkgelegenheid voor het betrok-
ken personeel.

Het tot dan toe gevolgde sluitings- en herstruktureringsbeleid, dat
sneller verliep dan de in 1965 opgestelde prognoses, werd als posi-
tief geëvalueerd; een konklusie die we, hoewel met enige reserves
t. a, v. de toen nog komende tijden, ook bij Jochems aantreffen. 15)

De versnelde afloop van het sluitingsprogramma in de eerste pe-
riode van 1966 t~m 1969 stond mede onder invloed van de gunstige
conjuncturele ontwikkelingen, die aanvankelijk zorgden voor een
krappe arbeidsmarkt. A1 snel zou er een kentering komen. Even-
als in geheel Nederland trad er ook in Zuid-Limburg medio 1966
een economische stagnatie op welke de herstrukturering tot 1968
voor grote problemen stelde. Na de recessie van 1967, een op-
komend herstel in 1968, een hernieuwd evenwicht in 1969, was 1970
weer een jaar van uitgesproken hoogconjunctuur, die ook in 1971 nog

13) In werkelijkheid waren er eind 1969 f 2000 en eind 1972
t 3000 personen werkzaam; voor 1980 is de planning van de
personeelsbezetting 5500 á 6000.

14) Minister van Economische Zaken L. de Block en de minister
van Sociale Zaken en Volksgezondheid B. Roolvink: Tweede
nota inzake de mijnindustrie en de industri~le herstructurering
van Zuid-Limburg, 's-Gravenhage, 18 september 1969.

15) D. B. Jochems: Vijf jaar rnijnsluiting en de gevolgen voor het
personeel. De periode 1965-1970, in: Geologie en Mijnbouw,
1971, nr. 2,
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enige tijd zou aanhouden. Toenemende spanningsverschijnselen

kenmerkten de Nederlandse en in nog sterkere mate de Zuid-Lim-

burgse arbeídsmarkt. In 1971 was er echter weer een conjunctu-
rele neergang te konstateren, die de geregistreerde arbeidsreserve

deed oplopen; een ontwikkeling die zich in 1972 versterkt voortzette.
16)

Grafiek 2. 1, geeft een beeld van de arbeidsmarktsituatie voor Neder-

land en het herstruktureringsgebied in de periode 1965 t~m 1972.

Een derde overheidsnota over de mijnsluitingsproblematiek werd

in september 1972 uitgebracht. 17) Ook in deze derde ministeriële

mijnnota werd het ontwikkelingsproces rond de mijnsluitingen vrij

positief gewaardeerd, hoewel gesignaleerd werd dat de persoonlijke

problemen m.b.t. de aanpassing aan de diep ingrijpende maatschap-

pelijke veranderingen groot zijn. Met name gold dit voor een aantal

specifieke groepen binnen het herstruktureringsproces, n.l, de jonge-

ren die veelal een weinig bevredigende of een slechts op het mijnbe-

drijf afgestemde opleiding en vorming hadden genoten, de vervroegd

gepensioneerden, die vaak niet optimaal waren voorbereid op hun nieuwe

rol in de samenleving, en tenslotte het nog af te vloeien beambtenper-

soneel, waarvoor extra arbeidsplaatsen gecreéerd dienden te worden

(o. a. door spreiding van rijksdiensten).

Vooral op grond van de tot nu toe opgedane ervaringen met de mijn-

sluitingen en in de verwachting dat een conjunctureel herstel nabij

was meende de regering een einde te kunnen maken aan de onzeker-

heid omtrent het tijdstip van de definitieve beëindiging van de Lim-

burgse mijnindustrie, zodat werkgevers, werknemers en de bij de

16) Zie hiervoor de arbeidsmarktbeschrijvingen van de provincie
Limburg over de jaren 1965 t~m 1972 van het Districtsbureau
voor de Arbeidsvoorziening in de provincie Limburg; zie ook
A. Hellemans: Het gecoórdineerde personeelsafvloeiingsbe-
leid voor de nog resterende jaren van het mijnsluitingspro-
ces. De periode 1970-1974, in: Geologie en Mijnbouw, 1971,
nr. 2.

17) Minister van economische zaken H. Langman: Nota herstruc-
turering Zuid-Limburg 1972, 's-Gravenhage 22 september
1972.
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mijnsluitingen betrokken instanties wisten waar ze aan toe waren.
Onzekerheid omtrent de toekomstige ontwikkelingen zou een ge-
coOrdineerd afvloeiingsbeleid in de weg staan. Kernvoorwaarde
was ook nu weer de konditie dat het uitzicht voor het mijnpersoneel
op herplaatsing reéel moest zijn.

Eind 1974 zou, aldus de ministeriële beslissing, de mijnindustrie
volledig beëindigd behoren te zijn. 18)

Het verloop van het sluitingsproces is in grafiek 2. 2, samengevat.

Grafiek 2.2 PERSONEELSAFVLOEIING BIJ DE
NEDERLANDSE STEENKOLENMIJ -
NEN VANAF MEDIO 1965`

x iooo
~o -
9 -

~ beambten ~ arbeiders

'65 '66 '67 '68 '69 '70 '71 '72 '73

`ZlE VOOK' EXACTE AANIALLEN EN BRONNEN: BIJLAGEI, IABEL 4.

18) Sluiting van de laatste staatsmijn, de Emma~Hendrik, in
tweede helft 1973; sluiting van de Oranje Nassau en de Laura
en Vereeniging eind 1974.
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De sluiting van de mijnindustrie riep natuurlijk niet enkel voor de
werknemers afkomstig uit de mijnindustrie een werkgelegenheids-
vraagstuk op. Juist doordat in de herstruktureringsplannen een
aantal prioriteiten gegeven werd aan de ex-mijnwerkers konden
andere groepen van werknemers in de knel komen op de arbeids-
markt. In deze publikatie gaan we niet verder in op dit regionale
werkgelegenheidsvraagstuk. We volstaan met het presenteren van
tabel 2. 2. , waarin tot uitdrukking komt dat de werkgelegenheids-

situatie voor mannen zich vanaf 1965 t~m 1972 ongunstig ontwikkeld
heeft in Limburg, en speciaal in de mijnregio's. Meer gedetailleerd,
n.l, per jaar en onderscheiden naar geslacht, zijn de ontwikkelingen
vermeld in tabel 7 van bijlage I.

Tabel 2. 2. Verhouding 1972 t. o. v. 1965, voor mannen, naar bevol-

king, beroepsbevolking en bezette arbeidsplaatsen.

bevolking beroepsbevol- bezette arbeids
king plaatsen

oostelijke mijnregio 99qo 95qo 82qo
westelijke mijnregio 110qo 103qo 96oÍo
Limburg 106qo 104qo 99~0

2. 3. Mo~elijkheden en maatre~elen voor de werknemers

2. 3. 1. De afvloeiingsmogelijkheden

De overheidsgarantie om de mijnsluitingen parallel te laten verlopen
met het cre~ren van nieuwe werkgelegenheid betekende in concreto
voor de mijnwerkers: geen ontslag, tenzij kans op redelijk nieuw

werk, c. q. op (vervroegd) pensioen.

Welke wegen stonden er nu open voor de mijnwerkers?

In het omschakelingsplan voor de mijnindustrie zijn zes afvloeiingsbe-
stemmingen onderscheiden:l9)

19) Een overzicht van de afvloeiingsbestemmingen met de betreffen-
de aantallen, biedt tabel 5 in bijlage I.
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1. Externe plaatsing, dus buiten de mijnindustrie;
2. Interne overplaatsing, i. c. naar de chemische sektor van de

staatsmijnen of naar andere mijnen;

3. Normale pensionering of invaliditeitspensionering;

4. Overbrugging tot tijdstip van pensionering;
5. Plaatsing in het kader van de sociale werkvoorziening (W.S. W.

6. Vertrek van buitenlandse arbeidskrachten.

Naast deze zes mogelijkheden bleef natuurlijk de weg van het "nor-
male" vrijwillige vertrek bestaan, welke in feite onder de eerste af-

vloeiingsbestemming gerangschikt kan worden. Een beknopte toelich-
ting op de zes bestemming volgt hieronder.

ad 1. Herplaatsing buiten de mijnindustrie was, kwantitatief gezien,

de belangrijkste afvloeiingsmogelijkheid (41qo). 20) Via een ge-
coárdineerd afvloeiingsbeleid konden de mijnwerkers overgaan

naar nieuwe arbeidsplaatsen, die als resultaat van het industriali-
satiebeleid vooral in eigen regio gevonden konden worden.

ad 2. De chemische bedrijven van de Staatsmijnen, in de jaren dertig

opgericht als verlengstuk van de cokesfabrikage, waren in 1965,
na de kolenmijnindustrie, veruit de grootste industriéle onder-
neming in Zuid-Limburg, met een personeelsbestand van zo'n

9. 500 man. Met kontinuering van het dienstverband bij de

Staatsmijnen is een aanzienlijk aantal mijnwerkers (10~0) naar
deze chemische sector overgeplaatst.

ad 3. De normale pensioneringsleeftijd was voor ondergrondse mijn-

arbeiders, bij voldoende dienstjaren, 55 jaar; voor bovengrond-
se arbeiders en voor ondergrondse beambten 60 jaar, en voor

bovengrondse beambten 65 jaar. Via interne overplaatsingen

werd er zoveel mogelijk naar gestreefd dat de oudere mijn-

werkers tot hun pensioengerechtigde leeftijd bij de mijnindustrie

werkzaam konden blijven (17qo).

20) De percentages duiden op het relatief aantal afgevloeiden-t.o. v.
het totaal, tussen medio 1965 t~m 1973; zie tabel 5 in bijlage I.
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ad 4. De mijnwerkers die 5 jaar of minder van hun pensioen ver-
wijderd waren en die, gezien het sluitingsprogramma, niet
meer in dienst konden blijven van de mijnindustrie werden
zgn, overbrugd tot de pensioenleeftijd (1óqo). Ze ontvingen
gedurende 6 maanden 80qo van hun referentieloon, 21) daarna
gedurende maximaal 24 maanden 75qo en vervolgens 70afo tot
aan het tijdstip van pensionering.

ad 5. Werknemers die wegens medische handicap(s) niet meer naar
het normale bedrijfsleven konden overgaan, kregen, voorzo-
ver ze niet voor (vervroegde) pensionering in aanmerking kwa-
men, een werkkring in de sociale werkplaatsen (6qo). Derge-
lijke werkplaatsen voor minder-validen, waarbij de overheid
in de loonkosten van de werknemers subsidieert, vallen onder
de landelijk geldende Sociale Werkvoorzieningsregelingen. De
mijnindustrie beschikte, via het door de Staatsmijnen in 1918
opgerichte Fonds voor Sociale Instellingen, reeds over sociale
werkplaatsen, bestemd voor minder-valide mijnwerkers. Het
aantal arbeidsplaatsen op deze werkplaatsen, dat begin 1966
zo'n 300 bedroeg, kon tijdens het afvloeiingsproces tot onge-
veer 2, 000 worden uitgebreid. Vele gehandicapte ex-mijnwer-
kers konden hier dus een nieuwe werkkring vinden,

ad 6. De afvloeiing van buitenlandse werknemers vond voornamelijk
via repatriëring plaats (lOqo). De regelingen voor ontslag van
buitenlandse werknemers weken niet af van die welke golden voor
hun Nederlandse collega's. De landelijke voorzieningen, plus
verderop nog ter sprake komende E. G. K. S. -regelingen, waren
ook op hen van toepassing. Ontslagproblemen waren hier overi-
gens nauwelijks aan de orde. Om een geleidelijke inkrimping
van de mijnbedrijven mogelijk te maken moest juist vaak een

beroep op buitenlanders gedaan worden.

21) Het referentieloon komt ongeveer overeen met het gemiddelde
loon over het voorafgaande half jaar, inclusief premies voor
tarief- en~of overwerk.
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2.3.2. De financiële wederaanpassingsmaatregelen.

De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, inmiddels opge-

gaan in de Europese Gemeenschap, heeft er steeds naar gestreefd

de onder haar bevoegdheid ressorterende bedrijfstakken, i, c, kolen

en staal, en de hierin werkzame arbeidskrachten garanties te bie-

den, waardoor aanpassingen aan nieuwe ontwikkelingen van de so-

ciaal-economische struktuur in de zes landen der Gemeenschap be-

vorderd konden worden. 22) Een reeks van maatregelen op dit ge-

bied zijn geformuleerd in artikel 56 van het E. G. K. S. -verdrag, en

in artikel 4 van Beschikking 3~65 van de Hoge Autoriteit. Voor de

werknemers was van artikel 56 speciaal het tweede lid, onder b, van

grote betekenis. Hierdoor werd de Hoge Autoriteit van de E. G. K. S.

in staat gesteld hulp te verlenen aan arbeiders, indien door diepgaande

veranderingen in de afzetvoorwaarden van de kolenmijn- en staalindu-

strie bepaalde ondernemingen genoodzaakt waren hun bedrijvigheid

definitief te staken, te verminderen of te wijzigen.

Bij herplaatsing in andere industrieén kon de Hoge Autoriteit, na-

dat in eerste instantie de landelijk geldende regelingen waren toege-

past, maximaal de helft van de kosten der wederaanpassingsmaat-

regelen financieren, mits de betrokken regexing bereid was tenminste

in dezelfde mate in de kosten bij te dragen. De belanghebbende rege-

ring moest daartoe, wilde ze deze uitkeringen verkrijgen, een verzoek

indienen bij de Hoge Autoriteit. Deze laatste instantie kon dan een

niet-terugvorderbare hulp verlenen voor de volgende vier doeleinden:

- het bijdragen in vergoedingen, welke het de werknemers moge-

lijk maken op herplaatsing te wachten;

- het bijdragen in de lasten door middel van uitkeringen aan de

ondernemingen, om de betaling van hun personeel te verzeke-

ren voor het geval een tijdelijk ontslag noodzakelijk was voor

de wijziging in de werkzaamheden van de ondernemingen;

22) Een overzicht en evaluatie van de in Engeland geldende finan-
ciële wederaanpassingsmaatregelen voor ex-mijnwerkers geeft:
M. I. A. Bulmer: Mining redundancy; a case study of the workings
of the Redundancy Payments Act in the Durham coalfield; in: In-
dustrial Relations Journal, 1971, no. 4.
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- het bijdragen in de uitkeringen voor herplaatsingskosten
aan werknemers;

- het bijdragen in de financiering van herscholing van werk-
nemers die zich genoodzaakt zagen van beroep te veranderen.

In grote lijnen betekende dit dat de mijnwerkers de volgende ver-
goedingen konden ontvangen:

a) een wachtgelduitkering bij werkloosheid en omscholing, die
gedurende de eerste zes maanden na ontslag 80qo en de daar-
op volgende 24 maanden 75~fo van het oude inkomen bedrqeg,

b) een loonsuppletie,bij verplaatsing of wedertewerkstelling,van
60qo van het verschil tussen oud en nieuw loon,

c) een uitkering ineens bij aanvaarding van nieuw werk.

Afhankelijk van de som van de leeftijd en dienstjaren van de betrok-
ken werknemers varieerde de uitkeringsperiode van het wachtgeld
en de loonsuppletie van minimaal 12 maanden tot maximaal 30, ter-
wijl ook de hoogte van de uitkering ineens werd betnvloed door deze
som van leeftijd en dienstjaren.

Een gedetailleerd overzichtvan het komplekse geheel van wederaan-
passingsmaatregelen, vastgelegd in een op 20 juni 1966 gesloten over-
eenkomst tussen de Hoge Autoriteit en de Nederlandse regering, moge
hier achterwe je blijven. In diverse publikaties vindt men ze nader
uiteengezet. 23

23) Zie o. a, de eerste mijnnota, de arbeidsmarktbeschrijvingen
voor de provincie Limburg (speciaal van 1966), het mijnslui-
tingsnummer van Geologie en Mijnbouw, en verder de publika-
tie over artikel 56 door de E. G. K. S, en de Commissie van
de Europese Gemeenschappen.
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2. 3, 3. Afvloeiingsplan en bemiddeling.

Een geleidelijke beéindiging van een bedrijf of een industrietak

vereist planning en programmering. 24) Het al te snelle vertrek

uit bepaalde sleutelposities zal het produktieproces immers ern-

stig kunnen stagneren. Wil men een bedrijf of organisatie tot

een gefixeerde datum laten funktioneren dan zal er een bepaalde

verhouding moeten blijven bestaan tussen jongere en oudere werk-

nemers, c, q. tussen diverse beroeps- en~of funktiegroepen. Via

een afvloeiingsbeleid zal het proces van vertrek geregeld dienen

te worden. Een dergelijk beleid is niet alleen van belang voor het

blijven funktioneren van het bedrijf, maar ook voor de kansen van

de werknemers op de arbeidsmarkt. In het algemeen heeft het be-

drijfsleven immers primair belangstelling voor jongere werknemers.

Worden de aanwezige mogelijkheden, d, w. z, de open arbeidsplaatsen,

allereerst door de jongere arbeidskrachten benut, dan ziet de toe-

komst er somber uit voor de oudere. De oudere werknemers, die

meestal hun beste jaren aan het bedrijf gaven, hebben bijzondere

steun nodig, Door de mijnindustrie is dit punt nadrukkelijk geaksep-

teerd. Een gedetailleerd afvloeiingsprogramma werd ontwikkeld

waarbij allereerst de oudere werknemers een kans op de arbeids-

markt, zowel op de interne markt als op de externe, is geboden.

Zoals bij de afvloeiingsbestemmingen al werd vermeld zouden de

werknemers die bij de sluiting van het mijnl~edrijf nog hoogstens

5 jaar van de pensioneringsdatum waren verwijderd overbrugd wor-

24) Zie voor een uitvoerige uiteenzetting over de coi5rdinatie van
het afvloeiingsbeleid A. Hellemans, o. c. pag. 164 e. v.
Overzichten van de te volgen strategieën en hun konsekwenties
bij bedrijfssluiting en inkrimping bieden: G. P. Schultz and
A. P. Weber: Strategies for the displaced worker, New York 1966;
A. D. Smith: Redundancy practices in four industries, Paris 1966;
D. Wedderburn: Enterprise planning for change, Paris 1968,
R. H. Fryer: Redundancy, values and public policy, in: Industrial
Relations, 1973, vol. 4, no. 2; A. P. M. Houtman: Kollektief ont-
slag, Deventer 1973; Stichting wetenschappelijk onderzoek vak-
centrales: Afvloeiingsregelingen in Nederland, Utrecht 1973;
M. Mann: Workers on the move: the sociology of relocation,
Cambridge 1973.



- 48 -

den tot het tijdstip van pensioen. Deze werknemers hoefden
dus niet naar een andere funktie bemiddeld te worden.

In het in 1966 opgestelde afvloeiingsplan werd als hypothetische

sluitingsdatum van de mijnindustrie 1974 aangehouden. De oudste

te bemiddelen werknemers waren dan, met als basis 1966, de on-
dergrondse arbeiders van 41 jaar, de ondergrondse beambten en
bovengrondse arbeiders van 46 jaar en de bovengrondse beambten
van 51 jaar. Deze "ouderen" werden in het afvloeiingsplan be-
schouwd als de "bedreigde" of "kritieke" leeftijdsgroep. Zij zou-
den volgens het uitgestippelde beleid het eerst voor overplaatsing in
aanme rking dienen te komen.

De wederaanpassingsmaatregelen voor de werknemers en de steun-

maatregelen voor de bedrijven zijn van essentiële betekenis ge-
weest om dit beleid te kunnen effectueren; er waren immers duide-
lijke financiële konsekwenties aan verbonden voor beide partijen.

Bij de bemiddeling naar een nieuwe funktie hebben de personeels-
dienst van de mijnen, de vakbonden en de officiële bemiddelende in-

stanties, i, c. het arbeidsbureau, een bijzonder belangrijke en zeer

zware taak toebedeeld gekregen. Om dit bemiddelingsproces zo goed

mogelijk te laten verlopen werden met assistentie van het arbeidsbu-

reau bemiddelingsbureau's ingericht op diverse mijnzetels, zodat

direkt kontakt met de te herplaatsen arbeidskrachten bevorderd werd.

In nauwe samenwerking met de personeelsfunktionarisser van de diverse

mijnbedrijven en in overleg met de vertegenwoordigers van de vakbon-
den werd de bemiddeling ter hand genomen. Vanaf het begin van het

sluitingsproces (1966) tot medio 1972 werden via de aan de mijnzetels
verbonden bemiddelingsbureau's 6. 200 afvloeiende werknemers uit

de mijnindustrie herplaatst bij andere bedrijven. 25)

De arbeidsbureau's hadden naast de direkte bemiddeling ook een voor-

lichtende en adviserende taak. Ook op dit gebied werden de aktivi-
teiten uitgebreid, waarbij met name bijzondere aandacht besteed
werd aan de beroepen- en beroepskeuzevoorlichting, vooral aan de
jeugd.

25) Derde mijnnota, pag. 4.
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2.3.4. Scholingsactiviteiten.

Het omschakelen van mijnwerker tot werknemer in een meestal

geheel andere bedrijfstak maakte om- of herscholing noodzakelijk.

Hiertoe werden nieuwe herscholingsprogramma's ontworpen, en

tevens de bestaande opleidingsmogelijkheden uitgebreid.2ó) De

volgende wegen zijn hierbij gekozen:

- uitbreiding van be staande en oprichting van nieuwe centra voor

vakopleiding van volwassenen;

- herscholing van mijntechnisch kader via het vroegere oplei-

dingsinstituut van de mijnen voor opzichter: de mijnschoo1;27)

- herscholing in en door opnemende bedrijven via scholingspro-

gramma's, opgesteld in samenwerking met de overheid.

De bedrijfsopleidingen waren direkt afgestemd op de behoeften van

de herscholende ondernemingen. Het voordeel t. o. v. de opleidingen

in de genoemde centra voor volwassenen was dat er voor een grotere

reeks van beroepen opgeleid kon worden. Bovendien kreeg de ex-mijn-

werker door de bedrijfsopleidingen meestal reeds een binding met

de nieuwe werkgever. Zowel door nieuwe als door bestaande bedrij-

ven konden dergelijke herscholingsprogramma's georganiseerd wor-

den. De werkgever die mijnpersoneel in herscholing nam had, na

goedkeuring van het herscholingsprogramma, recht op vergoeding van

de gemaakte herscholingskosten.

De mijnwerkers die aan de goedgekeurde herscholingsprogramma's

deelnamen ontvingen tijdens de opleiding, gedurende zes maanden, een

uitkering krachtens de werkloosheidswet en bij langere duur van de op-

leiding een uitkering, gedurende maximaal twee jaar, krachtens de

wet werkloosheidsvoorziening. Dankzij de wederaanpassingsmaatrege-

26) Zie voor verdere uiteenzettingen over de bij-, her- en omscholings-
mogelijkheden o. a. de arbeidsmarktbeschrijvingen van de provin-
cie Limburg (vooral 1967), en G. J. Loos: Scholingsaktiviteiten in
het kader van de herstructurering in Limburg, in: Geologie en
Mijnbouw 1971, nr. 2.

27) Voor uitgebreidere informatie over deze kaderopleiding zie:
R. Haverschmidt: Taak van de Mijnschool in het herstructurerings-
proces, in: Geologie en Mijnbouw 1971, nr. 2.
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len konden de uitkeringen verhoogd worden tot 80qo van het re-

ferentieloon zolang men onder de werkloosheidswet viel en tot

75~fo van het referentieloon zolang de wet werkloosheidsvoorzie-

ning gold; tevens werd de maximale termijn 30 maanden.

In het. onderzoek naar de omschakeling van ex-mijnwerkers is,

zoals ~verderop zal blijken, aandacht besteed aan één van de genoem-

de herscholingsmogelijkheden, n.l. de kursussen van de bedrijven.

Kwantitatief gezien was dit de belangrijkste vorm van herscholing.

Ultimo 1970 waren ruim 550 herscholingsprogramma's goedgekeurd

ter opleiding van bijna 6. 000 ex-mijnwerkers tot een ander beroep.

Bij de beoordeling van deze kursussen zal men niet voorbij kunnen

gaan aan een aantal achtergrondgegevens. Tijdens de eerste pe-

riode van de omschakeling rnisten zowel de bedrijven als de over-

heid de ervaring, die mede richting kon geven aan het opstellen van

de herscholingsprogramma's voor zo'n specifieke beroepsgroep als

de ex-mijnwerkers. Bovendien moest de omschakeling, en dus ook

de opstelling van herscholingsprogramma's,vaak op korte termijn

georganiseerd worden, waarbij rekening moest worden gehouden

met konkrete beperkingen van ruimte, mankracht e, d. De ideale

opzet kon daarom niet altijd gerealiseerd worden. Tijdens een

oriënterend onderzoek bij de bedrijven bleek tenslótte nog dat een

kompleet overzicht en een juiste interpretatie en toepassing van het

nieuwe en kompleks geheel van overheids- en E. G. K. S. -regelingen

voor de herscholing wel eens het uiterste vergde van de ondernemers

en hun administratieve staf. Zeker de in de beginperiode van de om-

schakeling gestarte omschakelingskursussen droegen dan ook duide-

lijk, zoals Jochems opmerkt, ;een experimenteel karakter, waarbij

de "gebaande onderwijspaden" verlaten werden ter formering van

"op maat" gesneden programma's voor de kursisten en de (toekom-

stige) werkgever.28)

28) D. Jochems, o. c. pag. 159.
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2.4. Samenvattin~.

Dit hoofdstuk bood een overzícht van de krisis in en de sluiting

van de mijnindustrie en van de omschakelingsmaatregelen voor de

mijnwerkers.

De problemen rond de steenkool ontstonden op het einde der jaren
vijftig. Amerikaanse kolen, olie en later aardgas werden te sterke
konkurrenten. Aanpassingsrnaatregelen mochten niet baten. Op
economische gronden werd besloten de mijnbouw in een periode
van tien jaar volgens plan te beëindigen; een beslissing, in decem-
ber 1965 openbaar gemaakt, die door alle belanghebbende partijen
werd ondersteund. Plannen en realisering zijn in paragraaf 2. 2.

uiteengezet. Wat waren de konsekwenties voor de ruim 40. 000 werk-
nemers? Afvloeiing uit de mijnindustrie kon langs diverse wegen

plaats vinden (par. 2. 3. 1. ). Externe afvloeiing was hierbij de groot-
ste vertrekpost.

Een gecobrdineerd afvloeiings- en herplaatsingsplan werd ontworpen,
met als fundamenten de financi~le wederaanpassingsmaatregelen (voor-
al via art. 56 van het E. G. K. S. -verdrag; par. 2. 3. 2. ), de bemidde-
lingsdiensten van de mijnindustrie en de overheid (par. 2. 3. 3. ) en
de diverse herscholingsfaciliteiten (par. 2. 3.4. ).
Het centrale punt voor de mijnwerkers in al deze plannen was de
overheidsgarantie dat sluiting van de mijnbedrijven parallel zou ver-
lopen met het creéren van nieuwe werkgelegénheid; m, a, w. geen ont-

slag, tenzij er kans is op nieuw werk.
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HOOFDSTUK 3: OMSCHAKELING IN THEORIE EN ONDERZOEK

3. 1. Arbeidsmarkt en omschakelin~: een theoretisch uit~an~s-

unt.

Op de arbeidsmarkt, het ontmoetingspunt van vraag naar en aan-
bod van arbeid, vindt vergelijking plaats van geboden en gevraag-
de arbeidsprestaties of, zoals van der Ven het genuanceerder

stelt, de vergelijking van geboden en verwachte prestaties. 1)
Welke partijen ontmoeten elkaar op een dergelijke markt en welke
faktoren zijn bepalend voor het tot stand komen van een ruil?
Deze tweeledige vraag is de basis van waaruit diverse arbeids-
marktmodellen zijn opgesteld, waarin naarmate de industriële maat-
schappij komplekser werd meer variabelen een plaats kregen. 2) In
de beginperiode van het industrieel tijdperk werd de arbeidsmarkt
gezien als het trefpunt van uitsluitend economisch gemotiveerde
en zich individueel opstellende belanghebbenden. Al snel werd on-
derkend dat niet iedereen elkaar op deze markt zou kunnen of wil-
len ontmoeten. Deelmarkten,gevormd door "non competing groups",

1) F. J. H. M. van der Ven: Het arbeidsmarktproces in het arbeids-
bestel, in:Sociale Wetenschappen, 1969, 1.

2) Voornamelijk sinds de jaren zestig is de sociologische belang-
stelling voor de arbeidsmarkt sterk gestegen. Zie hiervoor als
Nederlandse literatuur: J. G. Lulofs: De Amerikaanse arbeids-
markt, Meppel 1960, J. A. A, van Doorn: Arbeidsmarkt en ar-
beidsbestel, Leiden 1961; P. van Berkel e. a. : Verschuivingen
in de arbeidsvoorziening, Leiden 1963; P. J.A. ter Hoeven: Haven-
arbeiders in Rotterdam en Amsterdam, Rotterdam 1963; P, van
Berkel: Spanningen op de arbeidsmarkt, Meppel 1965; W. Albeda:
Een actief arbeidsmarktbeleid, in: de Economist 115, no. 6, 1967;
J. H. Buiter: Modern Salariaat in wording, Rotterdam 1969;
H. Klootwijk: Werkgelegenheid en arbeidsmarkt, Rotterdam 1970;
P.A. Koefoed: Een schets van een onderzoeksmódel van de ar-
beidsmarkt, Amsterdam 1972; R. Ruiter: Programma van sociaal-
wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de arbeid en de ar-
beidsmarkt, Amsterdam 1973.
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wier kwaliteiten binnen het arbeidsbestel niet of moeilijk substi-
tueerbaar waren, markeerden de grenzen waarbinnen het ruilpro-
ces zich afspeelde.

Ook de individuele opstelling van de marktpartijen past niet meer
in een tegenwoordig arbeidsmarktmodel. Na vele jaren van poli-
tieke strijd zijn sociale verhoudingen geformeerd, die het markt-
terrein en de ruilaktiviteiten aan vele regels gebonden hebben.
De dominerende plaats die in het klassieke marktmodel aan econo-
mische faktoren werd toegekend is eveneens ter discussie gesteld.
Andere, meer sociaal gedetermineerde waarden worden betrokken
in de analyses van het ruilproces, waarin voor- en nadelen tegen
elkaar worden afgewogen. De economische aspecten bij de ruil
zijn voor de individuele marktpartijen bovendien vaak gegeven
grootheden, tot stand gekomen via collectief overleg tussen werk-
gevers en werknemers. Het onderscheid tussen loonmarkt en werk-
gelegenheidsmarkt vindt hier zijn oorsprong, A1 deze ontwikkelingen
demonstreren het organisatorische karakter, waaronder het ruil-
proces steeds meer plaats vindt.

Welke personen mag men aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt
vooral verwachten? Volgens de uitgangspunten van een economisch
marktmodel zullen loonverschillen de ruilbetrekkingen op de diverse
deelmarkten beheersen, terwijl bij een sociologisch arbeidsmarkt-
model voornamelijk de sociale afstand binnen organisaties in relatie
staat met het marktbewustzijn en de daarbij aansluitende ruilbetrek-
kingen. 3) De vraag of economische of sociale faktoren de ruilbetrek-
kingen domineren staat in bijna elke moderne arbeidsmarktstudie,
en speciaal in mobiliteitsonderzoekingen, in het centrum van de be-
langstelling. In de marktmodellen wordt meestal een grote mate van
autonomie toegekend aan de individuele positiebekleder bij zijr~ be-
slissing orn al of niet van positie te wisselen. M. a. w, het gaat dan over
vrijwillige mobiliteit. Niet-vrijwillige of gedwongen mobiliteit, waar-
bij de beslissing tot positiewisseling door anderen genomen wordt, is

3) Zie hierover J. A, A, van Doorn en C. J.. Lammers: Moderne
Sociologie, Utrecht 1959, pag. 47 e, v.
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de andere vorm van mobiliteit. Een tweetal onderscheidingen
dienen hier gemaakt te worden.

Gedwongen mobiliteit kan optreden indien door de individuele po-
sitiebekleder niet voldaan wordt aan de voorwaarden of verwach-
tingen die aan de ingenomen positie gesteld zijn. De individueelt
geleverde prestaties zijn dan bepalend voor het al of niet van po-
sitie moeten wisselen. Deze relatie tussen individueel gedrag en
positiewisseling bestaat niet wanneer economische en~of tech-
nische faktoren veranderingen in het arbeidsbestel veroorzaken
die leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen. Werknemers moeten
dan van positie wisselen, onafhankelijk van hun tot dan toe gelever-
de prestaties.

Te verwachten is dat naarmate de druk varieert waaronder van po-
sitie gewisseld wordt de houding t. o, v. de nieuwe positie zal ver-
schillen. Werknemers die een nieuwe positie kiezen, waarvan ze
de voor- en nadelen zonder externe dwang hebben kunnen afwegen,
zullen zich positiever opstellen t, o, v. de nieuwe positie dan werk-
nemers die een geforceerde verandering dienden te accepteren t. g. v.
herstruktureringen, aldus de hypothese.

Voor het klassificeren van een aantal relaties tussen de dwang bij
de positiewisseling en de houding t. o, v. de nieuwe positie biedt de
door Etzioni ontwikkelde typologie, waarin binnen organisatorische
kaders gehanteerde macht en gezag worden afgezet tegen de persoon-
lijke instelling, een uitstekend uitgangspunt.4) Organisaties die leden
onder dwang rekruteren kunnen weinig persoonlijke inzet van de or-
ganisatieleden verwachten. Organisaties die via de utilitaire vormen
van macht en gezag, d, i, vooral economische beloningen, leden trach-
ten te binden, zullen vaak met een berekenende houding van de organisa-
tieleden geconfronteerd worden. Een persoonlijke inzet van de leden
is waarschijnlijk,wanneer de binding aan de organisatie vooral berust
op niet materiële, normatieve belangen. De hier summier wee1rgegeven
gedachtengang van Etzioni kan, zoals de auteur aangeeft5) een breed

4) A. Etzioni: A comparative analysis of complex organizations,
New York 1961 , pag. 12 e. v.

5) Idem, pag. 10.
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toepassingsgebied vinden. Met name bij de bestudering van de ar-
beidsmarkt lijkt ons dit model vruchtbare perspectieven te bieden.
Voortbouwend op Etzioni's model onderscheiden we t. a. v. de ar-
beidsmarkt een drietal typen: de frictiemarkt, de economische
markt en de preferentiemarkt.

De frictiemarkt defini~ren we als een arbeidsmarkt die gedomineerd
wordt door werknemers die t. g. v. conjuncturele en~of strukturele
veranderingen binnen het arbeidsbestel noodgedwongen van positie
moeten wisselen. 6) We spreken van een economische markt wanneer
de werknemers die aan het ruilproces deelnemen zich voornamelijk
door economische motieven laten leiden. In het preferentiemarkt-

model tenslotte overheersen de werknemers die op grond van niet-
materiLle faktoren vrijwillig van positie veranderen.

Analoog met de typologie van Etzioni veronderstellen we bij de ge-
noemde arbeidsmarktmodellen verschillende oriëntaties t. o. v. de
nieuwe positie binnen het arbeidsbestel.

Schematisch gezien geeft dit het volgende resultaat.

5chema 3. 1. Typologie van positiewisselingen en houding t. o. v.
nieuwe positie.

achter-
grond dwingend utilitair normatief

houding

negatief frictiemarkt

berekenend economische
markt

positief preferentie-
markt

In deze studie, met de omschakeling van ex-mijnwerkers als onder-

6) Buiten beschouwing blijft hier de positiewisseling waartoe
het individu gedwongen wordt omdat hij niet voldoet aan de ge-
stelde eisen of verwachtingen. Een bepaalde houding t. o. v. de
nieuwe positie lijkt dan moeilijk voorspelbaar.
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werp, kan slechts een segment van het schema bestudeerd wor-
den: de frictiemarkt. De sluiting van de rnijnindustrie heeft de
Zuid-Limburgse arbeidsmarkt duidelijk dit stempel gegeven.
Een dergelijke verschuiving van de arbeidsmarkt in de richting
van een frictiemarkt is ook landelijk te konstateren. Duizenden
werknemers, in diverse sektoren van het arbeidsbestel, worden
t, g, v. bedrijfsinkrimpingen en sluitingen gedwongen een andere
positie te aksepteren. 7) In hoeverre dergelijke geforceerde om-
schakelingsprocessen leiden tot de veronderstelde negatieve oriën-
taties, en onder welke omstandigheden dit meer of minder het ge-
val zal zijn, zal uit onderzoek moeten blijken. Deze studie levert
hiertoe een bijdrage voor één specifieke beroepsgroep: de ex-mijn-
werkers. Alvorens hierop in te gaan geven wij eerst een overzicht
van elders verkregen ervaringen met omschakeling na bedrijfs-
s luiting.

3. 2. Ervarin~en elders.

Arbeidsmobiliteit is een thema waarvoor zowel van theoretische

7) In de jaren 1966 t~m 1973 bedroegen de aantallen door de ge-
westelijke arbeidsbureau's waargenomen ontslagaankondigin-
gen voor tenminste 10 personen (exclusief mijnindustrie):

'~ )

Bron: Stichting onderzoek vakcentrales o. c. , pag. 5.
Sinds 1970 worden statistische overzichten betreffende collectieve
ontslagen wegens sluiting of inkrimping van bedrijven gepubli-
ceerd door de S. E. R. Raad voor de Arbeidsmarkt in: Kwartaal-
informatie. De ontslagenen uit de mijnindustrie worden hierbij
buiten beschouwing gelaten; ook in de hierboven gegeven cij-
fers zijn deze niet opgenomen.

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973~)

13.677 21.721 12.402 13.725 12.803 24.127 23.110 10.97

Medio 1973 is de administrering van collectieve ontslagen ver-
anderd. Sinds dan worden cijfers gehanteerd die betrekking heb-
ben op de feitelijke ontslaggevallen van tenminste 20 personen.
Het voor 1973 beschikbare cijfer is opgebouwd uit aangekondigde
ontslagen van tenminste 20 personen in januari t~m juni 1973
(N- 6. 551) en het aantal feit.elijk verleende ontslagen van ten-
minste 20 personen in de periode 16 juni t~m december 1973 (N-
4.425). Bron:Ministerie van Sociale Zaken, Afdeling Arbeids-
marktpolitiek.
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als van praktische zijde veel belangstelling bestaat. Een derge-
lijke gemeenschappelijke interesse stimuleert onderzoek. Voor
de meeste mobiliteitsstudies is ofwel de economische ofwel de pre-
ferentiemarkt het uitgangspunt: Materiéle of immateriële beloningen,
en vaak een kombinatie van beide,worden dan bestudeerd als de "push
and pull" faktoren die de mobiliteit beheersen. Studies die op een
frictiemarkt betrekking hebben zijn in veel geringere mate aan te
treffen in de arbeidsmarktliteratuur. 8) Een overzicht hiervan

biedt schema 3.2.

De onderzoekingen komen voort uit de traditie van de "labor eco-

nomists", die in de jaren veertig en vijftig de opvattingen rond de

"homo economicus" op de arbeidsmarkt ter discussies gesteld heb-

ben9). Deze discussie duurt nog altijd voort, ondanks de onderzoeks-
data waaruit blijkt dat het arbeidsmarktgedrag en de keuze van een baan
door werknemers vaak eerder als een toevalsproces te karakteriseren
valt dan als een rationeel keuzeproces t. a, v. diverse alternatieven 10)

De kwantitatieve konsekwenties voor de arbeidsmarkt staan in de om-

8) Reallokatie na bedrijfssluiting of inkrimping is het thema van de
volgende studies: Ch. A. Myers and G. P. Schultz: The dynamics
of a labor market, New York 1951; W. H. Miernyk: Inter-industry
labor mobility, Boston 1955; L. P. Adams and R. L. Aronson: Wor-
kers and industrial change, New York 1957; H. L. Sheppard, L.A.
Ferman and S. Faber: Too old to work - too young to retire, Was-
hington 1960; R. C. Wilcock and W. H. Franke: Unwanted workers,
London 1963; H.R. Kahn: Repercussions of redundancy. A local
survey, London 1964; D. Wedderburn: White-collar redundancy.
A case study, Cambridge 1964; M. Talamo en F. Z. Derossi: Een
onderzoek van de streek om Carbonia, Luxemburg 1965; D. Wedder-
burn: Redundancy and the railwaymen, Cambridge. 1965; M. Aiken,
L. A. Ferman and H. E. Sheppard: Economic failure, alienation and
extremism, Ann Arbor 1969; R. van Eykeren en T. Lambregts:
Spandon-enquête, Tilburg 1971.

9) L. G. Reynolds and J. Shister: Job Horizons, New York 1949; L. G.
Reynolds: The structure of labor markets, New York 1951; G. Pal-
mer: Labor mobility in six cities, New York 1954; H. S. Parnes:
Research on labor mobility, New York 1954.

10) Zie o. a. P. M. Blau, J. W. Gustad, R. Jesson, H. S. Parnes, R. C.
Wilcock: Occupational choice: a conceptual framework, in: N. J.
Smelser and W. T. Smelser: Personality and social systems, New
York 1964, pag. 559-570; F. Carpay en J. van Westerlaak: Be-
roepskeuze en werkgelegenheid, Nijmegen 1973.
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schakelingsstudies van de jaren vijftig centraal. Met leeftijd,
sekse, ras, beroepsniveau en scholingsgraad als meest frekwent
gekozen onafhankelijke variabelen wordt nagegaan welke aantallen
werknemers er in slagen een nieuwe arbeidsplaats te verwerven
en hoeveel werknemers, als konsekwentie van de wet van vraag en
aanbod, de rol moeten aanvaarden van "unwanted workers", Spe-
ciaal de oudere werknemers, met een lage opleiding en een geringe
scholingsgraad blijken, als vrijwel onvermijdelijk gevolg van een

liberaal arbeidsmarktbeleid, deze rol opgedrongen te krijgen. In
aansluiting hierop worden dan belicht de kennis van de arbeidsmarkt,

het zoekgedrag naar een nieuwe baan en eventueel het hieruit resul-
terend besluit een bepaalde baan te aksepteren.

Naderhand, in de jaren zestig, krijgen de minst suksesvolle perso-
nen op de arbeidsmarkt, i. c. de werklozen, de meeste aandacht in

diverse onderzoekingen; met name de sociaal-psychologische pro-
blematiek van het werkloos (moeten) zijn staat dan primair.

Onze interesse gaat in deze omschakelingsstudie vooral uit naar de
groep werknemers die wel weer in het arbeidsproces werd opgenomen.

In de literatuur over de omschakeling komen t. a, v. deze groep twee

markante aspekten naar voren.

Het eerste aspekt betreft het keuzeproces rond de nieuwe baan. Zo-
juist werd al opgemerkt dat de "labor economists" dit keuzeproces

typeerden als een "random"-proces, gebaseerd op geringe kennis
van de arbeidsmarktsituatie. Het arbeidsmarktgedrag wordt, aldus

Reynolds en Shister, beheerst door een "scarcity-attitude'; de jaren
dertig, met hun hoge werkloosheid, bepalen nog in sterke mate de

perceptie van de arbeidsmarkt. 11) Ook op de frictiemarkt overheerst

een dergelijke schaarste-houding. Werknemers baseren hun besluit om

een bepaalde baan te accepteren niet op uitgebreide kennis van alterna-

tieve mogelijkheden, 12) Deze keuze komt tot stand onder het motto "a

11) L. G, Reynolds and J. Shister: o. c. pag. 58.

12) Een redelijk kennis van de arbeidsmarkt wordt slechts in één
studie aangetroffen (Myers and Schultz, pag. 60). Een derge-
lijke kennis is dan in sterke mate geliëerd aan de regionale
omvang van de markt.
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job is a job", waarbij vaak de hoop blijft bestaan naderhand iets
beters te kunnen vinden. 13) Dit laatste blijft echter voornamelijk
een privilege voor de jongeren met een hogere scholingsgraad, 14)

Ondanks een geringe statisfactie moeten velen hun nieuwe baan
wel als definitief beschouwen, 15)

Overigens brengt een herhaalde wisseling van werkkring ook weer
risico's met zich mee, speciaal t. a. v. de sociale integratie, zo-

als Aiken konstateerde. "It is ironic that the workers who were not

reemployed in any job were better integrated than the workers who

experienced successive changes in reemployment",
16)

Nu steunen genoemde opvattingen vooral op Amerikaanse studies

uit de jaren vijftig. Gelden dergelijke konklusies ook voor de meer

recente arbeidsmarkt? Een antwoord op deze vraag is o, a, bij van

Berkel aan te treffen. Onder assumptie van een ruime werkgelegen-
heidsmarkt komt hij tot de konklusie dat een "comparatieve markt-
oriëntatie" tot ontwikkeling is gekomen;een rationeel - calculerend
marktgedrag gebaseerd op duidelijke preferenties van de werknerners

voor bepaalde beroepstypen. 17) De assumptie lijkt de grenzen van
het model te bepalen. Het kiezen van een werkkring is immers altijd,
zoals Blau aangeeft, een compromis tussen preferenties enerzijds
en verwachtingen deze te kunnen realiseren anderzijds. 18) Wat zal

er nu gebeuren wanneer de keuze tot stand moet komen onder minder
gunstige omstandigheden voor de werknemers op een frictiemarkt?

Zal dan gekozen worden vanuit een "comparative attitude" of zal,
zoals bij de "labor economists" gezien werd, de keuze voornamelijk
toevallig zijn?

13) Z~ie hierover Myers and Schultz, pag. 62, Miernyk pag. 23;
Adams and Aronson pag. 76 e, v. ; Wilcock and Franke pag. 154;
Kahn pag. 77 e, v. ; Wedderburn (1965) pag. 106; Aiken c. s, pag.43.

14) Aiken c, s. pag. 45.

15) Wilcock and Franke, pag. 158.
16) Aiken c. s, pag, 157~158.

17) van Berkel ( 1965), pag. 72, 58 en 170.
18) Blau c. s, pag. 570.
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Als hypothese voor een lange termijn onderzoek zou gesteld kun-
nen worden dat naarmate werknemers hun preferenties moeten in-
perken, en de keuze van een werkkring vooral door toeval bepaald
wordt, het sukses van de omschakeling geringer zal zijn.
Van toevalskeuzen mag en kan niet teveel verwacht worden. De
voorlichtende en bemiddelende instanties rond het arbeidsmarkt-
proces zullen hier richtinggevend op dienen te treden. Dit veronder-
stelt kennis van zaken. Bestudering van de gevolgen van de momen-
teel plaats vindende reallokatie-processen zal hiertoe een bijdrage
kunnen leveren.

Het tweede markante aspekt betreft het resultaat van de omschake-
ling. De onderzoekingen demonstreren dat de vaak intensieve omscha-
keling, waarbij veelal zowel van werkgever als van bedrijfstak en
beroep gewisseld moest worden, technisch gezien, d. w. z, op het
gebied van de in de nieuwe werkkring gestelde funktie-eisen, verras-
send weinig problemen opleverde. ."Also, most of those who found
jobs experienced little difficulties in adapting the requirements of
a variety of industries and occupations. The adaptability and versati-
lity of the workers studied was truly astonishing". 19) De moeilijk-
heden lagen eerder op het financiële vlak. "Apparently the workers found
it much easier to adapt to different kinds of work and different employers
than to cuts in a" 20)p y . ; een aanpassingsprobleem dat met name door
Aiken nader is uitgewerkt.

Een relatering van de gememoreerde onderzoekingen aan de omschake-
lingsproblematiek van de Nederlandse mijnindustrie zal op grond van
het verschil in het gevoerde afvloeiingsbeleid met de nodige restric-
ties dienen te gebeuren. In de geraadpleegde literatuur stond een gefor-
ceerd aanbod tegenover een nogal eens wisselende vraag, al naarge-
lang het betreffende onderzoeksgebied. Garanties voor een nieuwe
werkkring werden nauwelijks geboden, terwijl eveneens de mate van
begeleiding (via financiële uitkeringen, bemiddeling en omscholing)

19) Adams and Aronson, pag. 154 en 164.
20) Wilcock and Franke, pag. 154.
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aanzienlijk minder was dan bij de ex-mijnwerkers. 21)

Het onderzoek bij de voormalige mijnwerkers hoeft in eerste in-
stantie ook geen antwoord te geven op de kwantitatieve aspecten
van de omschakeling op een frictiemarkt; in het herstrukturerings-
plan waren, om in termen van Lulofs te spreken22), de "partici-
patie-mobiliteit" en de "spreidingsmobiliteit" immers gegeven groot-
heden.

Met de konstatering dat uit de literatuur, op grond van een verge-
lijking van de aard van de nieuwe werkkring (soort beroep, soort
bedrijfstak) met de beoordeling hiervan door de betreffende werk-
nemers, geen duidelijke typologieën te destilleren zijn van meer of
minder suksesvolle omschakelings'richtingen besluiten we dit over-
zicht. De verdere hoofdstukken zijn gereserveerd voor de ex-mijn-
werker s.

3.3. Samenvattin~.

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is als hypothese gesteld dat
de oriéntatie van de werknemers t. o. v. een nieuwe werkkring min-
der positief zal zijn naarmate de dwang waaronder van positie gewis-
seld wordt toeneemt. In aansluiting hierop is voorgesteld drie typen
van arbeidsmarkten te onderscheiden: de frictiemarkt, de economische
markt en de preferentiemarkt.

Het tweede deel van het hoofdstuk biedt een overzicht van resultaten
uit onderzoek naar gedwongen omschakeling. Vast te stellen was dat
het kiezen van een nieuwe werkkring veelal als een toevalsproces te
kenmerken is, o. a. vanwege een laag informatieniveau over alterna-
tieve mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De ornschakeling zelf lever-
de, voorzover het de aanpassing aan nieuwe en vaak geheel andere
funktie-eisen betrof, meestal weinig problemen op. Een dergelijk on-

21) Alleen Miernyk signaleert een tweetal gevallen waarin een actief
arbeidsmarktbeleid gevoerd werd t. a, v, de reallokatie; vermeld
worden het Rockville-plan (pag. 146~148) en het Utica-experiment
(pag. 148~149).

22) Lulofs o. c. pag. 137.



- 63 -

derzoeksresultaat, dat verwijst naar een eindresultaat van de om-
schakeling, laat geen generaliserende konklusie toe over alle ver-
anderingen die een rol spelen bij een omschakelingsproces. De onze-
kerheden waarmee de werknemers tijdens een gedwongen omschake-
lingsproces in hoge mate geconfronteerd werden zijn het eigenlijke
knelpunt. De genoemde case-studies demonstreren dit duidelijk.
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HOOFDSTUK 4: ONDERZOEK NAAR DE OMSCHAKELING VAN
EX-MIJNWERKERS.

4. 1. Survey 1968.

4. 1. 1. Probleemstelling en onderzoeksopzet.

In 1967 verleende het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezond-
heid aan het Instituut voor Arbeidsvraagstukken te Tilburg de op-
dracht een onderzoek in te stellen bij ex-mijnwerkers, die de om-
schakeling van mijnwerker tot werknemer in een andere bedrijfs-
tak en~of ander beroep meegemaakt hadden. Thema van onderzoek
vormde de volgende vraagstelling: "Doen er zich bij de verandering
van werk door de sluiting van de mijnbedrijven problemen voor bij
ex-mijnarbeiders en kunnen deze problemen gelokaliseerd worden,
waardoor er bij verdere sluiting van de mijnbedrijven en de plaatsing
in een nieuwe werkkring rekening mee kan worden gehouden".
De opdracht impliceerde een toespitsing van de onderzoeksaktiviteiten
op één afvloeiingsbestemming:l) de ex-mijnwerkers met een werk-
kring buiten de mijnindustrie (zie voor de overige afvloeiingsbestem-
mingen 2. 3, l. ). Verder zou het onderzoek uitsluitend gericht worden
op voormalige mijnarbeider s; de categorie beambten bleef buiten be -
s chouwing.

De hierboven vermelde vrij algemene probleemstelling liet verschillen-
de wegen voor onderzoek open. Alternatieven die bij de keuze van het
onderzoeksontwerp overwogen zijn zullen hier beknopt gememoreerd
worden.

1) Andere afvloeiingsbestemmingen zijn elders bestudeerd. Het Pro-
vinciaal Orgaan Welzijnsbevordering Limburg maakte een studie
van de vervroegd gepensioneerden; zie hiervoor: De vervroegd ge-
pensioneerde werknemers van de mijnindustrie, Roermond 1972.
T, a, v. de intern overgeplaatsten, met name naar de chemische
bedríjven van de Staatsmijnen, zijn door de Staatsmijnen diverse
onderzoekingen uitgevoerd; zie hierover R.O. Aalbersberg: Het
ontslag op eigen verzoek van ondergrondse mijnarbeiders, Amster-
dam 1966 (niet gepubliceerde scriptie); H. J. M. Hermans: Motiva-
tie en prestatie, Amsterdam 1967; G. B. M. L. Koene: Omscholing
en wederaanpassing van ex-mijnwerkers, in: Geologie en Mijn-
bouw, 1971, nr. 2 pp. 187 -199.
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Welke terreinen, en c1e daarbij aansluitende variabelen, in het
onderzoek opgenomen werden komt verderop ter sprake (4. 1.4. ).
We gaan hier eerst in op de keuze van de onderzoeksgroep.

Het onderzoek is in hoofdzaak gericht op één partij in het omscha-

kelingsproces,i. c. de ex-mijnarbeiders. Een vollediger beeld van

de omschakelingsproblematiek zou verkregen zijn wanneer ook

andere partijen systematisch onderzocht waren, zoals o. a. de

nieuwe werkgevers en~of maatschappelijke functionarissen. Derge-

lijke personen en instanties werden alleen tijdens het oriënterend

vooronderzoek bij het projekt betrokken. Zonder twijfel biedt een

"tweezijdige" benadering vruchtbare onderzoeksmogelijkheden, met

het perspectief van "hardere" onderzoeksresultaten.

Het kiezen voor een onderzoeksplan waarbij men via verschillende

informatiebronnen, b. v. via personeelschefs of via observatie, de

gedragingen en houdingen van de te bestuderen respondenten evalueert2),
heeft nogal organisatorische konsekwenties, zeker wanneer de posities

waarin de re spondenten zich bevinden onderling sterk kunnen variëren.
Gezien de grote verscheidenheid van nieuwe werkkringen waarin de

ex-mijnwerkers na de omschakeling terecht kwameri , moest een der-
gelijke onderzoeksopzet dan ook achterwege blijven.

Om toch enigszins tegemoet te komen aan de bezwaren verbonden

aan een eenzijdige benadering zijn in een later stadium met mede-

werking van beroepenkundigen gegevens verzameld over het niveau

en de aspecten van de nieuwe funkties (zie 4. 1. 3. ).

Een tweede beperking van het omschakelingsprojekt is het ontbreken
van een kontrolegroep. Beantwoording van de vraag of de nu gekon-

stateerde ontwikkelingen kenmerkend zijnvoor ex-mijnwerkers zou

beter mogelijk geweest zijn wanneer ook omgeschakelde niet ex-mijn-

werkers, b. v. werknemers afkomstig uit de landbouw, bij de studie

betrokken hadden kunnen worden. Ook andere groepen werknemers,

die niet noodgedwongen moesten omschakelen, hadden als kontrole-

of vergelijkingsgroep kunnen dienen. De mogelijkheden voor een goede

2) Onderzoekingen met een dergelijk ontwerp zijn o. a. : M. J. M.
Daniëls: Onaangepastheid in de werksituatie, Nijmegen 1958;
G. Brenninkmeyer: Werken in geautomatiseerde fabrieken, Tilburg
1963; J.A. P. van Hoof: Autonomie en motivatie van arbeiders in
industriéle bedrijven, Nijmegen 1963.
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"matching" van proefgroep en kontrolegroep bleken echter der-
mate beperkt dat van deze opzet is afgezien. Men kan zich boven-

dien afvragen of dergelijke gekompliceerde onderzoeksplannen,

die in principe wel meer ruimte voor exploratie scheppen, thuis-

horen in een explorerend onderzoek, ondernomen op een vrijwel
onverkend terrein.

Een derde punt van overweging bij de onderzoeksopzet vormde de
tijdsfasering van de dataverzameling. Bij het bestuderen van sociale

veranderingsprocessen zal men in eerste instantie trachten te komen
tot metingen op diverse tijdstippen, d. w, z, tot een vorm van longi-
tudinaal onderzoek, of ineer speciaal nog tot een "panel-study". Het
volgen van de respondenten over een langere termijn was in het sur-
vey van 1968 echter niet te realiseren. Wel konden als onderzoekings-
groep ex-mijnarbeiders gekozen worden die op verschillende momen-

ten, vanaf januari 1996, de mijnindustrie verlaten hadden. De tijds-

factor kon aldus toch in het onderzoek betrokken worden.

4. 1. 2. Populatie en steekproef.

De populatie, waaruit de steekproef voor het onderzoek getrokken

werd, bestond uit de mijnarbeiders die vanaf 1 januari 1966 tot en
met mei 1968 de mijnindustrie verlieten en, in Limburg woonachtig
blijvend, een nieuwe werkkring aanvaardden buiten de mijnindustrie.
Er is dus nog een beperking ingevoerd bij de onderzoeksgroep, n. 1.

t. a, v. de geografische mobiliteit; dit vanwege de eigen problematiek
die migratie naar verwachtig met zich mee zou brengen.

De tijdsafbakening werd enerzijds bepaald door het begin van de om-
schakeling (eind 1965 aankondiging van de sluitingsprogramma's) en

anderzijds door het tijdstip waarop de ex-mijnarbeiders voor de eerste
maal voor het onderzoek benaderd werden (juni 1968).

Het totale aantal ex-mijnarbeiders in de populatie bedroeg 3. 279. Een
overzicht van. de aantallen biedt schema I. Een onderverdeling naar de
volgende kenmerken is hierin aangehouden: periode van afvloeiing, on-
dergronds of bovengronds werkzaam op tijdstip van vertrek, met of zon-
der uitkeringen (artikel 56) vertrokken, de mijnzetel bij vertrek. De



Schema I. Aantallen extern afc~evloeide miinarbeiders naar bedrijven in Limburg

1966 196- 1968 1966 t~m 1968

jan, t~m juni juli t~m dec. jan, t~m juni 'uli t~m dec. jan, t~m mei totaal 8o.gr.

Met art.56 o.gr. b.gr. o.qr. b.gr, o.gr. t,.gr. o.gr. b.gr, o.gr, b.gr. o.gr. b.gr. o.tb.qr.

Staatsmijnen 463 20 298 70 403 19i 456 139 251 146 1821 572 2393

(25.48) (3.5~) (13.68) (12.28) (22.18) (34.n ) (25.08) (24.38) (13.88) (25.58) (1008) (1008) 76.18

Domaniale - - - - - - 1 - 82 33 83 33 116 I
(1.28) (98.88) (1008) (1008) (1008) 71,68

Oranje Nassau - - - - - - 4 26 40} 44} 44 70 114
(9.18) (37.28) (90.98) (62.98) (1008) (1008) 38.68

Laura en Vereeniging - - - - ' - 98}} 14}} 23 19 121 33 154
(81.08) (42.48) (19.08) (57.681 (1008) (1008) 78.68

Totaal met art.56 463 20 248 70 403 197 559 179 396 242 2069 708 2777

(22.48) (2.88) (12.08) (9.98) (19.58) (27.88) (27.08) (25.38) (19,18) (34.28) (1008) (1008) 74.58

Zonder art.56

Staatsmijnen 73 34 82 22 27 16 44 9 33 17 259 98 357

(28.28) (34.78) (31.78) (22.48) (10.48) (16.38) (17.08) (9.28) (12.78) (17.38) (1008) (1008) 72,58

Domaniale - - - - - - 1 3 - 1 1 4 5
(1008) (75.08) (25.08) (1008) (1008) 20.08

Oranje Nassau - - - - - - 15 34 10} 21} 25 55 80
(60.08) (61.88) (40,08) (38.28) (1008) (1008) 31,38

Laura en Vereeniging - - - - - - 15}} 34}} 5 6 20 40 60
(75.08) (85.08) (25.08) (15.08) (1008) (1008) 33.38

Totaal zonder art.56 73 34 82 22 27 16 75 80 98 45 305 197 502
(23.98) (17.38) (26.98) (11.28) (B.98) (8.18) (24,68) (40,68) (15,78) (22.88) (1008) (1008) 60.88

Totaal 536 54 330 92 430 213 634 259 444 287 2374 905 3279
(22,68) (6.08) (13.98) (10.28) (18.18) (23.58) (26.78) (28.68) (18.78) (31.78) (1008) (1008) 72,48

Percentage zonder 13.68 62.98 24.68 23.98 6.38 7,5 qo 11.88 30.98 10.88 15.78 12.88 21.88 15.38
art.56 t.o.v, het totaal

t d,i, t~m 15 mei 1968
tt d.l. van april t~m dec, 1967
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Schema II : Steekproef van het onderzoek.: omschakeling ex-miinarbeiders (exclusief de
uitvallers).Extern afgevloeide mijnarbeiders, naar bedrijven ir. Limburq.

19G6 1967 1968 1966 t~m mei 1966-~

jan. t~m juni juli t~m dec, jan t~m juni juli t~m dec. jan, t~m mei totaal 8 o.gr.

Met art.56 o.gr. b,gr. ~.gr, b.gr. o.gr. b.gr, o.gr. b.gr. o.gr. b,gr. o.gr, b.gr, o.tb.gr.

Staatsmijnen 98 7 33 19 56 40 82 30 58 45 277 136 413
(17.08) (4.48) '(11.98) (10,38) ( 20.28) (29.48) (29.68) ( 22.18) (20.98) (33.18) (1008) ( 1008) 67.18

Domaniale - - - - - - - 1 14 4 14 5 19
i (20.08) ( 1008) ( 80.08) (1008) (1008) 73.78

Oranje Nassau - - -
I

- - 1 13 7 12 11 15 19 34
I (5.38) (20.08) ( 36,88) (80.08) (57.98) (1008) (1008) 44.18

Lauza en Vereeniging - - - - 1 5 13 - 1 - 15 5 20
(6.78) (1008) (86.78) (6.78) (1008) (1008) 75.08

Totaal met art.56 48 7 ~
i

33 14 57 46 96 38 85 60 321 165 486 ~
(14.68) ( 3.68) (10.38) (8.58) (17,88) ( ~7.92) (30.~81 (23.08) ( 26.58) (36.48) (1008) ( 1008) 66.08

Zonder art,56

Staatsmijnen 17 4 16 6 6 4 16 5 15 7 70 26 96
(24.38) ( 15.48) ( 22.98) ( 23.18) ( 8.68) (15.48) ( 22.98) ( 19.28) ( 21.48) (26.98) (1008) (1008) 72.98

Domaniale - - - - - - 1 1 - - 1 1 2
(1008) (1008) (1008) ( 1008)) 50.08

Oranje Nassau - - - - - - - - - 5 - 5 5
(1008) ( 1008) 0.08

Laura en Vereeniging - - - - 3 2 7 1 - - 10 3 13
(30,08) ( 66.78) (70.08) (33.38) ( 1008) ( 1008) 76.98

Totaal zonder art.56 17 9 16 6 9 6 24 7 15 12 81 35 116

(21.08) (11.48) ( 19.88) ( 17.18) (11.18) (17.18) (29.68) (20.08) (18.58) (34.38) (1008) (1008) 69.88

Totaal 65 11 49 20 66 52 122 45 100 72 - 402 200 602
(16.28) ( 5.58) (12.28) ( 10.08) (16.48) (26.08) ( 30.48) ( 22.58) ( 24.98) (36.08) (1008) (1008) 66.88

Percentage zonder 26.28 36.48 32.78 30.08 13.68 11,58 19.78 15.68 15.08 16.78 20.18 17.58 19.38
art.56 t.o.v, totaal
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deze gegevens waren vooral belangrijk bij het trekken van de steek-

proef en het benaderen van de respondenten, terwijl ze ook bij de

analyses gebruikt konden worden.

De surveytechniek wordt enerzijds getypeerd door een meestal

vrij grote groep van respondenten en anderzijds door de manier

van vraagstelling, n.l. het gestandaardiseerde, gestruktureerde

interview. Dit laatste kenmerk is zowel het sterke als het zwakke

punt van de methodiek. Het voordeel is de snelle verwerkingsmo-

gelijkheid van de verkregen informatie. De duidelijke nadelen zijn

de passieve rol, met kans op geringe satisfaktie van de responden-

ten en de soms lage validiteit van de variabelen; het referentiekader

van de respondenten is n.l, vaak in onvoldoende mate bekend. Door

een aantal open vragen in te voeren kan men de bezwaren voor som-

mige onderdelen trachten te ondervangen. Ter vermindering van de

passieve rolvande respondenten en ter verhoging van de lage satisfac-

tie kan dit wel eens gunstig werken. Een verhoogde validiteit kan om

praktische redenen meestal nauwelijks verwacht worden; het uit-

voerig doorvragen en het volledig noteren van deze antwoorden is

immers nauwelijks realiseerbaar in een breed opgezet survey.

Een moeilijk punt bij de surveytechniek is vsrder de zgn. "social

desirability" bij de beantwoording; men zal t. o. v, een vreemde, i. c.

de interviewer, niet graag een weinig gangbaar standpunt innemen.

Tenslotte nog het volgende. In een survey wordt steeds e~n grote

groep personen onderzocht. Bij het analyseren van het materiaal

bepalen gemiddelden en andere numerieke maatstaven meestal de

aandacht die er aan diverse subgroepen besteed wordt. De intensi-

teit van de problemen zal echter niet altijd in deze maatstaven tot

uitdrukking kunnen komen. De persoonlijke problematiek die de on-

derzoekers in een aantal gevallen van nabij hebben leren kennen

heeft hen duídelijk overtuigd van de eenzijdigheid en de tekortko-

mingen van de gekozen benadering. Bovengenoemde bezwaren tegen

de surveymethode hoeven echter niet te leiden tot een veroordeling

van de gekozen techniek. Elke techniek heeft zijn gebreken. De grote

hoeveelheid informatie die door de surveybenadering op korte termijn
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verkregen kan worden maakt ze vrijwel onmisbaar voor het hui-
dige sociologisch onderzoek.5)

In een later stadium kregen de gegevens uit het survey nog enige

aanvulling via onderzoek van dossiers en via een analyse van de

nieuwe funkties van de ex-mijnarbeiders door beroepenkundigen.

Het Distriktsbureau voor de Arbeidsvoorziening (DBA) te Maas-
tricht is de centrale instantie die de omscholingskursussen regi-

streért,welke plaatsvinden in het kader van de herstrukturering

van Zuid-Limburg; d. w, z. die kursussen welke voor subsidiéring

door de overheid en de E. G. K. S. in aanmerking komen. Van dit

registratiesysteem konden de onderzoekers gebruik maken bij het

verzamelen van een aantal gegevens over de omscholing, die de

tijdens de interviews verkregen informatie aanvulde, .

In juni en juli 1970 heeft deze materiaalverzameling via de dossiers

plaatsgevonden.

De nieuwe funktie van de ex-mijnarbeiders, d. w, z. de funktie die

op het tijdstip van het interview werd uitgeoefend, kon nader ge-

analyseerd worden dankzij de medewerking van de beroepenkun-

digen van het DBA te Maastricht. Bij deze analyse is de funktie

naar twee gezichtspunten ingedeeld, n.l, naar niveau en naar as-

pekten. Met dit onderzoeksmateriaal, dat in augustus 1970 werd

verkregen, konden een aantal analyses uitgevoerd worden die meer

gedetailleerd waren dan voorheen mogelijk was.

Een uitvoerige beschrijving van deze funktieanalyse en de resultaten

hiervan vindt men in hoofdstuk 5, paragraaf 4.

5) Voor discussies rond de surveytechniek, waarbij soms zeer ex-
treme standpunten verdedigd worden, leze men D. L. Phillips:
Some cautionary notes on sociological research: with special
attention to survey studies, en de reactie hierop van I. Gadou-
rek: Derek L. Phillips research to end the research; beide ar-
tikelen in Mens en Maatschappij, 1972, 2.
Enkele kritische notities t. a, v. de surveytechniek bij omscha-
kelingsstudies plaatst Hilda Kahn, o. c. pag. 37~38; zij pleit
vooral voor "open-end" vragen.
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4. 1.4. Terreinen van onderzoek.

Uit de probleemstelling is af te leiden dat het onderzoek vooral

geconcentreerd zou worden op het meer of minder suksesvol ver-

lopen van de overgang vanuit de werksituatie in de mijnindustrie

naar meestal geheel andere arbeids- en bedrijfsverhoudingen. Een-

maal het zwaartepunt op de werksituatie gelegd, konden nog diverse

richtingen ingeslagen worden bij de afbakening van het onderzoeks-

terrein. Als alternatieven golden in extremis twee optieken. Ofwel

kiezen voor een intensieve, gedetailleerde analyse van de werksi-

tuatie en bedrijfsinterne verhoudingen, ofwel kiezen voor een meer

globale exploratie van het totale omschakelingsproces, waarbij

naast de werk- en bedrijfssituatie meerdere onderwerpen aan de

orde zouden komen. In feite is voor deze laatste benadering ge-

kozen.

Het eerste alternatief zou naast een survey bij de ex-mijnarbeiders
ook onderzoek bij de nieuwe bedrijven en een analyse van de vroege-
re werksituatie in de mijnen vereist hebben. Dit viel buiten de ge-
kozen. onderzoeksopzet. Het belangrijkste argument om niet het
eerste alternatief te kiezen was de opvatting dat omschakeling, en
zeker een geforceerde, meer is dan de overgang van de ene werksituatie

naar de andere. Niet alleen de funktie binnen het arbeidsbestel is aan
verandering onderhevig, maar de totale maatschappelijke positie van
de werknemer staat op het spel. Vanuit deze gedachtengang werden,
naast de werksituatie, de volgende onderwerpen voor onderzoek ge-
kozen: de invloed van de omschakeling op het gezin, op de gezond-
heid en op de vrijetijdsbesteding. Verder is ondermeer nog aandacht

besteed aan de opvattingen over de aktiviteiten van de vakbond bij de

om s chakeling.

In hoofdstuk 2. 3, werd uiteengezet op welke wijze het herplaatsings-

proces in het kader van de herstrukturering van de mijnstreek werd

opgezet. Om een nieuwe arbeidsplaats te bereiken konden de ex-mijn-

werkers diverse wegen volgen. De financiële overgangsregelingen, de



- 74 -

bemiddeling en de scholingskursussen waren de centrale elementen

in het herplaatsingsplan. Wat waren de opvattingen en de oordelen

van de ex-mijnarbeiders over deze arbeidsmarktinstrumenten?

Welke relaties bestaan er tussen de gevolgde omschakelingswegen

en de beoordeling van de positie na de omschakeling? Deze vragen

over de aard en de mate van begeleiding en het daarmee samen-

gaande resultaat hebben, naast de reeds genoemde onderwerpen,

een belangrijke plaats in het onderzoek gekregen.

Niet alle gegevens die via de nogal uitgebreide vragenlijst van het

survey verzameld werden zijn voor deze studie benut. Op praktische

en op onderzoekstechnische gronden werd een selektie gemaakt uit

het onderzoeksmateriaal, waardoor met name de gegevens over de

gezondheid, de vrijetijdsbesteding en de vakbond buiten de in deze

studie opgenomen analyses zijn gebleven. Praktische motieven maak-

ten dit noodzakelijk t. a, v. het laatste onderwerp, de vakbond. De

rol van de vakbond in het omschakelingsproces is te kompleks om

in kort bestek via de beschikbare onderzoeksdata te behandelen. Bij

de twee andere onderwerpen, de gezondheid en de vrije tijd, be-

paalden validiteitsproblemen t. a. v. de indicatoren de keuze. 6)

De diverse vragen die binnen elk onderzoeksterrein geformuleerd

werden zullen op dit moment niet expliciet vermeld worden. Ze ko-

men in de volgende hoofdstukken, bij de analyses, aan de orde.

Daarnaast wordt in bijlage II een overzicht geboden van de vragen,

voorzover benut in deze studie, inclusief de frekwenties.

4.2. Enquête 1971.

Het survey van juni 1968 leverde een aantal gegevens op over de ont-

wikkelingen die zich tijdens het omschakelingsproces bij de ex-mijn-

arbeiders hadden voorgedaan. Het betrof echter slechts een moment-

6) Bij de gezondheidsvragen, die als indicatoren voor psychische
stress waren bedoeld, bleken de fysieke en psychische komponent
niet te onderscheiden; bij vragen over de vrije tijd was de periode
van de aktiviteiten vóór de omschakeling niet voldoende afgebakend.
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opname in een veranderingsproces. Longitudinaal onderzoek,

liefst in panel-variant, kan belangrijk meer bijdragen tot het ver-

krijgen van een systematisch inzicht in de gevolgen van opgetre-

den veranderingen. Daarom zijn dezelfde respondenten medio

1971 nogmaals benaderd. Dit vervolgonderzoek moest uit prak-

tische overwegingen van tijd en financiën nogal beperkt van op-

zet blijven. Als methode voor de materiaalverzameling diende ge-

kozen te worden voor een post-enquête. Een dergelijke benadering

brengt beperkingen met zich mee t. a, v. de vraagstelling. De kans op
een hoge respons zal groter zijn naarmate de vragen een meer feite-

lijk karakter dragen. Begeeft men zich op het terrein van houdingen

en motieven dan loopt men het risiko dat de gevraagde informatie

maar sporadisch verstrekt zal worden. 7) Het vervolgonderzoek is

daarom toegespitst op de feitelijke mobiliteit van de ex-mijnwer-

kers gedurende de periode juni 1968 tot juni 1971. De motieven

die aan het al of niet wisselen van funktie en~of werkgever ten grond-

slag lagen bleven buiten beschouwing. De vragenlijst voor deze en-

quête is in bijlage II opgenomen.

De centrale hypothese bij dit vervolgonderzoek was de stelling dat

op langere termijn bezien de mobiliteit lager zou zijn naarmate de

begeleiding tijdens de omschakeling (via financiële uitkeringen, be-

middeling en scholing) intensiever was geweest.

4. 3. 5amenvattin~.

In dit hoofdstuk was de omschakelingsproblematiek bij één afvloei-

ingsbestemming het onderwerp. Uiteengezet werd dat als onderzoeks-

groep een steekproef van 20qo gekozen werd uit de ex-mijnarbeiders

die in de periode januari 1966 t~m mei 1968 uit de mijnindustrie ver-

7) In enkele genoemde ornschakelingsonderzoekingen werden de
respondenten bij een vervolgonderzoek, schriftelijk benaderd.
Dit leverde nogal uiteenlopende responscijfers op. Miernyk
vermeldt als respons 20 tot 40~fo, Adams and Aronson bereikten
bij een vervolgonderzoek 52~fo; zeer hoog was de respons bij
Wilcock and Franke: f 80qo (dit via een intensieve rappel-campagne)
en bij Wedderburn (1965), die 83qo respons verkreeg.
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trokken en elders, in Limburg woonachtig blijvend, een nieuwe

werkkring accepteerden. De opzet van het onderzoek werd ge-

schetst. Via een explorerend survey bij 602 ex-mijnarbeiders,

gehouden in juni 1968, zouden de volgende onderzoeksterreinen in

studie worden genomen: de nieuwe werksituatie, een vergelijking

van werkaspekten in het mijnwerk en in het nieuwe werk, de fi-

nanci~le uitkeringen, de bemiddeling, de omscholing en de invloed

van de omschakeling op het gezin. In 1970 werden aanvullende ge-

gevens verzameld over het niveau en de aspekten van de nieuwe

funkties en over de omscholingskursussen; beroepenkundigen en

het Districtsbureau voor de Arbeidsvoorziening leverden hiervoor

de benodigde informatie.

Medio 1971 werd een vervolgonderzoek ingesteld bij dezelfde ex-

mijnarbeiders. Via een post-enquête werd nagegaan welke mobili-

teit er gedurende een periode van drie jaren was opgetreden en in

wat voor soort funkties en bedrijfstakken de ex-mijnarbeiders dan

een werkkring gevonden hadden.
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HOOFDSTUK 5: RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK

5. 1. Al~emeen

In de nu volgende drie hoofdstukken wordt verslag uitgebracht van

de onderzoeksresultaten. In de vijf paragrafen van hoofdstuk vijf

zal achtereenvolgens ingegaan worden op het nieuwe werk dat de

ex-mijnwerkers na de omschakeling bereikten (5. 3. ), op het niveau

en de aard van de nieuwe funkties (5.4. ), de bemiddeling (5. 5. ),

de omscholing (5. 6. ), en de invloed van de omschakeling op het ge-

zin (5. 7. ). De mobiliteit tussen 1968 en 1971 komt in hoofdstuk 6

aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 een aanvullende analyse

geboden.

Alvorens de resultaten te bespreken zullen we eerst een overzicht

geven van de samenstelling van de totale onderzoeksgroep en van

de diverse subgroepen die bij de analyses onderscheiden worden.

Een vast punt in de analyses vormt het basisschema van kenmerken

(variabelen) dat als leidraad voor de presentatie gekozen werd (zie

pag. 78 ). Dit schema zal men nogal eens in dit verslag tegenkomen.

De indeling in de onderzoeksgroepen die hierbij werd gekozen lijkt,

achteraf gezien, wel voor de hand te liggen. In werkelijkheid is dit

schema echter pas tot stand gekomen na vele analyses en diverse

overwegingen. De analyses van de totale onderzoeksgroep werden

n.l. begonnen met de verwachting dat een aantal specifieke groepen

(d. w. z. met een gunstig of ongunstig oordeel over verschillende

facetten van de omschakeling) via statistische technieken duidelijker

getypeerd konden worden dan in feite het geval bleek te zijn.

In dit verslag is een procedure gekozen, waarvoor het zgn. basissche-

ma model staat. De totale onderzoeksgroep is allereerst onderschei-

den naar de verschillende uitgangsposities van de respondenten bij

het verlaten van de mijnindustrie (ondergronds of bovengronds werk-

zaam geweest). Vervolgens zijn in het schema de kanalen aangeduid

waarlangs de ex-mijnwerker zijn nieuwe positie in het arbeidsbestel
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kon bereiken (met of zonder uitkeringen, wel of niet bemiddeld,

wel of niet omgeschoold)1). Met behulp van deze onderverdelingen

kunnen een aantal ontwikkelingen, die zich tijdens het omschakelings-

proces hebben voorgedaan, vrij nauwkeurig gevolgd worden.

5. 2. Karakteristieken van de totale onderzoeks~roep en van drie

sub~roepen.

In tabel 5. 1, wordt de samenstelling aangegeven van de totale on-

derzoeksgroep en van drie subgroepen, n.l.:

- de ex-bovengronders,
- de ex-ondergronders,
- de vroegere ondergronders, die in aanmerking kwamen voor

uitkeringen, die via de bemiddeling hun nieuwe baan kregen,

en die voor hun funktie werden omgeschoold.

Deze laatste groep, die een subgroep is uit de ex-ondergronders, zal

in de verdere tekst worden aangeduid met de omschrijving: kerngroep.

Hieraan kan niet de interpretatie verbonden worden dat deze groep

een representatieve afspiegeling zal geven van het totale omschake-

lingsproces. De groep is als apart analytisch referentiepunt gekozen,

omdat de betreffende ex-mijnwerkers, die vanuit het "typische" onder-

grondse mijnwerk over moesten schakelen naar nieuwe industri~le

bedrijven met geheel andere technische en sociaal-organisatorische

kenmerken, de grootste "afstand" binnen het arbeidsbestel hadden

af te leggen. Kritieke punten in het omschakelingsproces konden daar-

om juist in deze groep verwacht worden. Andere groepen uit het basis-

schema zullen, wanneer we spreken over het meer of minder positief

verlopen zijn van de omschal:eling, vooral tegen deze groep afgezet

kunnen worden.

1) "Met of zonder uitkeringen" steunt op informatie van de vroegere
werkgever, i. c. de mijnen; "bemiddeld" betekent dat de respon-
dent,volgens eigen mededeling, zijn nieuwe werkkring bereikte via
de officiële bemiddelingskanalen, i, c. de personeelsdienst van de
mijn en~of het arbeidsbureau; het wel of niet omgeschoold zijn
steunt op ínformatiP van respondent, waardoor ook enkele niet
officiéle omscholingsprogramma's onder de rubriek omscholing
vallen ( zie over de omscholing par. 5. 6. ).
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Tabel 5. 1. biedt een beknopt overzicht van de samenstelling van
genoemde groepen; informatie over de samenstelling van alle
eindgroepen uit het basisschema is opgenomen in bijlage III, ta-
bel 1.

Tabel 5. 1. Karakteristieken van de totale onderzoeksgroep en van
drie subgroepen.

totaal ex-bgr. ex-ogr. kerngroep
N-602 N- 192 N-410 N- 162

Laatste mijnzetel

Maurits 20~fo llofo 24afo 27qo
Emm a 41 aJo 3 2~Jo 4 5ojo 3 8qo
Hendrik lqo - 2~Jo lafo
W ilhelmina 14ofo 14ofo 14ojo 14ofo
Domaniale 3qo 3qo 4qo lqo
Oranje-Nassau 6qo 13"fo 4qo 7~fo
Laura f Julia 5qo 4qo 6qo 7qo
Centraal Beheer 9qo 23qo 2qo 4qo

Funktie in mijn

- houwer SOofo - 73aJo 77~fo
- onderhoudsbedieningarb. 9qo 12qo 7qo ó~fo
- vaklieden (elektriciens~ 22qo 44afo llofo 9qobankwerkers e. d. )
- administratief 5qo 17qo - -
- hoger mijnbouwkundige

funktie s(o. a, ploegbaas, 12qo 25qo óqo 6qo
instructeur)

- overige ( o. a, machinist,
seingever, chauffeur, 2qo 3qo 2qo 2qo
magazijnbediende)

Anciënniteit in mijn

0 t~m 5 jaar 7Qfo 12Pfo 5aJo 2QJo
6 t~m 10 jaar l bojo 20ofo 14PJo 7ofo

11 t~m 20 jaar 5óqo 45~Jo 62~Jo 61~Jo
~ 20 jaar 20afo 22ofo 19~0 31aJo

Datum van afvloeiin~

jan. t~m juni 1966 12qo 5qo 16qo 13qo
juli t~m dec. 1966 llafo 11Qfo 12Qfo 9~0
jan. t~m juni 1967 20aJo 24qo 18oJo 21PJo
juli t~m dec. 1967 28ojo 23ofo 30aJo 32~Jo
jan, t~m mei 1968 29qo 37qo 25qo 2óqo
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totaal ex-bgr, ex-ogr. kerngroe

Uitkerin~en (art. 56)

ja 81QJo 82Pfo 80Qfo 100oJo
nee 19~0 18 QJo 2 Oqo -

Bemiddeld

ja 53Qfo 54qo 53aJo 100aJo
nee 47~Jo 46qo 47ojo -

Om~e s choold

ja 41qo 25Pfo 48afo 100~fo
nee 59~0 75~fo 52QJo -

Bedrijfstak 1968~)

- industrie en ambacht ó5qo 59qo ó8qo 95qo
- bouwnijverheid e. d. 9qo 9qo 9~0 4qo
- openbare nutsbedrijven lqo 3qo lqo -
- handel-, bank-, verze- 7qo 7qo 7qo -keringswezen
- vervoer, opslag en kom- 2qo lqo 2qo l~fomunikatie bedrijven
- dienstverlening 13qo 20qo lOqo -

SIOL-bedrijf~~)

ja 4 Oqo 34~Jo 4 3qo 7 5 qo
nee 60~fo 66~fo 57Qfo 25qo

Funktie~roep 1968

in industrieel-technische
bedrijven;

- vaktechnisch (bankw. ,
lasser, electricien, 21qo 33qo 15qo 19~io
monteur e. d. )

- bedieningsvakman 13~fo 8qo 15qo 19~0
- plaat~metaalbewerker, 9qo 2qo 12qo 24~fomontage
- magazijnwerk 4qo 3qo 4~fo lqo

'- expeditie e, d. 3~fo 2qo 4qo 3qo
- hoger technisch ( o. a. 3~fo 4qo 3qo 3~jotekenaar)
- onderhoud 2qo 2qo 3qo 4qo
- o~reri~ ir. industrie 8?'0 7Pfo 8afo 12~fo

m) Een meer gedetailleerde indeling, gebruikt in de analyses, is aan-
gegeven in bijlage III, tabel 1.

~~)Zie voor de betekenis van de 5IOL-regeling, hoofdstuk 2. 2.
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totaal ex-bgr. ex-ogr, kerngroep

niet in industrieel-tech-
nische bedrijven;

- dienstverlenend~verzor- 8qo 7qo 8qo -gend (o. a. concierge)
- bouwvakke r s bqo 4qo óqo 1 qo
- zelfstandig 4qo 7qo 2qo -
- plantsoendienst~hovenier s 3qo lqo 3~fo -
- vervoer~transport (o, a.

2~fo 2afo 2qo -chauffeur s)
- vertegenwoordigers 2qo l~fo 2qo -
- ambachtelijk (o. a. meu- 20~0 lofo 2ofo -belmaker)
- administratief (al of 4qo ll~jo Oqo lqoniet in industrie)
- in omscholing 6~0 3qo 8qo 14~fo
- overig 3ojo 4qo 2qo -

Leeftijd 1968

~ 20 jaar loJo l~fo lqo -
21 t~m 25 jaar 12ojo 14~fo ll~fo óafo
26 t~m 30 jaar 16afo 15qo 16oÍo 9~0
31 t~m 35 jaar l bqo 13ojo 18qo l bqo
36 t~m 40 jaar 2óajo 26qo 27Qfo 29~0
41 t~m 45 jaar 23afo 20~fo 24afo 35afo

1 46 jaar 5afo lOqo 2Pfo 3aJo

Bur~erlijke staat

gehuwd 89~0 85Qjo 90aJo 94aJo
on g ehuwd 11 qo 15qo l Oqo 6ojo

Onderwij sniveau

lager onderwijs 45~fo 30qo 52qo 65qo
uitgebreid l. o. 8~Jo 16afo 4QJo 3qo
o. v. s. of m. v. s. ~) 18~fo 3afo 26qo 19~0
1, t. s. of t. v. s. ~~) 22~fo 44afo 12~fo 8Qfo
Mijnschool~~~) 2qo 2qo 2qo lqo

Woonre~io (econ. geo~r. ~eb. )

westelijke mijnstreek 17qo 15afo 18qo 23~fo
Brunssum e. o. oostelijke 14qo 17qo 13ojo 15qo
Heerlen e, o. 34qo

mijnstree
43qo 30qo 28qo

Kerkrade e. o. 9~0 lOqo 9~0 7qo
buiten de mijnstreek 2óqo 15~fo 30~fo 28ojo

O. V. S. - ondergrondse vakschool; M. V. S. - mijnvakschool; beíde
opleidingen zijn gericht op funkti~s, specifiek voor de mijnindustrie.

L. T. S. - lagere technische school; T. V. S. - technische vakschool
van de mijn; deze opleidingen zijn niet specifiek gericht op het
mijnwe rk.

Mijnschool - opleiding voor hogere mijnbouwkundige funkties.
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Het belangrijkste inzicht dat tabel 5. 1, geeft is dat de kerngroep

bij die kenmerken welke vooral de mobiliteitsgeschiktheid2) be-

palen (leeftijd, scholingsgraad, aansluiting van vroegere funktie

bij andere beroepen, anciënniteit) een nogal moeilijke positie in-

neemt. Voor de ex-bovengronders ziet de uitgangspositie in het

omschakelingsproces er minder ongunstig uit. De kerngroep neemt

ook een duidelijk afwijkende positie in t. a, v. de bedrijfstakken waar-

in men een nieuwe baan heeft aanvaard. Bijna de gehele groep heeft

deze werkkring gevonden in de industriële sektor, d, w. z, vooral bij

die bedrijven, welke zich, gesteund door de SIOL en IPR regelingen,

sinds 1966 in Zuid-Limburg gevestigd hebben.

5. 3. Werk en bedrijf.

5. 3. 1. Relatieve veranderingen: een vergelijking tussen vroeger

en nu op een aantal werkaspekten.

"I t must be realized that it is not very pleasant to go down to the pit,

to the dust, sweat and darkness every day, and the miner asks him-

self, "Must I? ". But the habit helps him a lot; for after a certain

number of years he does it automatically, and he even likes it, be-

cause he is used to do it. The characteristic answer you get from

the collier when you ask him whether he likes his job is, "I am

used to do it". But every breaking of the habit is accompanied by

troubles and difficulties, and he must start over again to adjust

himself to the conditions to which he can reconcile himself only by

a new habit .... he sees how different life can be without this drudgery;

his appreciation of fresh air, light and relaxation is increased, and

he has to struggle with a strong inner resistance". 3)

2) Deze term verwijst naar het concurrerend vermogen van de
werknemer op de arbeidsmarkt; zie hierover; J. van Wezel:
Herintreding in het arbeidsproces , Tilburg 1972, pag. 21 e, v.

3) F. Zweig: o. c. , pag. 9.
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Wie nog romantische illussies mocht koesteren over "het zwarte

goud van onze mijnen" zal door dit citaat minstens iets kritischer

geworden zijn. Let wel, dit werd gezegd van de Engelse mijnen

in de jaren veertig door een auteur die niet terugschrikt voor krach-

tige uitspraken. In Nederland heeft men echter een gelijkluidende me-

ning reeds vaker horen verkondigen door een uitstekend kenner van

de mijnarbeid: Frans Dohmen, de vroegere voorzitter van de Neder-

landse Katholieke Mijnwerkersbond. Geen enkele mijnwerker zal

er volgens Dohmen spijt van hoeven te hebben, en heeft dat ook niet,

dat met name de ondergrondse mijnarbeid overbodig is geworden in

Limburg.4) Laten we de mijnwerkers zelf hun mening geven. In dit

onderzoek werd gevraagd de nieuwe werksituatie te vergelijken met

de vroegere situatie op de mijn. In dit verband werden tijdens het

interview 20 werkaspekten aangeboden, waarna door de respondenten

een uitspraak gegeven kon worden over een relatieve verbetering of

verslechtering. Deze aspekten zijn voornamelijk gekozen op grond van

de indrukken die tijdens het oriënterend vooronderzoek verkregen waren.

De resultaten van deze vergelijking ziet men voor drie subgroepen in

de diagrammen 5. 1, 5. 2, en 5. 3(pag. 85) .

De gepresenteerde indeling kwam tot stand na faktoranalyse en rotatie

van de twintig werkaspekten. 5) Drie dimensies werden uit deze ana-

lyse gedestilleerd, welke, gelet op de betekenis der aspekten, respek-

tievelijk de volgende etiketten kregen:

- autonomie: tot deze eerste dimensie behoren specidal de aspekten

die binnen het organisatorisch werkkader de gebondenheid aan

het werk en het produktieproces aangeven:

- financién: hierin zijn de direkte en indirekte financiële belo-

ningen vervat; het promotieperspektief, d, i, de mogelijkheid

om vooruit te kunnen komen, wordt kennelijk ook in financiële

termen vertaald;

4) Persoonlijke informatie tijdens het vooronderzoek.

5) Zie voor de correlatiematrix en de faktormatrix bijlage III,
tabel 2 en 3.
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- sociale-relaties: de sociale kontakten in de werksituatie en
de waardering die men aan zijn werk toekent komen in deze
dimensie tot uitdrukking.

De vier aspekten die moeilijk bij een van de drie dimensies inge-

deeld konden worden zijn onderaan in de diagrammen opgenomen;

deze vier aspekten vormen tesamen dus geen aparte dimensie.

Bezien we de beoordeling van de relatieve veranderingen in de totale
onderzoeksgroepó) dan blijkt op één dimensie een duidelijke ver-
slechtering t. o, v. de vroegere werksituatie in de mijn opgetreden

te zijn, n.l. bij de financién. Juist deze faktor, waaraan vooral
de ondergrondse mijnarbeid, ; zoals we in hoofdstuk 1. 2, zagen,

een positieve waardering ontleende, werd door de omschakeling bij-
zonder negatief beinvloed. Alle aspekten binnen de twee andere di-

mensies (autonomie en sociale relaties) blijken meer positief dan
negatiefveranderdte zijn.0okbíj de resterende aspekten overheerst

de positieve richting. Genoemd patroon van verandering geldt voor
de totale onderzoeksgroep. In hoeverre blijft dit overwegend posi-

tieve beeld gehandhaafd als we de diverse subgroepen uit het basis-
schema volgen?

De geschetste diagrammen laten al zien dat de nodige variatie op-
treedt. Vooral voor vele voormalige bovengronders blijkt de situatie

zich gunstig ontwikkeld te hebben. Met name de derde kategorie van
aspekten, de sociale relaties, vinden velen in positieve zin veranderd.

Ook de autonomie en de financiële voorwaarden in de nieuwe baan wor-

den over het algemeen eerder beter dan slechter gevonden. Slechts

bij twee aspekten van de drie dimensies overheerst een negatieve uit-

slag: het werktempo en speciaal het aantal werkuren. T. a. v, drie

van de laatste vier aspekten wordt de vroegere situatie door de ex-

bovengronders geprefereerd; dit zijn: de reistijden, de begin- en

eindtijden van het werk en de vakantieregeling. Het kenmerk dat in
vele beschouwingen over de arbeidsverhoudingen nogal hoog genoteerd

6) Zie voor de cijfers over de relatieve veranderingen in de totale
onderzoeksgroep en in alle subgroepen van het basisschema.
bijlage III, tabel 4.
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staat, de verantwoordelijkheid in het werk, geniet nu duidelijk een
hogere waardering dan in de vroegere positie op de mijn.
Het over het algemeen gunstige beeld dat we bij de ex-bovengron-
ders zagen komt in grote lijnen ook bij de vroegere ondergronders
voor. Alleen op het financiéle vlak heeft men een uitgesproken te-
ruggang ervaren. Gezien het vroegere loonniveau van de ondergron-
ders was dit een vrijwel onvermijdelijke konsekwentie van de mijn-
sluitingen.

Bij de autonomie en de sociale relaties resulteert de vergelijking
meestal in een hogere waardering voor de nieuwe situatie. In deze
groep respondenten zijn de meningen over de mate van autonomie
echter meer verdeeld dan bij de ex-bovengronders.

Van de vier laatste aspekten worden de tegenwoordige reistijden
evenals de begin- en eindtijden van het werk gunstiger dan vroeger

beoordeeld, terwijl het omgekeerde geldt voor de verantwoordelijk-
heid en de vakantieregeling.

Indien de aan het begin van deze paragraaf geciteerde opvattingen van
Zweig op zijn minst een kern van waarheid bevatten voor de Neder-

landse mijnwerker dan kunnen we juist in de kerngroep weinig waar -
dering voor de vroegere werksituatie verwachten. Er kan echter

ook een andere redenering gevolgd worden. Juist deze ex-mijnwer-
kers van de kerngroep zullen zich zo verbonden gevoeld hebben met
hun specifieke positie in de ondergrondse mijnindustrie, zowel in
technisch als sociaal opzicht, dat een overgang naar welk ander

soort van werk of bedrijf ook alleen maar met problemen kon ver-

lopen. Voor beide standpunten waren aan het begin van het omscha-

kelingsproces zonder al te veel moeite medestanders te verkrijgen.

In diagram 5. 3. vinden we de aanknopingspunten om de betekenis van
beide overtuigingen naar waarde te schatten.

De financiéle aspekten kunnen hier grotendeels buiten beschouwing

blijven. Een verbetering kon op dit punt, zoals bij de groep van
alle ondergronders al werd opgemerkt, zeker niet verwacht worden.

De resultaten in het diagram spreken dan ook voor zich. Het enige
positieve dat toch nog opvalt in deze dimensie van aspekten is dat
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22qo van de kerngroep de mogelijkheden om vooruit te komen beter
dan vroeger acht.

Ook t, a, v. de laatste vier aspekten in het diagram hebben de
ex-mijnwerkers van de kerngroep overwegend geen verbetering

kunnen konstateren.

Het meest interessant zijn echter de eerste en de derde dimensie

der aspekten. De mate van autonomie in de werksituatie blijkt
volgens de meeste respondenten in de kerngroep zeker niet toege-
nomen té zijn. Integendeel, een grote groep ex-mijnarbeiders vond
de verschillende aspekten (vooral de zelfstandigheid en de mogelijk-
heden tot onderbreking van het werk) in de ondergrondse mijnindu-
strie beter. Een positieve ontwikkeling werd wel vaak ervaren t. a. v.

de sociale relaties. Deze gunstige verandering moet dan vooral toe-

geschreven worden aan de aspekten die de aard en het aanzien van

het werk aangeven. De aspekten die naar de sociale kontakten ver-
wijzen (kontakt met kollega's en leiding van baas of chef) worden

niet of nauwelijks beter dan vroeger geacht; bij de werksfeer over-

treft het aantal respondenten dat de voorkeur aan het mijnklimaat

geeft zelfs het aantal dat een tegenovergestelde mening is toege-

daan. Opvallend is wel dat bij deze drie zgn. sociale aspekten zo-

veel respondenten geen verschil tussen vroeger en nu konstateren.

Betrekken we alle groepen uit het basisschema in onze beschouwing

dan blijken t.a.v, de drie dimensies de volgende tendensen.

Autonomie

a) Voor ex-ondergronders.

Een verbetering t, o. v. de vroegere situatie treedt specifiek

op bij de vroegere ondergronders die vooral op eigen initia-

tief (zonder uitkeringen) het mijnbedrijf verlieten en bij dege-

nen die wel met uitkeringen maar niet via de formele bemidde-

lingskanalen vertrokken. De ex-ondergronders die tijdens de

omschakeling het meest begeleid werden konstateren in de

werksituatie een duidelijke verslechtering op de dimensie

autonomie .
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b) Voor ex-bovengronders.
Hier zien we overwegend dezelfde tendensen als bij de ex-
ondergronders. Veranderingen in positieve richting worden
vooral genoemd door degenen die zonder uitkeringen ver-
trokken en bij degenen die wel uitkeringen ontvingen maar
niet bemiddeld werden. Bij de wel bemiddelden en vooral
bij de ex-bovengronders die daarbij ook omgeschoold werden
slaat de balans door naar de negatieve kant.

Financiën.

a) Voor ex-ondergronders.

Zeer duidelijk zien we bij alle subgroepen welke negatieve
konsekwenties de vroegere ondergronders op het financiële
vlak hebben moeten aksepteren. Degenen die op eigen initia-
tief vertrokken. hebben de achterstand t. o. v, vroeger nog het
meest weten te beperken. Binnen de kerngroep is de achter-
uitgang op de financiéle aspekten het grootst.

b) Voor ex-bovengronders.

De financiële konsekwenties van de omschakeling zijn hier
minder ingrijpend dan bij de ondergrondse ex-kollega's. De
balans van de vijf financiLle aspekten blijft bijna steeds over-
hellen naar de positieve kant. Alleen de groep ex-bovengron-
ders die met uitkeringen vertrok, bemiddeld en omgeschoold
werd,blijkt er overwegend slechter aan toe te zijn dan vroeger.

Sociale relaties.

a) Voor ex-ondergronders.

Het nogal positieve totaalbeeld na omschakeling blijft steeds
gehandhaafd in de subgroepen. De meeste positieve reakties
~verden ook nu weer gedemonstreerd door de ex-ondergronders
zonder uitkeringen en door degenen die een uitkering kregen,
maar niet bemiddeld werden.

b) Voor ex-bovengronders.

Het patroon bij de vroegere bovengronders wijkt nauwelijks af

van dat der ex-ondergronders. De meest begeleide groep tij-
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dens het omschakelingsproces blijkt ook nu weer de minste
positieve veranderingen gekonstateerd te hebben.

De vraag die nu gesteld moet worden is: wat zijn de konsekwenties
van een bepaalde balans, waarbij de verhouding tussen vroeger
en nu is afgewogen? Een relatieve verbetering of verslechtering

laat nog geen uitspraak toe over de direkte waardering van de nieuwe

situatie.

De relaties tussen de relatieve veranderingen en de waardering

voor de na omschakeling bereikte positie komen in het vervolg

van dit hoofdstuk aan de orde (5. 3. 3. ). Hiervoor zijn per respon-

dent drie indices (faktorscores) berekend die respektievelijk be-

trekking hebben op autonomie, financiën en de sociale relaties. Van

de overige vier aspekten die buiten genoemde dimensies vielen werd

alleen het kenmerk "reistijden vroeger en nu" in de analyses op-
genomen; een aspekt waarvan vooral door de bemiddelende instan-
ties verwacht werd dat het de beoordeling van de nieuwe positie

zou befnvloeden.

Alvorens we bedoelde indices kunnen relateren aan de waardering

voor de nieuwe positie moet eerst deze waardering zelf ter sprake

komen; dit gebeurt in de nu volgende paragraaf. Opgemerkt moet
worden dat de onderzoeksresultaten uit de komende paragraaf een

centrale rol spelen in het vervolg van deze studie; ze vormen name-
lijk belangrijke indikatoren waaraan het sukses van de omschakeling

wordt afgemeten.

5. 3. 2. Het oordeel over het nieuwe bedrijf en het nieuwe werk.

5.3.2.1. Algemeen.

Het reallokatieproces dat door de mijnsluitingen op gang werd gebracht
is uniek in de historie van het Nederlandse arbeidsbestel. Nog nooit

hebben zoveel personen vanuit zo'n specifieke bedrijfstak, met zoveel
typische funkties en gekonsentreerd binnen één regionale sektor van
de arbeidsmarkt, op zo'n korte termijn een dergelijke verschuiving
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in hun arbeidssituatie moeten aksepteren. In deze paragraaf
wordt het resultaat van de omschakeling besproken, voorzover
dit tot uiting kwam in de beoordeling van de nieuwe werksituatie
door de onderzochte ex-mijnarbeiders. Een onderscheid is ge-
maakt in twee beoordelingskader s: het oordeel over het bedrijf
(of instantie e, d. ), waar de ex-mijnwerker op het tijdstip van het
interview werkte, en het oordeel over de werkzaamheden die hij
in zijn nieuwe funktie verrichtte. Zowel op theoretische als op sta-
tistischeï) gronden werd voor dit onderscheid gekozen. We sluiten
hier onder meer aan bij de gedachtenga.ng van Goldthorpe, die over
de veelal veronderstelde sterke samenhang tussen de houding t. o. v.
het werk en het bedrijf opmerkt: "Our results indicate, rather,

that such an association of attitudes to job and attitudes to firm is
in no way an automatic one"8)

Voor het vaststellen van het oordeel over het nieuwe bedrijf en het
oordeel over het nieuwe werk na omschakeling zijn een tweetal in-
dices gekonstrueerd. Beide indices, die een kombinatie vormen
van antwoorden op drie vragen, lopen van zeer positief (positief
op drie vragen over het bedrijf of drie vragen over het werk)
tot zeer negatief (negatief op drie vragen over het bedrijf, resp.
het werk). 9)

7) Zie voor de statistische samenhang tussen de items bijlage
III, tabel 5. en 6.

8) J. H. Goldthorpe: Attitudes and behavior of car assPmbly wor-
kers: a deviant case and a theoretical critique, in: British Jour-
nal of Sociology, XVII, 3, 1566, pp. 22 ï -244.

9) Dit zijn de vragen en beweringen in het onderzoek:
1. Als U nu het werken in dit bedrijf bekijkt, welke van de vol-

gende uitspraken vindt U dan het meest van toepassing?
(Antwoordkategorieën: het is erg prettig om bij dit bedrijf
te werken; of je hier werkt of ergens anders het blijft alle-
maal gelijk; er zijn wel bedrijven waar ik heel wat liever
zou werken dan hier; het is overal beter werken dan hier).

2. Hoe is U dit bedrijf over het geheel genomen bevallen: erg
~ goed, goed, matig, slecht?

3. Ik zou een goede vriend die tussen verschillende banen kon
kiezen aanraden om bij dit bedrijf te komenwerken (ja, nee, geen
mening).

Vervolg voetnoot op blz. 91.
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Wellicht ten overvloede moet hier gezegd worden dat de twee
variabelen over bedrijf en werk niet onafhankelijk van elkaar
zijn. Het zijn voornamelijk op grond van hun inhoud gekozen on-
derscheidingen die er toe bij moeten dragen de oriëntatie van
de ex-mijnarbeiders vanuit verschillende gezichtspunten te kun-
nen analyseren.

Bij de presentatie van de analyseresultaten in de volgende twee
paragrafen is het basisschema (zie pag. 78) als uitgangspunt ge-

kozen.

5. 3. 2. 2. Het oordeel over het nieuwe bedrijf.

Het aantal ex-mijnarbeiders in de steekproef10) dat een ongunstigl
l)

Vervolg voetnoot 9)
4. De plaats waar ik sta of zit te werken bevalt mij niet zo

goed. ( idem als bij 3).
5. Ik heb geen voldoening in mijn werk. (idem)
6. Als ik aan het werk ben schiet de tijd moeilijk op. (idem)
Naar hun inhoud bezien zijn de eerste 3 items meer op het bedrijf
en de volgende 3 vooral op het werk gericht.
De antwoorden op de eerste vragen, welke voornamelijk op het
bedrijf betrekking hebben, zijn ingedeeld in positief (f), geen me-
ning ( 0) en negatief (-). Ditzelfde gebeurde voor de drie beweringen
over het werk ( f, 0, -). Uitgaande van de mogelijke kombinaties
van antwoordpatronen is de volgende indeling gemaakt voor elk
van de 2 groepen van 3 variabelen: fff, ff0, ff-, f00, f0-, f--, 00-,
e--, ---.
Voor de 4 beweríngen ( de items 3, 4, 5 en 6 bij bovenstaande va-
riabelen) is een eventueel effect van de richting der formulering
(positief of negatief) en het effect van de volgorde van aanbieding
tijdens het interview nagegaan. Deze beweringen zijn n. 1. op 4
verschillende manieren gepresenteerd: met tegengestelde richting
van formulering en~of in omgekeerde volgorde. Telkens is een van
de aldus verkregen 4 mogelijkheden aangeboden aan een van de 4
groepen van respondenten die, voordat het interview plaatsvond, "at
random" waren samengesteld. Het effect van deze 4 benaderingen
is naderhand getoetst op verschillen. Hiervoor werd de chi-kwa-
draat gekozen, met 5ojo significantieniveau. Bij 3 van de 16 getoetste
mogelijkheden voor de bovenvermelde 4 beweringen is een signifi-
cant verschil gevonden: 1 maal bij de richting van de formulering
en 2 maal bij de omkering van volgorde.
Van een systematische beinvloeding door een bepaalde vraagstelling
is dus nauwelijks sprake geweest.

10) Het relevante aantal is hier niet 602, maar 565; 37 respondenten
gaven geen oordeel over hun nieuwe bedrijf en werk; ze waren er
pas zeer recent werkzaam en nog in omscholing, zodat ze te weinig
inzicht hadden in hun nieuwe positie; deze 37 respondenten kregen
bij deze vragen over bedrijf en werk de kode: niet van toepassing.

11) Als ongunstig zijn beschouwd de laatste 4 kategorie~n van de index
(zie voor de konstruktie van de index voetnoot 9 van dit hoofdstuk).
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Bovenstaande resultaten bieden dus weinig steun aan de in hoofd-
stuk drie uitgewerkte hypothese, dat werknemers die op een fric-

tiemarkt een nieuwe arbeidspositie kiezen daar overwegend nega-
tief over zullen oordelen. Onderzoekingen in andere sektoren, met

name enkele studies over de omschakelingsproblematiek van land-
bouwers, wijzen in dezelfde richting; ook daar spreekt ongeveer

15)80ojo een positief oordeel uít over de nieuwe arbeidspositie.

Stellen we vanuit statistisch oogpunt de vraag in hoeverre de
vier variabelen, waarop het basisschema gebaseerd is, de ini-
tiële variantie der satisfaktiecijfers in de totaalgroep reduceren,
dan blijkt dat dit slechts in geringe mate het geval is. Ter bepa-

ling van de variantie-reductie zijn een tweetal kontrastgroepen-
analyses16) uitgevoerd, waarbij als afhankelijke variabelen respek-

tievelijk golden het oordeel over het nieuwe bedrijf en het oordeel
over het nieuwe werk. De onafhankelijke variabelen waren dan:

vroeger ondergronds of bovengronds, wel~geen uitkering, wel,~niet
bemiddeld en wel~niet omgeschoold. 17)

De resultaten van de analyses zijn in de schema's 5. 2 en 5. 3. na te

gaan; de tussen haakjes geplaatste cijfers geven de percentages

verklaarde variantie aan bij de diverse analysestappen. De totaal

verklaarde variantie via het basisschema was t. a. v. het oordeel

over het nieuwe bedrijf 8. lqo en t. a. v. het oordeel over het nieuwe

werk 3.7~fo. De systematische verschillen tussen de subgroepen die

15) J. Asselbergs: De beroepsverandering van agrarische arbeids-
krachten, Bergen op Zoom 1971; C. J. M. Spierings: Afgevloeide
boeren over beroepsverandering; L. E. I. , Den Haag 1972;
C. J. M. Spierings: Boeren en boerinnen over beroepsverande-
ring, L. E. I. Den Haag, 1972.
In schema: 1 van hoofdstuk 3 zijn de ex-landbouwers te plaatsen
op de grens tussen de frictiemarkt en de economische markt.

16) Zie hierover J. H. G. Segers en Ph. C. Stouthard: Analyse door
middel van opeenvolgende contrasterende groepen, in: Sociale
Wetenschappen 1963, nr. 3, en J. H. G. Segers: De contrast-
groepenmethode: nadere uitwerking en een tweetal toepassingen,
in Sociale Wetenschappen, 1964, nr. 3.

17) Zie over de procedure van preselektie der onafhankelijke variabe-
len bij een dergelijke analyse: J. A. Sonquist, E. L. Baker, J. N. .
Morgan: Searching for structure, Ann Arbor, 1971, pag. 79 e, v.
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uit beide schema's naar voren kwamen blijken statistisch ge-
zien dus vrij weinig te verklaren.

5. 3. 3. Mogelijke oorzaken van een positief of negatief oordeel

over het bedrijf en het werk: exploratie van de subgroepen.

De reakties van de respondenten op de omschakeling, resulterend
in een positief of negatief oordeel over bedrijf en werk, konden
in de twee voorafgaande paragrafen in grote lijnen vastgesteld
worden. Dergelijke oordelen zijn meestal op grond van een kom-
pleks van fáktoren tot stand gekomen. Wie kennis genomen heeft
van de grote reeks van satisfaktie-onderzoekingen,zal ongetwijfeld
tot de overtuiging komen dat duidelijke interpretaties of konklusies,
met een breed geldigheidsgebied, nauwelijks uit dergelijke onder-
zoekingen te destilleren zijn; zeker niet als resultaat van een explo-
rerend onderzoek. Satisfaktiecijfers blijven een moeilijke afhanke-
lijke variabele. Tochwillenwevia de hierna te bespreken exploreren-
de analyses een poging wagen enig inzicht te verwerven in de relaties
van een aantal faktoren met de oordelen over het werk en bedrijf ,
waartoe de ex-mijnwerkers na omschakeling kwamen.
De variabelen die bij de analyses worden betrokken zijn allereerst
de elf faktoren waarmede de subgroepen gekarakteriseerd werden
(zie tabel 5. 1. ). Hieraan zijn nog twaalf variabelen toegevoegd, welke
we hierna in het kort zullen bespreken. Een overzicht va:~ deze twaalf

variabelen is in tabel 5. 3. 1. gegeven, met de bijbehorende frekwen-
tieverdelingen; dit voor de vroegere bovengronders, de ex-onder-

gronders, de kerngroep en de totale onderzoeksgroep. Overeenkom-
stig de opzet van tabel 5. 1, zijn de frekwentieverdelingen binnen alle
eindgroepen ín de bijlage opgenomen (zie bijlage III,tabel 1). Boven-
dien komen in de analyses nog de vier variabelen voor waarmee de sub-
groepen in het basisschema werden geformeerd.

De eerste drie variabelen uit tabel 5. 3. 1, zijn de oordelen van de
respondenten over de tijdens de omschakeling verkregen faciliteiten.
De analyse zal aan moeten tonen in hoeverre een bepaalde beoordeling
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van de gevolgde omschakelingswegen korrespondeert met een
gelijkluidend oordeel over de nieuwe arbeidssituatie.

De vierde variabele, het al of niet gebruik kunnen maken van de

vroegere mijnervaring, is in de analyse opgenomen omdat in de

gangbare bemiddelingsprocedures veel belang wordt gehecht aan

de aansluiting in werkervaring tussen de oude en de nieuwe werk-

situatie. 18) Leidt het kunnen benutten van vroegere ervaringen

ook tot ePn positievere beoordeling van de nieuwe situatie, is dan

de vraag.

Vervolgens zijn een viertal variabelen geselekteerd die aangeven

of een aantal tijdens het interview uitgesproken preferenties voor

bepaalde aspekten in de werksituatie in feite ook gerealiseerd zijn.

Uiteraard is de veronderstelling dat bij congruentie tussen voor-

keuren en feitelijke situatie positiever geoordeeld zal worden dan

bij discongruentie.

Via de vier laatste variabelen komen we terug op het in paragraaf

5. 2, geanalyseerde thema van de ervaren veranderingen in werk-

aspekten. De dimensies autonomie, financién, sociale relaties en

het aspekt reistijden worden bij de analyses betrokken om te kun-

nen bepalen in hoeverre de hierin gekonstateerde veranderingen

gerelateerd zij:~ aan de waardering voor de via de omschakeling

verkregen positie.

De variabelen van tabel 5. 1., welke in de nu volgende analyse s wor -

den opgenomen,.zullen bij de bespreking van de analyseresultaten

nader bekommentarieerd worden.

18) Nadrukkelijk brengt van Geffen dit naar voren wanneer hij stelt:
"Toch is overplaatsing naar soortgelijk werk waarvan bekend is
dat het een beroep doet op dezelfde capaciteiten en affiniteiten
als het voorgaande werk, de meest ideale oplossing bij onvrij-
willig verlies van werk". L. M. H. J. van Geffen: Leren en om-
scholen van oudere werknemers, in: C.O. P. Produktiviteits-
nieuws 1971, nr. 3, pag. 5.
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Tabel 5. 3. 1. Verdere kenmerken van de totale onderzoeksgroep

en drie subgroepen.

totaal ex-bgr, ex-ogr. kerngroep

Oordeel over uitkerin~en

positief 39~0 30~fo 43~fo 57oJo
geen mening 18qo 41qo 8~fo 7ojo
negatief 24ofo 12afo 29ojo 36~fo
n. v. t. 19~0 18~fo 20~jo -

Oordeel over rnanier waar
op aan nieuw werk ~ekom en

positief 79~0 84Qfo 77Pfo 70aJo
negatief 21~Jo 16Pfo 23oJo 30~jo

Oordeel over omscholin~

positief 33~Jo l9~fo 40~fo 81ojo
negatief 8qo 5qo 9~0 19~0
n. v. t. 59~0 76Pfo 52ojo -

Bruikbaarheid mijnervarin~

helemaal 15qo 31qo 7qo lOqo
gedeeltelijk 18oJo 27~fo l3qo 13~Jo
niet 66afo 41ofo 79~0 76~0

Preferenties en realiteit
t. a. v. bedrijfs~rootte~)

in grootbedrijfcongruent~ 23qo 22qo 24~Jo 29qo
in kleinbedrijf 23qo 25qo 22qo 14~fo

indifferent 27qo 30qo 26~jo 23qo
in groot bedr.incongruent~ 14qo 15qo 13qo 17ojo
in klein bedr. 13qo 8qo 15~fo 17qo

Preferenties en realiteit
t. a. v. wisseldienst'

congruent~in wisseldienst 5qo 3qo óqo 7ofo
geen wisseld: 54~fo 63ajo 49~0 36~fo

indifferent 12qo 8qo 14qo 15ojo

incongruent
in wisseld.

~
lOqo 12qo 9oio 17~0

geen wisseld. 19qo 14qo 22~Jo 25 i~,

m) Congruent duidt op overeenstemming tussen gewenste en feite-
lijke werksituatie, incongruent op gemis aan overeenstemming.
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totaal ex-bgr. ex-ogr. kerngroep

Preferenties en realiteit
t. a. v, in ploe~ of alleen
werken

congruent ` in ploeg 40ojo
o

2óqo 47~0 49~0
alleen fo13 23~0 9~0 8aJo

indifferent 23qo 25~0 21~Jo 19~Jo
in ploeg

incongruent~
lOqo 10~0 l0afo 9~0

alleen

Preferenties en realiteit
t: a: v: werken met ex-
kollega's

met ex-koll.
congruentC

18Qfo
~

17~fo 18~0 34~fo
met anderen 7 fo 10~0 6~0 2~fo

indifferent 59~0 60ojo 58~Jo 52qo
et ex-koll.

incongruent~
12ojo l l~0 13ojo 7PJo

et anderen 4ofo 2qo 5ojo 5qo

Veranderin~ in autonomie-~-~~)

nu veel beter 7qo 3~fo 9~0 lojo
nu enigszins beter 31qo 26qo 33~fo 19~fo
f gelijk 31ofo 39~fo 27ojo 26~fo
vroeger enigs.zins beter 23qo 28qo 21~Jo 40~fo
vroeger veel beter 8qo 5qo l0ojo 14~fo

Veranderin~ in financiën:"~-

nu veel beter l l~fo 28ojo 3ofo lqo
nu enigszins beter 23qo 38qo 17oJo llojo
f gelijk 31qo 27Qfo 33oJo 30oJo
vroeger enigszins beter 31ojo 7qo 43ofo 54~fo
vroeger veel beter 4qo l~fo 5~0 4ojo

Verandering in sociale
relaties ~~'~~)

nu veel beter 7~fo 5qo 8ojo 8~fo
nu enigszins beter 32ojo 31qo 32oJo 30~Jo
f gelijk 30~0 29ojo 30~Jo 30PJo
vroeger enigszins beter 23qo 27~Jo 22oJo 22qo
vroeger veel beter 8qo 8qo 8~Jo l lojo

Veranderin~ in reistijden

nu beter 35ojo 28ofo 38oJo 27ojo
geen verschil 33qo 31qo 34oJo 39~0
vroeger beter 32~Jo 41qo 28~Jo 34qo

'~~J~) De faktorskores, die gedetailleerd in de analyses zijn opgenomen,
zijn hier als volgt gegroepeerd: ~. 65 - vroeger beter;.55 t~m.64 -
vroeger enigszins beter;.46 t~m.54 - f gelijk; 36 t~m 45 - nu enigs-
zins beter; ~.35 - nu veel beter.
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De techniek die bij de explorerende analyses gevolg werd is de

reeds vermelde kontrastgroepenanalyse; een procedure die in

feite neerkomt op een uitvoerige tabellenanalyse met gedichoto-

miseerde variabelen; een dichotomisering die, voorzover het de

onafhankelijke variabelen betreft, tijdens de analyse wordt opge-

bouwd. 19)

Kontrastgroepenanalyses werden reeds uitgevoerd met het oordeel

over het nieuwe bedrijf en werk als afhankelijke variabelen en de

vier variabelen waarop het basisschema tot stand kwam als onaf-

hankelijke variabelen. Naast bedoelde vier variabelen zijn bij deze

analyses ook a11e 23 variabelen uit de tabellen 5. 1, en 5. 3. 1, meege-

nomen. Op deze wijze kon binnen alle subgroepen van het basis-sche-

ma vastgesteld worden welke relaties er bestonden met het oordeel

over het nieuwe bedrijf en over het werk. Voor de overzichtelijk-

heid zijn de 27 variabelen bij de hierna volgende bespreking onder-

verdeeld in een zestal rubrieken. In tabel 5. 3. 2, is aangegeven wel-

ke indeling is aangehouden. De cijfermatige resultaten van de ana-

lyses, waarop het komende kommentaar steunt, zijn samengevat in

de tabellen 8 en 9 van bijlage III.

19~ Dichotimisering is geen noodzakelijke voorwaarde bij de kontrast-
groepen-methode; ook meerdelingen kunnen gebruikt worden. De
keuze voor dichotomisering werd bepaald door de aanwezige com-
puterprogramma's.
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Tabel 5.3. 2. Variabelen in kontrastanalyses.

Rubriek A: Vroe~ere positie op
miin

- 1. laatste mijn

- 2.. ondergronds~bovengronds

- 3, funktie op mijn

- 4. anciënniteit

Rubriek D: Preferenties en rea-
liserin~ t. a. v.

- 16. bedrijfsgrootte

- 17, dienstrooster

- 18. samenwerkingverband

- 19. werken met vroeger kollega's

Rubriek B: Positie tijdens om-
schakeling

- 5, datum van afvloeiing

- 6. wel~geen uitkering

- 7. oordeel over uitkering

- 8. wel~niet bemiddeld

- 9. oordeel over bemiddeling

- 10. wel~niet omgeschoold

- 11: oordeel over omscholing

Rubriek C: Nieuwe positie

- 12. bedrijfssektor 1968

- 13, bedrijf wel~geen SIOL

- 14. funktiegroep 1968

- 15. bruikbaarheid mijnervaring

Rubriek E: Veranderin~ werkaspekten

- 20. autonornie

- 21. financiën

- 22, sociale relaties

- 23, reistijden

Rubriek F: Persoonlijke kenmerken

- 24, leeftijd

- 25, burgerlijke staat

- 26, onderwijsniveau

- 27, woonplaats (E. G. G. ).

Per rubriek zullen we nu ingaan op de analyseresultaten?0); aller-

eerst op de samenhangen21) met het oordeel over het nieuwe bedrijf.

20) De resultaten worden hier in vrij globale termen gepresenteerd;
d. w. z. dat de via de analyses verkregen dichotomiseringen niet
gedetailleerd in dit ver slag zijn opgenomen.

21) We spreken in het vervolg van samenhang wanneer de associatie-
co~fficiënt (tau) .~ . 050. Een dergelijk ondergrens voor een asso-
ciatieco~fficiént kan niet op exacte gronden aangegeven worden;
het blijft een arbitraire keuze.
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Relaties-met: - beoordelin~ bedriZf-

Rubriek A: Vroe~ere positie op mijn. De variabelen die betrek-

king hebben op de vroegere positie in het mijnbedrijf blijken slechts

in geringe mate, en dan voornamelijk bij de ex-bovengronders, sa-

men te hangen met het oordeel over het nieuwe bedrijf. Als meest

kenmerkende uitkomsten kunnen genoemd worden dat:

- ex-werknemers van de mijn Maurits steeds voorkomen in de

meest positief oordelende groep, terwijl dit voor ex-werkne-

mers van de andere mijnzetels nogal eens wisselt;

- vooral de vroegere onderhoudsbedieningsarbeiders het meest

negatief oordelen~

- de jongste anciënniteitsgroep (0 t~m 5 jr. ) de meeste negatieve

oordelen uitspreekt.

Rubriek B: Positie tijdens omschakelinQ. De belangrijkste varia-

bele uit deze rubriek is de datum van afvloeiing. Hiermede kan de

veronderstelling gekontroleerd worden, dat negatieve oordelen minder

voor zullen komen naarmate de afvloeiing eerder heeft plaats gevon-

den. Een verklaring voor een dergelijke relatie zou in verschillende

richtingen gezocht kunnen worden, waarbij men op de eerste plaats

rekening dient te houden met de verandering in het afvloeiingsbeleid

vanaf 1 april 1967. Vanaf die datum werd stringenter geregeld dat

in eerste instantie bepaalde leeftijds- en funktiegroepen het mijnbe-

drijf konden verlaten. Verder kunnen de mogelijkheden op de arbeids-

markt en de persoonlijke instelling van degenen die het eerst vertrok-

ken faktoren zijn die het sukses van de omschakeling bei'nvloed heb-

ben. Een belangrijk gezichtspunt, dat in paragraaf 5. 3.4. onderzocht

zal worden, is tenslotte nog de volgende redenering: een positief

oordeel is het resultaat van een aanpassingsproces; d, w. z. de res-

pondenten die reeds langer afgevloeid zijn zullen gunstiger oordelen

dan de ex-mijnarbeiders die nog niet zo lang in dienst zijn bij hun

nieuwe werkgever.
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De variabele "datum van afvloeiing" werd dubbel verwerkt22),

d. w. z, op interval- en op nominaal niveau. Uit de "interval-

samenhangen" blijkt dat de minste negatieve oordelen inderdaad

aangetroffen worden bij de eerst afgevloeide ex-mijnwerkers. De

analyse van de variabele op nominaal niveau laat echter zien dat

er in geen enkele subgroep een duidelijk te markeren periode is

aan te wijzen waarin de negatief oordelende respondenten sterk

geconcentreerd zijn. De konklusie moet dan ook luiden dat de

spreiding van de negatieve oordelen over het nieuwe bedrijf in de

loop van de tijd nogal wisselvallig is.

Vervolgens komen we toe aan de relaties tussen de beoordeling van

het nieuwe bedrijf en de oordelen over de verkregen faciliteiten

tijden.s de omschakelingsperiode. De meeste, en ook de hoogste sa-

menhangen bestaan er met net oordeel over de bemiddeling. Zo-

wel voor de ex-ondergronders als ex-bovengronders geldt steeds

dat een bepaalde waardering (negatief of positief) over de verkre-

gen bemiddeling samengaat met een vrij hoog aantal gelijkluidende

oordelen (negatief of positief) over het nieuwe bedrijf . Nagegaan

zou kunnen worden of het samengaan van negatieve oordelen over

bemiddeling en bedrijf speciaal aan één of enkele bedrijver. te ~vijten

is. Dit zal elders in dit verslag nog ter sprake komen, n. 1. bij het

hoofdstuk over de bemiddeling (zie 5. 5. 5. ). Vooruitlopend op de

daar vermelde resultaten kunnen we zeggen dat de ongunatige oor-

delen niet speciaal binnen één bedrijf gevonden worden.

De toch nogal verdeelde meriingen over de gang van zaken bij de uit-

keringen verwijzen nauwelijks naar gunstige of ongunstige oordelen

over het bedrijf. Kennelijk worden deze uitkeringen vrijwel onafhan-

kelijk van de nieuwe bedrijfssituatie beoordeeld.

Kommentaar op de relaties met de omscholing blijft voorlopig achter-

wege; we komen er uitgebreid op terug in paragraaf 5. 6. , die aan de

omscholingskursussen gewijd is.

22) Zie voor een dergelijke verwerking het kommentaar na tabel 13,
in bijlage III.
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Rubriek C: Nieuwe positie. De kenmerken die in deze rubriek

aan bod komen kunnen aanknopingspunten bieden voor belangrijke

konklusies omtrent een te voeren herstruktureringsbeleid. Im-

mers, wanneer er duidelijke richtingen binnen het arbeidsbestel

zijn aan te wijzen (b. v. bepaalde bedrijfstakken of funktiegroepen)

die een meer of minder positief resultaat bij de omschakeling op-

leveren dan zal dit een basis kunnen vormen voor toekomstig omscha-

kelingsbeleid of in ieder geval voor verder onderzoek naar moge-

lijke knelpunten in een omschakelingsproces.

Welke tendensen komen er uit dit onderzoek naar voren?

In tabel 5. 3. 3, zijn de bedrijfssektoren aangegeven waarin rela-

tief gezien de meeste negatieve oordelen over het nieuwe bedrijf

werden uitgesproken door de ex-ondergronders en de ex-boven-

gronders.

Tabel 5. 3. 3. Bedrijfssektoren met relatief de meéste negatieve

oordelen over bedrijf~)

ex-ondergr, ex-bovengr.

bedrijfssektoren N ~o nega
tief

N qo nega
tief

- steen~aardewerk 26 39~0 12 42qo

- plastic 15 33~fo -

- auto~transp, midd. 78 31~fo -

- ijzer~staal~constructie 53 26qo 34 32qo

- chemie~kunstmest 12 25qo -

- textiel 22 23~Jo ~

totaal: alle sektoren 378 21qo 187 17qo

-~) Alleen sektoren met meer dan 10 respondenten zijn vermeld.

In de andere subgroepen, zoals onderscheiden in het basisschema,
werden bij de ex-ondergronders bijna voortdurend relatief hoge aan-

tallen negatieve oordelen aangetroffen in de auto~transportmiddelen-

industrie en in de sektor ijzer~staal~constructie-bedrijven. Door de



- 107 -

ex-bovengronders blijft vooral de steen~aardewerk-industrie

nogal negatief beoordeeld in de diverse subgroepen.

De meest gunstige resultaten bij de omschakeling zijn, voorzo-

ver dit tot uitdrukking komt in de oordelen, verkregen in de ter-

tiaire sektor. Bedrijven in sektoren als dienstverlening en han-

del worden steeds slechts door een gering percentage der respon-

denten negatief beoordeeld.

Een apart kenmerk van de bedrijven, dat in de analyses werd op-

genomen, is of zij al of niet in aanmerking kwamen voor de zgn.

SIOL-regelingen; maatregelen ter stimulering van nieuwe indus-

triële activiteiten in de mijnstreek. 23)

De bedríjven die dergelijke SIOL-premies ontvingen waren nieuwe

industriéle vestigingen in Zuid-Limburg, terwijl de geen SIOL-steun

genietende bedrijven in hoofdzaak reeds in de regio gevestigde on-

dern,emingen waren, die, d, m, v. het inschakelen van ex-mijnwer-

kers, hun werkzaamheden konden uitbreiden. Het onderscheid wel

of geen SIOL, dat dus vooral verwijst naar nieuwe t, o, v. reeds

bestaande vestigingen, levert geen samenhangen op met de beoor-

deling van het nieuwe bedrijf. De ongunstige oordelen zijn dus

niet geconcentreerd in een van beide groepen van bedrijven.

We komen nu toe aan de samenhangen tussen de funktiegroepen en

de bedrijfsbeoordeling. Evenals bij de variabele die betrekking

had op de bedrijfssektoren treffen we hier een groot aantal samen-

hangen aan. De kwantitatief gezien belangrijkste funktiegroepen

waarin relatief de meestenegatieve oordelen werden aangetroffen

zijn, apart voor de ex-ondergronders en de ex-bovengronders, aan-

gegeven in tabel 5. 3.4.

23) Betreffende maatregelen zijn uiteengezet in hoofdstuk 2. 2.
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Tabel 5. 3.4. Funktiegroepen met relatief de meeste negatieve

oordelen over bedrijf. ~)

ex-ondergr, ex-bovengr.

funktiegroepen N ~ ga N ~o ~a-tief tie

- expeditie 15 40qo -

- vaktechnisch - 62 26qo

- bedieningsvakman 61 3óqo 16 19~0

- plaat~metaal-bewerker 49 29qo -

totaal: alle funktiegroepen 378 21qo 187 17qo

-") Alleen funktiegroepen met meer dan 10 respondenten zijn
vermeld.

Bij de voormalige ondergronders vinden we, relatief gezien, de

meeste negatieve oordelen in de industrieel-technische funkties,

als:bedieningsvakman, plaat~metaalbewerker. Bij de ex-boven-

gronders blijken vooral binnen de vaktechnische funkties (d, i.

bankwerker~lasser~elektriciLn) procentueel gezien de meeste

negatieve oordelen over het bedrijf voor te komen. Overwegend

gunstige resultaten treffen we aan bij een aantal niet-industrieel-

technische funktiegroepen, zoals;magazijnwerk, administratieve

funkties, ambachtelijk werk, vertegenwoordigers, plantsoen-

dienst~publieke werken. De analyseresultaten voor de funktie-

groepen wijzen, zoals verwacht mocht worden, in dezelfde richting

als bij de bedrijfssektoren; d. w, z, dat funkties die in industrieel-

technische organisaties worden uitgeoefend het meest negatief be-

oordeeld zijn.

Tot slot is in deze rubriek nagegaan of het in de nieuwe situatie

kunnen benutten van de vroegere mijnervaring van invloed was op

de beoordeling van het na de omschakeling bereikte bedrijf. Dit

blijkt nauwelijks het geval te zijn. In één subgroep, bij de ex-boven-

gronders die zonder uitkeringen vertrokken, kon zelfs gekonstateerd

worden dat de respondenten die hun ervaringen niet meer konden ge-

bruiken (N-13) juist unaniem positief oordeelden.
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Rubriek D: Preferenties en realiserin~. Preferenties zijn er om
gerealiseerd te worden. Zeker voor de bemiddeling lijkt dit een
gewenst adagium. Bij congruentie tussen de preferenties en de
feitelijke werksituatie mag verondersteld worden dat de kans op
een positieve beoordeling van deze situatie groter is dan bij in-
congruentie. Bij drie van de vier variabelen in deze rubriek blijkt
de verwachte samenhang nauwelijks aanwezig te zijn. Alleen bij de
ex-mijnwerkers die overeenkomstig hun voorkeuren ook in een
groot bedrijf24) werkzaam zijn, zien we in een aantal gevallen dat
een dergelijke congruentie samengaat met weinig negatieve oorde-
len. We zullen op dit nogal onverwachte resultaat nader terug-
komen in de paragraaf over de bemiddeling (5. 5. ).

Rubriek E; Veranderin~ werkaspekten. In paragraaf 5. 3. 1. ver-
geleken we een twintigtal werkaspekten in de nieuwe positie met
de vroegere omstandigheden op de mijn. Hoe de daar gekonstateer-

de veranderingen samenhangen met het oordeel over het nieuwe be-

drijf blijkt uit de kontrastanalyses. We zien nu dat vooral de as-

pekten gegroepeerd in de dimensie sociale relaties verwijzen naar

een positief of negatief oordeel. Steeds geldt dat een gekonstateerde

verbetering op deze dímensie betekent dat men de nieuwe situatie aan-

zienlijk minder negatief beoordeelt. Een dergelijke analyseresultaat

wijst er op dat de nieuwe bedrijfssituatie vooral op sociale aspekten ge-

waardeerd wordt.

Een groot aantal, maar minder sterke relaties komt ook bij de dimen-
sie autonomie naar voren. Meestal geldt ook hier dat bij positieve

verandering van autonomie-aspekten minder negatieve oordelen
worden gegeven. Twee groepen vormen een uitzondering op deze

regel. Zowel bij de ex-ondergronders als ex-bovengronders die
zonder uitkeringen het mijnbedrijf verlieten is te konstateren dat

de minste negatieve oordelen voorkomen bij degenen die de vroe-
gere situatie op de mijn beter vonden. Wellicht hebben deze respon-

denten, die vooral op eigen initiatief vertrokken, bij hun keuze van
de baan een verslechtering in dit opzicht geaccepteerd en andere

aspekten zwaarder laten wegen bij het bepalen van hun standpunt.

24) Groot werd door de respondenten als zodanig gedefinieerd tij-
dens het interview.
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De derde dimensie,die betrekking heeft op de financi~le ver-

anderingen, speelt bijna uitsluitend een rol bij de ex-bovengron-

ders. Bij een achteruitgang op het financiële vlak wordt de nieuwe

situatie door hen steeds negati ef beoordeeld. Een differentiatie

in bedrijfsbeoordeling kon bij de ex-ondergronders op basis van

deze variabele nauwelijks tot stand komen in de kontrast-analyses;

deze groep moest bijna altijd een meer of minder sterke loon-

achteruitgang aksepteren.

De aparte aandacht die aan het aspekt reistijden besteed werd

leverde niet de verwachte resultaten op. Integendeel, slechts

eenmaal kornt een samenhang naar voren. Deze is dan nog tegen-

gesteld aan de verwachtingen: een verslechtering in reistijden gaat
dan samen met het minste aantal negatieve oordelen. 25)

Rubriek F: Persoonlijke kenmerken. Van de variabelen die in

deze laatste rubriek geanalyseerd zijn is de leeftijd (variërend in
de totale onderzoeksgroep van 16 tot 52 jaar) een bijzonder belang-

rijk kenmerk. Zullen jongeren de nieuwe situatie anders beoor-
delen dan de ouderen, of zijn er bepaalde leeftijdsgroepen die meer

of minder positief oordelen? Ter beantwoording van deze vragen
zijn de categorieén van de variabele "leeftijd" zowel op interval

als op nominaal niveau in de analyses verwerkt. Via deze dubbele
benadering is duidelijk vast te stellen dat er geen continu stijgend

of dalend verloop optreedt in de relatie tussen leeftijd en het aan-
tal negatieve oordelen. De analyse op nominaal niveau toont aan

dat in geen enkele subgroep de negatieve oordelen specifiek aan

duidelijk te markeren leeftijdscategorieën toe te schrijven zijn.

Als een belangrijke konklusie uit dit onderzoek kan daarom gesteld

worden dat leeftijd weinig informatie geeft over de beoordeling van

de nieuwe bedrijfssituatie. Het resultaat van de omschakeling, voor
zover dit in de subjectieve waardering van de nieuwe situatie tot uit-

drukking komt, is niet afhankelijk van de leeftijd.

25) Dit is het geval bij de ex-bovengronders, met uitkeringen en
niet bemiddeld; N- 55, waarvan "vroeger beter" N- 19 (O~o ne-
gatief) en waarvan "geen verschil" en "nu beter" N- 36 (14~jo ne-
gatief) .
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Het tweede kenmerk uit deze rubriek, de burgerlijke staat, le-

vert,gezien de geringe samenhangen, weinig aanknopingspunten

voor een interpretatie op. Bij de ex-ondergronders zonder uit-

keringen oordelen de ongehuwden het vaakst negatief en bij de ex-

bovengronders zonder uitkeringen daarentegen de gehuwden.

Samenhangen met het onderwijsniveau komen in hoofdzaak voor

bij de ex-bovengronders met uitkeringen. De ex-mijnwerkers met

het ~laagste (L. O. ) en het hoogste (Mijnschool) opleidingsniveau

spreken dan, relatief gezien, het meest een negatief oordeel uit.

Zowel een geringe als een hoge mate van specialistische kennis

lijken dus problemen op te leveren bij de omschakeling.

De laatste variabele in de analyse was het woongebied van de res-

pondenten. Reeds bij de opbouw van de steekproef werd er reke-

ning mee gehouden dat de omschakeling de meeste problemen zou

geven in de oostelijke mijnstreek, de regio die ten tijde van het

onderzoek het meest intensief inet de herstrukturering geconfron-

teerd werd. De verwachte relaties blijken niet op te treden. In-

dien er sprake is van samenhang komen de onderscheiden streken

wisselend in het "ongunstige kontrast" naar voren.

Tot zover de samenhangen met het oordeel over het nieuwe bedrijf.

Hierop aansluitend zullen we nu de resultaten overzien die de kon-

trastgroepenanalyse opleverde, waarbij het oordeel over het nieuwe

werk als afhankelijke variabele werd gekozen (zie tabel 9 in bijlage

III). Ook hier wordt een rubrieksgewijze bespreking gevolgd.

Relaties met: beoordeling werk.-----------------------------

Rubriek A: Vroe~ere positie op mijn. Slechts een van de drie va-

riabelen uit deze rubriek verwijst enigszins naar een bepaalde beoor-

deling van het nieuwe werk. Dit is de variabele die aangeeft bij welke

mijnzetel de respondenten het laatst werkzaam waren. De samen-

hangen gelden dan overwegend voor de vroegere bovengrondse mijn-

werkers; degenen die voorheen werkzaam waren bij de mijnzetels

Emma, Maurits of de Domaniale oordelen in zeer gering aantal nega-

tief over het nieuwe werk.
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Rubriek B; Positie tijdens de omschakelin~. Voor de beoorde-
ling van de nieuwe werksituatie blijkt de datum van afvloeiing
een nogal beperkte betekenis te hebben; slechts enkele samen-
hangen komen naar voren.

De relatering van de beoordeling der omschakelingsfaciliteiten

aan het oordeel over het nieuwe werk levert resultaten op die
grotendeels in dezelfde richting wijzen als bij de bedrijfsbeoor-
deling werd gezien. Vooral een positieve waardering van de be-
middeling gaat ook hier samen met relatief weinig negatieve oor-
delen over het werk.

In iets mindere mate, en dan vooral bij de ex-bovengronders,

geldt dit ook t. a. v, de beoordeling der omscholingskursussen.

Veel minder aanknopingspunten biedt het oordeel over de uitke-

ringen; hier wordt juist relatief het minst positief geoordeeld

over het nieuwe werk door de respondenten, voornamelijk ex-on-

dergronders, die wel tevreden waren over de uitkeringen.

Rubriek C: Nieuwe positie. Ook de resultaten in deze rubriek kor-
responderen sterk met die over de bedrijfsbeoordeling. De samen-
hangen zijn nu echter meestal minder sterk, vooral bij de ex-on-
dergronders. In deze laatste groep is er bijna uitsluitend enig

verband bij degenen die geen uitkeringen ontvingen en~of niet be-
middeld werden.

Een overzicht van de bedrijfssektoren, waarbinnen het nieuwe werk

relatief het meest negatief werd gewaardeerd biedt tabel 5. 3. 5.
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Tabel 5. 3. 5. Bedrijfssektoren met relatief de meeste negatieve
oordelen over het werk. ~)

ex-ondergr. ex-bovengr.

bedrijfssektoren N ~o nega- N ~o nega-
tief tief

- textiel 22 23qo -
- steen~aardewerk - 12 25qo
- auto~transport midd. 78 21qo -

- chemie~kunstmest 12 17ojo -
- papie r 14 14qo -

- ijzer~staal~constructie 53 13qo 34 21qo

Totaal: alle sektoren 378 ll~Jo 187 lOqo

'F) Alleen sektoren met meer dan 10 respondenten zijn vermeld.

De analyse bij de andere subgroepen toont aan dat vooral het werk
in de ijzer~staal~constructie-sektor en in de auto- en transport-
middelenindustrie steeds relatief frekwent negatief beoordeeld
blijft.

De variabelele wel~geen SIOL speelt nu een sterkere rol dan bij
de bedrijfsbeoordeling. Met name geldt dit bij de ex-ondergronders;
negatieve oordelen worden dan vooral uitgesproken door de respon-
denten werkzaam in SIOL-bedrijven, d, w, z, nieuw gevestigde in-
dustriéle bedrijven.26)

Voor de funktiegroepen geldt dat de negatieve oordelen, evenals bij
de voorafgaande analyse, in meerdere mate worden aangetroffen in
de industrieel-technische funkties (o. a, bedieningsvakman, plaat~
metaalbewerker) en de vaktechnische funkties, terwijl dergelijke
negatieve waarderingen relatief gezien het minst voorkomen in de
dienstverlenende funkties. Tabel 5. 3. 6. geeft een overzicht van de
relatief ineest negatief gewaardeerde funktiegroepen.

26) Wel SIOL: N- 161 (19qo negatief); geen SIOL: N- 217 (5qo negatief).
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Tabel 5. 3. 6. Funktiegroepen met relatief de meeste negatieve

. oordelen over het werk.~)

ex-ondergr, ex-bovengr.

funktiegroepen N ~tiefga- N ~oté
fa-

- plaat~metaalbewerker

- bedieningsvakman

- vaktechnisch

49

61

-

20qo

20qo

-

-

16

62

-

19qo

13qo

totaal:alle funktiegroepen 378 llqo 187 lOqo

.-) Alleen groepen met meer dan 10 respondenten zijn vermeld.

In deze rubriek zien we tenslotte nog dat het al of niet kunnen be-

nutten van de vroegere mijnervaringen alleen een rol speelt bij

de ex-bovengronders die voor uitkeringen in aanmerking kwamen

en verder eventueel bemiddeld en omgeschoold werden. Is de vroe-

gere ervaring nu niet meer toepasbaar dan wordt het nieuwe werk

relatief frekwenter negatief gewaardeerd.

Rubriek D: Preferenties en realiserin~. Het al of niet volgens de

tijdens het interview uitgesproken voorkeuren werkzaam zijn be-

invloedt het oordeel over het nieuwe werk slechts in zeer beperkte

mate, getuige het geringe aantal samenhangen. Slechts bij een van

de vier variabelen, n. 1. het alleen of inet anderen werkzaam zijn,

leidt de verhouding tussen preferentie en realiteit tot enkele duide-

lijke kontrasten. Dit komt voor bij de ex-ondergronders die voor-

namelijk op eigen initiatief vertrokken en bij de ex-ondergronders

en ex-bovengronders met uitkeringen, maar niet bemiddeld; bij

incongruentie worden dan relatief de meeste negatieve oordelen ge-

geven. Bij indifferentie t. a. v. dit punt treden relatief de minste

neg~tieve oordelen op. Iets dergelijks komt ook voor bij het aspekt

dat verwijst naar het al of niet met vroegere kollega's werkzaam

zijn: de ex-ondergronders met uitkeringen, maar niet bemiddeld,
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die geen voorkeur uitspraken staan procentueel het minst nega-
tief t. o. v, het nieuwe werk.

Rubriek E: Veranderin~ werkaspekten. Evenals bij het oordeel
over het bedrijf zien we ook t. a. v. het nieuwe werk dat in deze
rubriek twee dimensies, geënt op de verandering van werkas-
pekten, sterk gerelateerd zijn aan de oordelen over de na de
omschakeling verkregen werkzaamheden. He.t betreft de dimen-
sies sociale relaties en autonomie. Gezien de in de dimensies op-
genomen aspekten liggen deze samenhangen wel in de lijn der ver-
wachtingen. Theoretisch beschouwd waren andere uitkomsten ech-
ter ook mogelijk. Een gepercipiéerde verandering is immers al-
tijd relatief; van mening zijn dat het vroeger beter was impliceert
niet rechtstreeks dat men de tegenwoordige situatie slecht zal
waarderen.

Belangrijk is het om vast te stellen waar de meeste en de hoogste
samenhangen optreden. Dit is duidelijk het geval bij de dimensie
sociale relaties. Voor alle subgroepen geldt dat een gepercipi-
eerde verbetering op deze dimensie sterk samengaat met een posi-
tieve beoordeling van de nieuwe werksituatie. In iets mindere ma-
te is een dergelijke tendens ook te onderkennen bij de dimensie
autonomie. De derde dimensie, die naar de financiële verande-
ringen verwijst, blijkt ook hier van weinig betekenis. Voorname-
lijk bij enkele subgroepen der ex-ondergronders gaat eer: gekonsta-
teerde achteruitgang op het financiële vlak samen met relatief ineer
negatieve beoordelingenvanhetwerk.Alleen in de kerngroep liggen
de verhoudingen anders; het geringste percentage negatieve oor-
delen vinden we zowel bij degenen die de financiële achteruitgang
het minst,als bij degenen die deze het meest ervaren hebben.
Een verandering in reistijden, de laatste variabele uit deze rubriek,
levert ook hier weinig ondersteuning op voor de eerderveronderstelde
relatie~dat een verslechtering op dit punt tot minder gunstige oor-
delen over het werk zou leiden.
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Rubriek F: Persoonlijke kenmerken. De konklusie die voor de
relatie tussen leeftijd en bedrijfsbeoordeling getrokken kon wor-
den geldt eveneens voor de waardering van de werksituatie: er is
geen concentratie van ongunstige of gunstige oordelen te onder-
kennen in bepaalde leeftijdscategorieén.

De samenhangen met de overige variabelen in deze rubriek zijn nog-
al beperkt. De burgerlijke staat levert nauwelijks enige associaties
op en het onderwijsniveau vertoont een zeer wisselend patroon. Bij
de regio tenslotte is vast te stellen dat de samenhangen voorname-
lijk optreden bij de ex-bovengronders die uitkeringen ontvingen en
bemiddeld werden; speciaal de respondenten uit het gebied rond Kerk-
rade oordelen hier relatief het meest negatief.

Enkele relaties nader bezien.--------------------------

De hierboven gevolgde analyseprocedure gaf wel een overzicht van
de samenhangen van diverse variabelen met een afhankelijke va-
riabele, maar de onderlinge verwevenheid der onafhankelijke va-
riabelen bleef buiten beeld. Zo zagen we dat vooral binnen een be-
perkt aantal bedrijfssektoren en funktiegroepen nogal frekwent ne-

gatief geoordeeld werd over bedrijf en werk, terwijl tevens gekon-
stateerd werd dat veranderingen op de dimensies autonomie, sociale
relaties en, in iets mindere mate, financiën naar meer of minder
positieve reakties der ex-mijnwerkers verwezen. De vraag is nu of
juist in de minder gewaardeerde bedrijfssektoren en funktiegroepen
de meeste negatieve veranderingen op genoemde dimensies werden er-
varen en in hoeverre dit konsekwenties had voor de beoordeling van
de nieuwe situatie. Voor de ex-ondergronders en de ex-bovengron-

ders is dit nagegaan. Op basis van de voorafgaande analyseresulta-
ten, waarbij de bedrijven en de funkties in industrieel-technische
organisaties relatief vaker ongunstiger gewaarcieerd werden dan in
de tertiaire sektor, is voor de werkkring in 1968 de dichotomie aan-
gehouden: werkzaam in de industrie t. o. v. elders werkzaam. Hier-
van uitgaande zal worden nagegaan in hoeverre de drie dimensies-
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autonomie, financiën en sociale relaties - de relaties tussen de
werkkring en het oordeel daarover beínvloed hebben. Dit oor-
deel is dan weer, zowel voor de ex-ondergronders als de ex-bo-
vengronders, onderscheiden naar bedrijf en werk.
Bij de analyses worden telkens vijf variabelen in beschouwing ge-
nomen. Hun onderlinge correlaties vormen de basis voor de ana-
lyse27). Via partiële correlaties is dan na te gaan in hoeverre re-
laties veranderèn bij konstanthouding van bepaalde variabelen. De
konkrete gang van zaken is te volgen aan de hand van schema 5. 3. 1.
dat van toepassing is op de door de ex-ondergronders gegeven oor-
delen over het bedrijf.

Schema 5.3. 1.: Ex-ondergronders over bedrijf.

,

1 - oordeel over bedrijf
(pos. ~negat. )

2 - verandering in autono-
mie (pos. ~negat. )

3 - veranderin in finan-
ciën (pos, ~negat. )

4 - verandering in sociale
relaties (pos. ~negat. )

5 - werkkring 1968 (indu-
strie~elders).

We zien via het schema dat de invloed die de werkkring uitoefent op
het oordeel over het bedrijf aanmerkelijk lager wordt wanneer de ver-
anderingen op de drie dimensies konstant worden gehouden. Het feit
of inen al of niet in de industriële sektor een werkkring aanvaardde is
dus maar van beperkte betekenis voor de beoordeling van het bereikte

27) Zie voor de correlatie-matrices bijlage III, tabel 7.
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bedrijf. Veel belangrijker zijn in dit verband de veranderingen
die men ervaren heeft op de dimensie sociale relaties. Derge-
lijke veranderingen op het sociale vlak, die de waardering voor
de nieuwe positie in zo sterke mate blijken te bepalen, zijn vrijwel
onafhankelijk (r54 --. 05) van de sektor (industrie of elders) waar-
toe de werkkring behoort; onder alle omstandigheden zijn ze van
grote importantie.

Ook de faktor verandering in autonomie is van direkt belang voor
de waardering van het bereikte bedrijf. Dergelijke veranderingen
in autonomie staan echter niet los van de sektor waarin een werk-
kring aanvaard werd; vooral de ex-ondergronders in de industriële
bedrijven hebben wat dit betreft de meeste negatieve ervaringen op-
gedaan.

De derde faktor die invloed uitoefent op het oordeel over het bedrijf
is de dimensie financiën; de betekenis van deze faktor is echter aan-

merkelijk geringer dan die van de twee voorafgaande.

Bij de ex-bovengronders liggen de verhoudingen iets anders, zoals
via schema 5. 3.2, is te volgen.

Schema 5.3.2.: Ex-bovengronders over bedrijf28).

r - -. 25~r51.234 - . 06

28) De betekenis van de variabelen is identiek met die in schema 5. 3. 1.
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Bij konstanthouding van de ervaren veranderingen op de drie dimen-

sies verdwijnt de samenhang tussen de sektoren (industrie of elders)

en de waardering voor het bereikte bedrijf vrijwel volledig. Waar

men terecht is gekomen in het arbeidsbestel is blijkbaar niet di-

rekt van zo groot belang geweest. Wat wel belangrijk is zijn de

veranderingen die men heeft ervaren. Evenals bij de ex-onder-

gronders domineert bij de ex-bovengronders de dimensie sociale

relaties.

Het grootste verschil met de ex-ondergronders vinden we bij de

dimensie financiën. Deze faktor heeft bij de ex-bovengronders aan-
zienlijk meer direkt effekt gehad op het oordeel over het nieuwe

bedrijf. Daarnaast is de invloed van de faktor autonomie van ge-
ringere betekenis dan bij de ex-ondergro,nders.

Wanneer we vervolgens overeenkomstige analyses uitvoeren rnet

het oordeel over het nieuwe werk i, p, v. dat over het bedrijf als

afhankelijke variabele, dan kunnen we konkluderen dat deze ana-
lyses resultaten opleveren die in dezelfde richtingen wijzen als

zojuist te konstateren viel. De schema's 5. 3. 3, en 5. 3.4. bieden

de uitkomsten.

Schema 5. 3.3.: Ex-ondergronders over werk. ~9)

29) variabele 1 is: oordeel over werk; de betekenis van de variabe-
le 2 t~m 5 is gelijk aan die in schema 5. 3. 1.
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Schema 5. 3.4. : Ex-bovengronders over werk. ~9)

-. 24~r51. 234 - -.07

-. 18

Zowel bij de ex-ondergronders als de voormalige bovengronders zijn

de sektoren waarin het werk wordt verricht van veel minder direkt

belang voor het oordeel over het werk dan de ervaren veranderingen

op de drie dimensies. De belangrijkste invloed gaat ook hier weer uit

van de ervaren veranderingen op het sociale vlak.

Enig verschil met het voorafgaande zien we wel bij de ex-bovengron-

ders, die bij de beoordeling van het nieuwe werk de dimensie auto-

nomie zwaarder laten wegen dan de dimensie financiën; het omge-

keerde gold bij de beoordeling van het bedrijf.

5.3.4. Konstant oordeel of aanpassing: de beoordeling in tijdspers-

pektief.

De oordelen over bedrijf en werk werden vastgesteld op het tijdstip

van interview. Deze meting op één moment geeft weinig inzicht in

de belangrijke vraag hoe een bepaald oordeel zich in de loop der tijd

gevormd heeft. Immers, veranderingen roepen vaak weerstanden op

29) Zie voetnoot op pag. 119.
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welke na verloop van tijd (kunnen) verdwijnen; m, a. w. er kan

sprake zijn van een aanpassingsproces. Heeft een dergelijke ont-

wikkeling zich ook bij de ex-mijnarbeiders voorgedaan? Indien

dit het geval is moeten de ex-mijnarbeiders des te gunstiger gaan

oordelen naarmate ze langer het mijnbedrijf verlaten hebben. Een

direkte relatering van de datum van afvloeiing aan het oordeel over

bedrijf en werk geeft geen informatie over een eventuele aanpassing.

Het beginoordeel, op het tijdstip van vertrek bij de mijn of bij de

intrede in de nieuwe werkkring, is hierbij immers niet gegeven,

zodat de vraag open blijft in hoeverre het aantal positieve oordelen

gedaald of gestegen is. Door een andere variabele bij de analyse

te betrekken is het mogelijk een, overigens beperkt, inzicht te ver-

krijgen in de opgetreden veranderingen in de oordelen. 30) Bedoelde

variabele geeft aan of een oordeel, dat men bij het begin van de om-

schakelinghad, naderhand gewijzigd werd. 31) Voor de drie groepen

(ex-bovengronders, ex-ondergronders, kerngroep) zijn de gekonsta-

teerde veranderingen in de beoordeling, tesamen met de oordelen

over bedrijf en werk, in een grafiek afgezet tegen de datum van af-

vloeiing (zie grafieken 5. 3. 1; 5. 3. 2; .5. 3. 3); hierbij kon t, a. v. de

verandering van oordeel geen onderscheid gemaakt worden naar

bedrijf en werk. In tabel 5. 3. 7, zijn de relatieve aantallen vermeld

van degenen die van oordeel veranderden.

Tabel 5. 3.7. Verandering van oordeel

ex-bovengr, ex-ondergr. kerngroep

van positief naar óqo 5qo 7afonegatief

van negatief naar 14qo l lqo 1óqopositief

Totaal 20~jo 16ofo 23Qfo

30) Een betere benadering voor deze probleemstelling zou een longi-
tudinaal onderzoek zijn.

31) De variabele is gebaseerd op de vraag: "Hebt U er in het begin wel
eens spijt van gehad, dat U in dit bedrijf werkte?", en zo ja:
"Hebt U er nu nog spijt van?", zo nee: "Hebt U er nu spijt van?"
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Uit deze gegevens blijkt op de eerste plaats dat veranderingen

in beoordeling slechts bij een beperkte groep (17qo) ex-mijnarbeiders
voorkwamen. Verder zien we dat de meeste veranderingen in posi-

tieve richting gingen: bijna 12qo sprak, na een aanvankelijk nega-

tieve waardering, een gunstig oordeel uit, terwijl ruim 5afo het ne-

gatiever inzag dan in het begin.

Een antwoord op de vraag of er sprake is van een aanpassingsproces

moet uit de grafieken afgeleid worden. Een bevestigend antwoord

zou gegeven dienen te worden bij de volgende konstatering: naar-

mate men de mijnindustrie langer geleden verlaten heeft is een

verandering van negatief naar positief oordeel in meerdere mate

voorgekomen. Een dergelijke relatie is alleen te onderkennen bij

de ex-bovengronders die sinds eind 1966 (4e kwartaal) t~m mei 1968

het mijnbedrijf verlaten hebben, hoewel ook hier nog eenmaal een

afwijking voorkomt ( le kwartaal '67). Bij de totale groep ex-onder-

gronders en bij de kerngroep bestaat er nauwelijks enige samenhang

tussen een verandering van oordeel en het tijdstip van vertrek.

Voor de analyse van het oordeel in tijdsperspektief kan als konklusie

vermeld worden dat de meeste respondenten hun eenmaal gegeven

beoordelingen handhaven,en dat een veranderde mening meestal

niet afhankelijk is van de anciénniteit in de nieuwe arbeidssituatie.

Voorzover hier onderzocht kon worden blijkt er nauwelijks sprake te

zijn van een proces van aanpassing.

5. 3. 5. De mobiliteitsgeneigdheid in 1968.

De relatie arbeidssatisfaktie versus mobiliteit is, na die tussen tevre-

denheid en produktiviteit, wel het meest bestudeerde en geanalyseerde

verband in het bedrijfs- en arbeidssociologisch onderzoek. Ondanks alle

energie en fantasie, waarmee dergelijke satisfaktie-onderzoekingen

zijn gestart, heeft deze benadering, met als origine de school der "hu-

man relations", vaak steun gegeven aan de vroegere opvatting van

Herzberg ". .., that the major conclusion was, I felt, that we could

documentalmostanyposition one wished to take with respect to what

affected people at work.
"32)

32) F. Herzberg: Work and the nature of man, Cleveland~New York,
1966, pag. 148.
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De feitelijke mobiliteit, vastgesteld via de enquéte in 1971, komt

in een apart hoofdstuk nog ter sprake; hier gaat het om de geneigd-

heid tot mobiliteit.

Bij welke groepen ex-mijnarbeiders kon in 1968 mobiliteit het

meest verwacht worden?

Tijdens het interview (juni 1968) is een vraag gesteld die enig in-

zicht geeft in de toenmalige mobiliteitsgeneigdheid. 33) Met als basis

het inmiddels bekende schema kan de ontwikkeling van de mobiliteits-

geneigdheid in de verschillende groepen gevolgd worden (zie schema

5.4. ). Duidelijk blijkt dat de subgroepen op dit punt weinig van elkaar

verschillen: het aantal tot mobiliteit geneigde respondenten varieert

bijna steeds tussen 20 en 30~0; slechts enkele groepen maken hierop

een uitzondering. Wel wijzen de geringe verschillen tussen de groepen

in een bepaalde richting: de respondenten die zonder de bemiddelende

instanties hun nieuwe werkkring vonden, hebben zich het minst op een

andere werkkring georiënteerd. Vooral bij de ex-ondergronders is

dit te konstateren.

Gevraagd is ook naar de redenen van het gewenste vertrek en naar

de motieven om, althans tot op het tijdstip van het interview, te blij-

ven. Het werk en het loon bleken meestal de geneigdheid tot vertrek

te beínvloeden, terwijl men in bijna alle gevallen toch gebleven was

omdat men geen andere keus meende te hebben. Meer gedetailleerde

informatie is hierover tijdens het interview niet verzameld, zodat

het niet mogelijk is om aan te geven welke punten in het werk de mo-

biliteitsgeneigdheid veroorzaakten.

Via bovenstaande analyse is er nog niet veel duidelijkheid gekomen in

het verschijnsel van de mobiliteitsgeneigdheid; in bijna alle groepen

komt deze in ongeveer gelijke mate voor. Dit hetekent dat er met het

onderzoeksmateriaal uit 1968 nauwelijks bepaalde richtingen aan te

geven waren waarin het arbeidsmarktgedrag van de ex-mijnarbeiders

zich zou ontwikkelen. In hoofdstuk 6 komen we nader op dit thema terug.

5.3.6. Samenvatting.

In diverse onderdelen van paragraaf 5.3, stonden de beoordelingen

33) Deze vraag was: "Bent U zolang U hier werkt wel eens van plan geweest
om ergens anders werk te gaan zoeken?" Een bezwaar van deze vraag is
dat ze wellicht plannen regïstreert die in juni '68 al niet meer bestonden.
In ieder geval zijn deze personen op een bepaald moment gevoelig ge-
weest voor mogelijke alternatieven.
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over de nieuwe werksituatie en het nieuwe bedrijf centraal. Aller-
eerst werd nagegaan op welke punten en in welke mate de nieuwe
werksituatíe beter of slechter gevonden werd dan de vroegere ar-

beidssituatie op de mijn (5. 3. 1. ). De vergelijking tussen vroeger

en nu werd gebaseerd op twintig werkaspekten die de respondenten

ter beoordeling kregen voorgelegd. Een analyse van deze relatieve

beoordelingen leverde een drietal dimensies op: de autonomie in
de werksituatie, de financi~le arbeidsvoorwaarden en als derde di-

mensie de sociale kant van de arbeidsverhoudingen.

Aan de hand van het zgn, basisschema, waarin de diverse wegen

zijn aangeduid waarlangs de ex-mijnwerkers hun nieuwe positie
konden bereiken (zie pag. 78), zijn de ervaren veranderingen ver-

der gevolgd. Te konstateren was dat de positieve veranderingen,

met uitzondering voor de financi~le dimensie, in het algemeen over-

heersten. Speciaal t. a. v. de sociale aspekten heeft de omschakeling

naar het oordeel van de respondenten meestal een aanzienlijke ver-

betering met zich mee gebracht. Ook een verandering van autonomie

in de werksituatie is door de totale onderzoeksgroep overwegend

positief ervaren. Deze ervaringen zijn echter minder positief naar-

mate de ex-mijnwerkers meer begeleid zijn tijdens het omschake-

lingsproces (via bemiddeling en omscholing). Op het financiële vlak

heeft de omschakeling duidelijk negatieve konsekwenties gehad. Dat

vooral de vroegere ondergronders financieel slechtere tijden tegemoet

gingen is een resultaat dat weinig toelichting behoeft; de ].oonachter-

uitgang was een vrijwel onvermijdelijke konsekwentie van de omscha-

keling.
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Voor een drietal subgroepen zijn de ervaren veranderingen in de
volgende tabel samengevat:

Dimensies

Autonomie FinanciLn S ociale
relatie s

ex-bovengronders (N - 192) f t ~

ex-ondergronders (N - 410) f - f

kerngroep~) (N - 162) - - ~

Deze groep, die een subgroep uit de ex-ondergronders vormt,
is gedefinieerd in par. 5.2. (pag. 79).

f- tegenwoordige situatie beter dan vroegere
-- vroegere situatie beter dan de tegenwoordige.

Vervolgens is in paragraaf drie de direkte beoordeling van de nieuwe

arbeidssituatie nogal uitvoerig aan de orde gekomen (5. 3. 2. ). Bij

deze satisfaktiemeting is een onderscheid aangehouden tussen de

waardering voor het werk en de waardering voor het bedrijf waar

de ex-mijnwerker op het tijdstip van het interview werkzaam was.

De resultaten t. a. v. beide beoordelingskriteria zijn uitgewerkt via

het basisschema (zie pag. ?8). Het beeld dat uit de cijfers naar voren

komt is nogal positief. In de totale onderzoeksgroep beoordeelt 19qo
het nieuwe bedrijf negatief, terwijl het nieuwe werk door l0ojo van

de respondenten weinig of niet positief gewaardeerd wordt. Het

meest tevreden zijn, zowel t. a. v. bedrijf als werk, de ex-mijn-

werkers die zonder uitkeringen, d, w. z, meestal op eigen initiatief,

het mijnbedrijf verlaten hebben en verder ook de respondenten die

wel voor uitkeringen in aanmerking kwamen, maar dan zonder bemid-

deling van de vroegere werkgever of van het arbeidsbureau hun nieuwe

werkkring gevonden hebben. Een dergelijke ontwikkeling treffen we zo-

wel bij de ex-ondergronders als bij de ex-bovengronders aan. Overigens

blijken de verschillen tussen de vroegere onder- en bovengronders in

de beoordeling van werk en bedrijf gering te zijn (resp. 21qo t, o. v.
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17qo negatief over bedrijf en 1 lqo t. o. v. l0ojo negatief over het
werk).

Welke faktoren befnvloedden een bepaald oordeel vooral?

Het sukses van de omschakeling, voorzover dit in de oordelen

tot uitdrukking komt, bleek vooral beinvloed te worden door de ver-
anderingen die de ex-mijnwerkers op de drie dimensies -autonomie,
financiën, sociale relaties- ervaren hadden. Met name deze laatste
faktor, waarin o. a. veranderingen in de sociale aspekten rond de

werkkring zijn samengevat, verwees in sterke mate naar de beoor-

deling van het nieuwe bedrijf en werk. Op de tweede plaats stonden

de oordelen ove r bedrijf en we rk me e stal onde r invloed van de e r-

varen veranderingen in autonomie; veranderingen die in de indus-

triële sektor vaker als negatief ervaren werden dan in werkkringen

buiten de industriële sektor. Als derde faktor die de beoordeling van

bedrijf en werk belYlvloedde kwam de dimensie financiën naar voren;
alleen bij de ex-bovengronders woog deze faktor zwaarder bij de be-

oordeling van het bereikte bedrijf dan de verandering in autonomie.

Andere faktoren (zie voor een overzicht pag. !103) als vroegere po-

sítie in de mijnindustrie, datum van afvloeiing, de realisering van
bepaalde preferenties in de werksituatie en tenslotte een aantal

persoonlijke kenmerken als leeft~ijd, burgerlijke staat, onderwijs-
niveau en woonregio, zijn slechts in zeer beperkte mate geassocieerd

met de waardering van de na omschakeling bereikte positie.

Een ander punt dat in deze paragraaf ter sprake kwam was de vraag
in hoeverre een in eerste instantie ingenomen standpunt konstant

bleef. De samenstelling van de onderzoeksgroep, waarin respon-

denten vertegenwoordigd waren die vanaf begin 1966 t~m mei 1968

het mijnbedrijf verlaten hadden, bood de mogelijkheid het tijdstip

van omschakeling en de anciënniteit in de nieuwe baan in verband

te brengen met de expliciet gestelde vraag of inen na de omschake-
ling van oordeel veranderd was over de werksituatie. Veranderingen

in de beoordeling bleken slechts op beperkte schaal ( 17ojo) voor te
komen. Meestal betrof het dan een verandering in positieve richting.

AnciLnniteit en waardering van de nieuwe situatie bleken onderling
niet sterk samen te hangen.
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Dit onderzoek geeft daarom slechts weinig steun aan de opstel-
ling van een zgn. aanpassingshypothese, waarbij verondersteld
wordt dat men tijdens een geforceerd omschakelingsproces aan-
vankelijk negatief zal reageren en na verloop van een meer of min-
der duidelijk te markeren tijdsverloop de zaken gunstiger beschouwt.

Het thema mobiliteit vormde het slot van deze paragraaf (zie 5. 3. 5. ).
Ruim 20qo van de respondenten was wel eens van plan geweest el-
ders werk te gaan zoeken. Dit percentage, gedefinieerd als mobili-
teitsgeneigdheid, bleek weinig uiteen te lopen voor de subgroepen in
het basisschema; m, a, w, de wijze waarop men de nieuwe werksituatie

bereikt had leverde nauwelijks verschillen op in mobiliteitsgeneigd-
heid.

Het latere arbeidsmarktgedrag van de respondenten, waarop we in

hoofdstuk 6 uitvoerig terug zullen komen, was op grond van de ana-

lyseresultaten met het materiaal van 1968 dan ook moeilijk voorspel-

baar.

5.4. De nieuwe funkties naar niveau en aspekten.

5.4.1. Algemeen.

Het noodzakelijke reallokatieproces heeft de ex-mijnarbeiders in een

grote diversiteit van funkties terecht doen komen. Voor d~ meeste
ex-mijnwerkers betekende dit een meervoudige omschakeling, waar-
bij de meest ingrijpende positiewisse~ing zowel een verandering van
funktie, beroep, bedrijf, bedrijfstak en woonplaats kon inhouden, 34)

In deze paragraaf zullen we ingaan op één facet van de positiewisse-
ling, n.l, de verandering van funktie. Twee ingangen zijn voor deze

analyses gekozen. De nieuwe funktie wordt zowel naar niveau, als

34) Zie voor typen van verandering van positie H. Klootwijk: Werk-
gelegenheid en arbeidsmarkt, N. E, N. Rotterdam 1970, pag. 54,
en A. J. Hoekema: Hypothesen ter verklaring van het arbeids-
marktgedrag van handarbeiders, Amsterdam 1965, pag. 83. De
bedrijfstak is door deze auteurs niet als apart kenmerk bij posi-
tieverandering onderscheiden; ter aanduiding van de mate van
verandering is dit wel gewenst.
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naar aspekten ingedeeld. Dit onderscheid is gemaakt om in te

kunnen gaan op twee vraagstellingen:

- Is er sprake geweest van een stijging of daling in het funktie-

niveau en wat zijn de eventuele gevolgen hiervan voor het

oordeel van de ex-mijnarbeiders over het nieuwe bedrijf en

werk?

- Is er tijdens de omschakeling een verschuiving opgetreden

naar bepaalde aspekten of typen van werk en zijn er aspekten

die meer of minder gwaardeerd worden door de ex-mijnar-

beiders?

Bij dit deel van de studie verleende het Distriktsbureau voor de Ar-

beidsvoorziening in Maastricht zijn onmisbare medewerking. De be-

roepenkundigen van deze dienst waren intensief betrokken bij het Lim-

burgse herstruktureringsproces. Door hun kennis van de konkrete be-

drijfssituaties te benutten was het mogelijk de funkties van de ex-mijn-

arbeiders naar niveau en aspekten te typeren. Zonder hun medewer-

king waren observerende studies door de onderzoekers nodig geweest.

Alleen reeds om praktische redenen had dit gedeelte van de studie

dan geen doorgang kunnen vinden.

De samenwerking bepaalde wel min of ineer de keuze van de te volgen

indelingen voor de funkties naar niveau en aspekten. 35) Het niveau

werd vastgelegd in 7 klassen, waarbij tot klasse 1 behoort de zgn. "zeer

eenvoudige arbeid, waarbij geen overleg wordt vereist en welke na een

inlooptijd van enkele dagen kan worden verricht" en tot klasse 7"prak-

tische arbeid op wetenschappelijke grondslag of zuiver wetenschap-

pelijke arbeid~~36). Onder aspekten worden hier verstaan: "funktie-

eisen welke kenmerkende gezichtspunten zijn die in de verschillende

35) Uitgangspunten bij de funktie-analyse vormden de Handleiding
voor de funktie-analyse, en de gids Classificatie van de beroepen
naar hun onderlinge verwantschap. Het bezwaar dat de klassifika-
tiegids van 1952 dateerde werd ondervangen doordat de beroepen-
kundigen uitgingen van de recente waardering voor de funkties. De
beide publikaties zijn resp, uitgegeven door het Direktoraat-Gene-
raal voor de Arbeidsvoorziening, Den Haag 1966 en het Ministerie
voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, Den Haag 1952.

36) Zie de Classificatiegids, pag. 5-8.
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funkties kunnen worden aangetroffen en op grond waarvan het moge-

lijk is de funkties te vergelijken en naar onderlinge verwantschap

te rangschikken"37).

Het basisschema dient weer als leidraad bij de bespreking van de

analyseresultaten (zie schema 5. 5. ). Bij elke subgroep is aange-

geven het gemiddelde niveau van de nieuwe funktie en de meest

frekwent voorkomende aspekten, 38)

5.4.2, Niveau.

Via het schema 5, 5, kunnen we het volgende vaststellen:

- het gemiddelde niveau van de nieuwe funkties ligt bij de ex-

ondergronders lager dan bij de vroegere bovengronders;

- de respondenten die op eigen initiatief de mijnen verlaten heb-

ben bereikten gemiddeld een hoger niveau dan degenen die deze

weg niet gekozen hebben;

- de bemiddelde ex-mijnarbeiders, die voor wederaanpassingsmaat-

regelen in aanmerking kwamen, hebben gemiddeld een funktie

van lager niveau bereikt dan de vergelijkbare groepen die niet

bemiddeld werden;

- bij de ex-ondergronders, met uitkeringen, zijn de funkties die

via de omscholing ingenomen konden worden gerniddeld van hoger

niveau dan bij de vergelijkbare groep die geen omscholingskur-

sus volgde, Voor de voormalige bovengronders geldt de omgekeerde

relatie; het verschil is hier echter zeer gering.

Redenerend in termen van mobiliteitsgeschiktheid zien we een logische

ontwikkeling: de ex-mijnarbeiders met het gunstigste startpunt in het

omschakelingsproces zijn, gemiddeld gezien, in staat gebleken de

funkties met het hoogste niveau te bereiken.

37) Zie Handleiding, pag. 39.

38) Op enkele uitzonderingen na (bij de ex-bovengr. ) zijn die aspekten
of kombinaties van aspekten in het schema opgenomen waarbij
10~0 of ineer van de betreffende groep behoorde.
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Scherna r~. 6. Niveau f aspekten in nieuwe funktie voor drie groe en.

bovengr. ondergr. kerngroep
nive au 10 ojo 2 0~Jo 10 qo 2 0~Jo 3 0 oJo 10 qo 2 0~0 30 ~0 40 oJo 50 ~o

a spekten
n r s.

2 1

2

3 3
4
5
6

4 7
8
9

10
11

5 12
13
14

6 15

Bij de nrs 1 t~m 15 behoren de aspekten:

1 : ah, h, ha
2: a, ah, ap, at, ahs, h, ha, ht
3: oh, sp, s, sw, sph
4: th, tha, thn, t, tah
5: e, eo, eh, emh
6: a, ah, as, ahs, ha
7: th, tha, thr, ta, tah, tw, trh
8: e,es,ea,ew,eth,eh,emh
9: o, sp, s, sd, swp, p, ps, w, wp, t, rhp

10: th, tha, thr, tho, thn, ta, tah
11: eo, eot, eh, emh
12: to, tnh, tmh, tsw, tph
1 3: et, eth
14: oe, os, oet, ots, s, sw, sd, hsw
1 5: es, et, to

Betekenis van de letters:

a - aandacht
d - helpend
e - exact
h - handvaardig
k - kunstzinnig
m- mate riaalgevoel
n - nauwkeurig
o - organisatorisch
p - persoonlijk voorkomen
r - vormgevoel
s - contactueel
t - technisch
w- persuasief
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5. 4. 3. A spekten.

Ook hier eerst de belangrijkste konklusies uit het schema:

- de meeste funkties worden getypeerd door de eisen: technisch,

handvaardig en aandacht;

- bij de ex-ondergronders overheerst de kombinatie van hand-

vaardigheid met aandacht, terwijl het zwaartepunt bij de ex-boven-

gronders meestal ligt op de kombinatie technisch-handvaardig;

verder komt de eis exact in deze laatste groep naar voren.

De vertrekpositie, aan het begin van het omschakelingsproces, blijkt

ook in dit verband van belang; deze is duidelijk richtinggevend t. o. v.

de aspekten in de nieuwe funktie.

5.4.4. Niveau en aspekten gekombineerd.

De zojuist besproken resultaten geven een algemene indruk van het

gemiddeld niveau en de belangrijkste aspekten in de na omschakeling

verkregen funkties. Voornamelijk ter demonstratie van de grote di-

versiteit der werkzaamheden waarmee de ex-mijnwerkers via de om-

schakeling gekonfronteerd werden, wordt in schema 5. 6. een gedetail-

leerder overzicht van beide kenmerken gepresenteerd. Het niveau en

de aspekten zijn hierbij gekombineerd opgenomen voor drie groepen:

de ex-bovengronders, de ex-ondergronders en de kerngroep.

5.4. 5. Stijging of daling: de nieuwe funktie in relatie met vroeger.

Tot nu toe zijn we niet toegekomen aan de beantwoording van de eer-

der gestelde vragen (zie 5.4. 1. ) over de relatieve veranderingen in

niveau en aspekten als gevolg van de omschakeling. Verderop zal

blijken dat een volledig antwoord met dit onderzoeksmateriaal ook

moeilijk gegeven kan worden. Het vaststellen van een stijging of da-

ling (voor het niveau)en van verschuivingen (voor de aspekten) ver-

onderstelt zowel kennis van de nieuwe als van de vroegere situatie.

De gegevens over de vroegere funktie waren echter nogal beperkt.

De in de mijnindustrie verrichte werkzaamheden konden per respon-
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dent dermate variëren qua niveau en aspekten dat een enigszins

betrouwbare individuele schatting, alleen op grond van de inter-

viewgegevens en van summiere funktie-omschrijvingen, niet mo-

gelijk bleek. Zelfs een globale rekonstruktie van de vroegere

werktaken per individu zou een uitgebreid apart onderzoek gevraagd

hebben. Daarom is een andere benadering gekozen. Uitgaande van

enkele funktiegroepen in de mijnindustrie (i, c, de houwers en vak-

lieden39)) hebben we nagegaan welk niveau en welke aspekten de

nieuwe funktie bezat. De gegevens zijn vervolgens gerelateerd aan

de oordelen over bedrijf en werk.

Als groep zijn de gekozen funkties wel naar niveau en aspekten in

te delen. Gemiddeld gezien gelden de volgende kwalifikaties: houwers~

4 technisch~aandacht~handvaardig of technisch~handvaardig~aan-

dacht,en vaklieden meestal op de grens van niveau 4 en 5 met de

a spekten te chni s ch~handvaa rdig.

Het resultaat van de omschakeling is te zien in de schema's 5. 7

en 5.8. Voor de ex-houwers zijn drie situaties in het omschakelings-

proces onderscheiden. Gelet op de grootte van de groep was dit min-

der zinvol voor de vaklieden; hier is alleen het onderscheid onder-

of bovengronds werkzaam geweest aangehouden.

Uit de schema's 5. 7 en 5. 8 kan het volgende gekonkludeerd worden

t, a. v, het niveau.

- zowel bij de ex-houwers als bij de vaklieden is er, gemiddeld

gezien, sprake van een daling van het funktieniveau in verge-

lijking met vroeger;

- er blijkt in het algemeen geen duidelijke samenhang te bestaan

tussen het niveau van de nieuwe funktie en het oordeel over be-

drijf en werk; alleen bij de ex-houwers zonder uitkeringen en

de ex-ondergrondse vaklieden zien we dat de ongunstige oordelen

over het werk vooral op het laagste niveau voorkomen. Het on-

derzoeksmateriaal (geen gegevens per individu over vroeger

niveau) laat echter geen nauwkeurige beantwoording toe van de

39) De groep vaklieden bestaat voornamelijk uit bankwerkers en elek-
triciens; dit zijn zgn. gekwalificeerde, niet specifieke mijnfunkties.
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Schen~.a 5. 7. Ex-houwers, met of zonder uitkerinQen en al of niet bemiddeld naar bereikt

niveau en aspekten~~) en ~ío ongunstige oordelen over bedriif en werk. '

(aspekten~ 5~o zijn vermeld; cijfers tussen haakjes ver.vijzen naar negatieve

oordelen over bedrijf en werk per niveau en groep van aspekten)

Ex -houwer s

met uitkeringen en be- I met uitkeringen en niet

middeld bemiddeld
zonder

uitkerin~en
niveau lOoJo 20oJo 30~Jo 40~!l0 50~0 10~i'o 20"io 30~0 40ojo 50ojo l0oj'o 20~Ío 30oJo 40qo SOoJo

as exten
Prs. ~~

2 (6~~j'o~33ojo) ( 8~Jo~ 0?'0) ( 20ofo~25ofo) 1

) ( z oajo ~16oJo) ojo ~ 5ojo) 2

3 ( O~fo~ 0a1o) ( 17ojo~ Oofo) 3

(48Ujo~19`ro) 4

4
( 5 7ojo ~ O~lo) ( 0ojo ~ Oqo) ( OoJo ~ 0ojo) 7

( ooJo ~ OPJo) 9

( Oojo~ Ooio) ( Orojo~ Oafo) 10
5

( 0`~0 ~ 0"10~ 14

gem. niveau : 3. 22 gem. niveau : 3. 30 gem. niveau : 3. 29

N - 155 (34ofo~17oJo) N- 8 8( 9~0 ~7~Jo~

Totaal : N- 298; gemiddeld niveau : 3.26

N - 55 (5oJo~4ojo)

Schema 5. S: Ex boven- en onder~rondse vaklieden naar bereikt niveau en aspekten en ~o oneun-

sti~e oordelen over bedrijf en werk (aspekten75ojo zijn vermeld; indeling als

bij scherna 5.7 )

vaklieden

ex-bovengronders~ ex-ondergronders

niveau 1 Oojo 20~0 30PJn 10?~0 20~0 30~o uunrs~y

'
3

( OoJo~l4oJo) ( 25~o~25oJo) 2

( 3 3oJo ~l 7oJo) ( Oojo ~ Oojo) 4

(25~~~23?Jo) ( 20qo~ O~Jo) 7
4

(33oJo~ 0"jo) 8

7"l0~ 9oÍo) (llojo~ OoJo) 10

5 ( 0`~0 ~ OaJo) 12

( Oojo ~ OPJo) ( OQj'o j OPfo) 1 3

gem. niveau:4. 35 gem. niveau:3. 98

N- 47(15Qjo~ 9`~0)N - 84 (17ojo~llojo)

Totaal : N- 131; gem. niveau : 4. 21

~) Zie voor de betekenis van de aspekten en de nrs. Schen.a 5, 6
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vraag in hoeverre stijging of daling in niveau in dit verband een

rol speelt..

Letten we vervolgens op de aspekten en de hiermee samengaande

oordelen over bedrijf en werk dan zien we dat ongunstige oordelen

niet specifiek aan enkele aspekten (of kombinaties hiervan) toege-

schreven kunnen worden; de meningen zijn op dit punt, op enkele

uitzonderingen na (bij de niet bemiddelde ex-houwers met uitkeringen),

nogal verdeeld.

De vrij arbeidsintensieve analyses van niveau en aspekten van de

funkties leverden een aantal inzichten op omtrent de feitelijke bewe-

gingen op de arbeidsmarkt. De hierbij gekonstateerde geringe sa-

menhang tussen de kenmerken van de funkties enerzijds en de be-

oordeling van de nieuwe werksituatie anderzijds roept de vraag op

welke betekenis aan deze funktiekenmerken moet worden toegekend

in een omschakelingsproces. De grenzen van beroepenfamilies en

niveau's der werkzaamheden kunnen kennelijk overschreden wor-

den zonder direkt negatieve reakties op te roepen bij de betrokkenen,

De reallokatieruimte, of m, a. w, de mogelijkheden tot wisseling in

het arbeidsbestei, lijkt daarom groter dan vaak verondersteld wordt

bij de bemiddelingsprocedures. De beperktheid van de funktie-ana-

lyse maant echter tot voorzichtigheid bij de interpretatie. Oordelen

over een situatie worden meestal immers niet gebaseerd op enkele

geisoleerde faktoren, maar zijn het resultaat van een komplekse

wisselwerking binnen sociale kaders, die bíj deze funktie-analyse

niet ontleed konden worden. Reeds eerder wees o. a. Hoekema op

de beperkte betekenis van de hier gehanteerde criteria. "Men kan

beroepenovergangen constateren in de geest van het R.A. B. (Rijks-

arbeidsbureau) d, w, z, kennelijk aan de hand van criteria van tech-

nische gelijksoortigheid. Er kunnen ook geheel andere aspecten van

de betrokken beroepen verantwoordelijk zijn geweest voor de beroeps-

wisseling: de hoogte van het geboden loon, de mate van verantwoorde-
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lijkheid die aan het werk verbonden is, de mate waarin het werk

vuil en zwaar is, enzovoort. Er komen in dit geval families tot

stand op grond van andere criteria dan de bovengenoemde van het

R. A. B. (en wel gedeeltelijk subjektieve in stede van objektieve).

Over deze andere criteria, dus over de mogelijke determinanten

van beroepenfamilies, is weinig bekend. ~~40)

In deze gedachtengang van Hoekema worden de verscheidene funk-

ties nog als analyse-eenheid gekozen. In aansluiting op de ideeën

uit de organisatiesociologie zouden funkties meer vanuit het gezichts-

punt van het zgn. sociotechnische systeem op overeenkomst en ver-

schil beoordeeld kunnen worden. Niveau en aspekten van een funk-

tie zijn dan geen op zich staande grootheden meer, maar kenmer-

ken die een extra dimensie kunnen krijgen tegen de achtergrond

van het type organisatie waarin ze uitgeoefend worden. In tech-

nisch opzicht nogal verschillende aktiviteiten zijn dan wellicht

onder een gemeenschappelijke noemer te brengen. Wordt deze

ingang voor een onderzoek gekozen dan zal men niet zozeer de tech-

nische eisen of andere direkte arbeidsvoorwaarden, als beloning

e. d. centraal moeten stellen, maar veeleer het kader waarbinnen

deze funkties uitgeoefend worden. Een dergelijke onderzoeksopzet

zou de stelling van Etzioni kunnen toetsen, dat binding aan een or-

ganisatie of het tegendeel, n.l. mobiliteit,"depends upon staying

within the same compliance speciality, rather than with the same

type of manufacturing techniques';41) M.a.w. het organisatorisch

kader zou dan voor de werknemers van meer betekenis zijn dan

de technische vereisten verbonden aan een funktie.

5.4.6. Samenvatting.

In samenwerking met beroepenkundigen werden het niveau en de

voornaamste aspekten van de nieuwe funkties van de ex-mijnwerkers

40) A. J. Hoekema: o. c. pag. 3, 4.

41) A. Etzioni: o. c. pag. 296.
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vastgesteld. De analyse van enkele funktiegroepen (ex-houwers en

vaklieden op de mijn) demonstreerde dat er, gemiddeld gezien, een

daling in het funktieniveau was opgetreden. De vertrekpositie en

de wegen waarlangs de nieuwe positie verkregen werd stonden duide-

lijk in verband met het niveau dat bereikt kon worden.

De ex-mijnwerkers waren, zo kon uit de aspekten afgeleid worden,

in een grote verscheidenheid van funkties terecht gekomen. Het ni-

veau, noch de aspekten bleken echter in sterke mate gerelateerd te

zijn aan de beoordeling van de nieuwe positie. De funktie-analyse

riep de vraag op naar de betekenis van geisoleerde funktiekenmerken

bij een sociologisch onderzoek. Wellicht zou een onderzoeksopzet

waarin organisatiekenmerken werden opgenomen meer perspek-

tieven bieden dan de nu uitgevoerde analyses met het niveau en de

aspekten per afzonderlijke funktie,

5. 5. De bemiddelin~.

5.5.1. Algemeen.

Een van de belangrijkste fundamenten waarop het herstrukturerings-

programma steunde was de officiéle overheidsgarantie dat elke mijn-

werker42) een andere arbeidsplaats geboden zou worden.

Op welke wijze deze arbeidsplaatsen in Limburg gekreëerd konden wor-

den en of dit in voldoende mate gebeurde zal in deze studie verder niet

ter sprake komen, hoe belangrijk dit thema ook moge zijn. De grenzen

van een reallokatiebeleid worden immers vooral door de werkgelegen-

heid bepaald. Wanneer een dergelijk beleid onder sterk wisselende

conjuncturele condities ontwikkeld en uitgevoerd moet worden zijn pro-

blzmen nauwelijks te vermijden. Nogmaals, een evaluatie van het werk-
43)

gelegenheidsbeleid laten we buiten beschouwing.

42) Exclusief de (vervroegd) gepensioneerden en degenen die overbrugd
werden tot het tijdstip van pensionering; zie voor de diverse af-
vloeiingsmogelijkheden hfdst. 2. 2, .

43) Enkele ontwikkelingen m. b, t. de Limburgse arbeidsmarkt en werk-
gelegenheid werden in hfdst. 2. 2. aangestipt. Zie verder o. a. de ar-
beidsmartkbeschrijvingen van het D. B. A, in Maastricht; W. Toonen:
The economic restructuring of South-Limburg between 1965 and 1971,
in: Tijdschritt voor econornische en sociale geografie, 1971 nr. 3,
pag. 180-189.
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In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de rol die de bemiddelende instan-

ties in het reallokatieproces hebben gespeeld. Deze instanties zijn

dan: het arbeidsbureau, dat tijdens het omschakelingsproces via

detachering van personeel assistentie verleende bij het opzetten

van een bemiddelingsbureau bij diverse mijnzetels, en de perso-

neelsafdeling van de verschillende mijnen. Beide instanties, meest-

al nauw samenwerkend, kregen tot taak de overgang van de mijn-

industrie naar een meestal geheel ander arbeidsmilieu zo gunstig

mogelijk te laten verlopen. Dat dit eer, zeer zware taak is geweest

zal nauwelijks toelichting behoeven. Het ging immers niet alleen

om grote aantallen werknemers, maar het was vooral een proces

zonder precedenten; men kon nauwelijks profiteren van vroegere

ervaringen die een optimaal verloop van de overplaatsingen zouden

bevorderen.

De uitgangspunten van het afvloeiingsbeleid zijn reeds eerder uiteen-

gezet (hfdst. 2). Gezien werd dat bij de herstrukturering enerzijds

rekening gehouden diende te worden met de belangen van de mijnin-

dustrie (geleidelijkheid bij de inkrimping door het stimuleren van

het vertrek van mijnwerkers in bepaalde funktiegroepen) en anderzijds

met de mogelijkheden op de arbeidsmarkt (eerst zoveel rnogelijk ou-

dere werknemers kansen op de arbeidsmarkt bieden). Dit leidde tot

een gedetailleerde programmering van de gehele afvloeiing, waar-

bij de bemiddeling, als intermediair tussen oude en nieuwe arbeids-

plaats, een centrale funktie vervulde. De effektuering van het gekozen

afvloeiingsbeleid werd bevorderd doordat aan het opvolgen van de richt-

lijnen, zowel voor de ex-mijnwerkers als voor de nieuwe werkgevers,

duidelijk financiële konsekwenties verbonden waren, resp. gebaseerd

op art. 56 van het E. G. K. S. -verdrag en op de SIOL~IPR regelingen.
44)

5. 5. 2. Wijze van bemiddeling.

Meer dan de helft van de respondenten heeft zijn nieuwe werkkring ver-

kregen via de personeelsdienst van de mijn of via het arbeidsbureau.

Hoewel het formeel gezien twee verschillende instanties betreft zul-

len deze toch steeds gezamenlijk besproken worden. De ex-mijnwer-

44) Zie voor een beschrijving van deze maatregelen hfdst. 2. 2, en 2. 3.
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kers bleken een onderscheid n.l. vaak moeilijk te kunnen maken;

begrijpelijk, vanwege de nauwe samenwerking tussen beide diensten,

waarbij zoals gezegd, functionarissen van het arbeidsbureau op

diverse mijnzetels gedetacheerd werden.

Naast deze officiële bemiddelingskanalen zijn in het omschakelings-

proces ook andere wegen gekozen door de respondenten. Een vol-

ledig overzicht geeft tabel 5. 5. 1. ; dit voor de drie groepen: ex-

bovengronders, ex-ondergronders, en de kerngroep.

In de voorafgaande tekst, en ook in de schema's, is met "bemid-

deld" steeds bedoeld, dat men zijn nieuwe werkkring via de offi-

ci~le wegen van de personeelsdienst van de mijn en~of via het arbeids-

bureau had aanvaard.45)

Tabel 5. 5. 1. Wijze waarop nieuwe werkkring gevonden.

ex-bovengr, ex-ondergr. kerngroep

- via personeelsdienst
van de mijn en~of ar- 54qo 53qo 100qo
beidsbureau

- via personeelsdienst
van bedrijf of via kol- 5qo 3qo -
lega's

- via vrienden en~of 6qo 9qo
familie

- nieuwe baan zelf ge- 33qo 33qovonden

~ Totaal 192 410 162

45) In de eerste voetnoot van dit hoofdstuk werd hier al op gewezen.
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Meestal maken de werknemers veel minder gebruik van derge-

lijke officiële bemiddelingsdiensten.46) Vergelijking is echter

moeilijk daar de relevante studies veelal verwijzen naar reallo-

katieprocessen, waarbij nauwelijks of geen garanties voor een

nieuwe werkkring gegeven zijn. In een dergelijke situatie is het zoek-

gedrag voornamelijk gebaseerd op de rneer informele kontakten via

vrienden, kennissen, familie e, d.,.Wat de kwaliteit is van de op

deze wijze verkregen informatie valt moeilijk te zeggen. Informa-

tie-overdracht is echter ook voor de offici~le bemiddelende in-

stanties geen gemakkelijke taak, waarvan bovendien moeilijk

vastgesteld kan worden in hoeverre deze optimaal verloopt.

5. 5. 3. Redenen voor het kiezen van de nieuwe baan.

"Waarom heeft U juist deze baan aangenomen?". Deze direkte vraag,

waarbij de respondent zijn keuze vrij kon motiveren, heeft de in-

formatie opgeleverd die vermeld is in tabel 5. 5. 2. Ook hier zijn

onderscheiden: ex-bovengronders, ex-ondergronders en kerngroep.

46) "Volgens de meest recente schattingen komt er in de Bondsre-
publiek Duitsland bij de arbeidsbemiddelingsdiensten van de
overheid in totaal ongeveer 30 tot 35ojo van het aantal gevallen in
behandeling, in België en Nederland ongeveer 25qo en in Frank-
rijk 20 á 25qo; deze percentages dalen sterk naarmate men hoger
komt in de beroepenhiérarchie, zodat het voor kader en technisch
personeel van hoge rang slechts zelden hoger komt dan 5~0." .
pag. 77: E. G. K. S. -verslag: Vraagstukken betreffende de weder-
inpassing van oudere en minder-valide arbeidskrachten, Luxem-
burg 1967.
Cijfers van latere datum zijn voor Nederland gegeven door J. van
Wezel en K. Kapitány, in: Rapport Onderzoek Sociale Zekerheid,
een onderzoek onder werklozen, Deel I, I. V.A. Tilburg, 1970,
pag. 58 en 59; zij konstateren via een steekproef, representatief
voor volledig werklozen behorend tot de arbeidsreserve, het volgen-
de: "Van de 1326 (her)ingetreden werklozen zijn er 297 (22,4ojo) (her)
ingetreden na bemiddeling door het arbeidsbureau. De nadruk moet
niet zozeer vallen op 22,4~o maar op het complement hiervan: 77, 6~0
vindt zonder tussenkomst van het arbeidsbureau een nieuwe werk-
kring. "
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Tabel 5. 5. 2. Redenen voor het kiezen van de baan.

(qo mogelijk ~ 100, vanwege meer redenen per res-
pondent)

ex-bovengr, ex-ondergr. kerngroep

- ik moest toch iets hebben 13qo 20qo 28~0

- ik had geen andere keus 2qo 3qo 7~0

- rnijn ging toch dicht~moest 3qo 2~Jo 4qo
weg

- nieuw werk beviel me~leek 30qo 13qo 12qo
me goed

- ik had vroeger al eens dit 14~fo lOqo 2ojo
werk gedaan

- ik kende al mensen daar 6qo 7qo 3qo

- ik kon hier het meest ver-
dienen~vanwege loon of ver- 14~fo 14qo 9~0
diensten

- vanwege arbeidsvoorwaarden 2qo 5qo 4qo
of werkomstandigheden

- het werk was het meest dichtbij 14~fo 19~0 22qo

- vanwege werkzekerheid~vaste 6qo 4qo 3qobaan
- ik moest voor de toekomst zor- 12qo 9~0 6qogen
- zag toekomstperspektieven 4qo 3qo 2~fo

Totaal aantal respondenten 192 410 162

De vroegere ondergronders, en speciaal de leden van de kerngroep,

blijken de nieuwe baan vaak op vrij negatieve gronden gekozen te

hebben: " ik moest toch iets hebben". Nu was het ook nauwelijks te

verwachten dat met name de ex-mijnarbeiders van de kerngroep op-

eens een voorkeur uit konden spreken voor een geheel ander beroep

dan dat van mijnwerker, waaraan juist deze respondenten, zo mag men

uit de hoge anciénniteit wel afleiden, zich duidelijk verbonden hadden.

Het tweede belangrijke motief bij de ex-ondergronders, de afstand

tot het werk, moet waarschijnlijk ook uit het gebrek aan andere voor-

keuren verklaard worden; men neemt dan maar wat het dichtst in de

buurt is.
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Bij de ex-bovengronders liggen de verhoudingen anders. Hier is

het werk zelf het belangrijkste motief geweest bij het kiezen van

de baan. Waarschijnlijk zal voor hen een ori~ntatie op de externe

arbeidsmarkt minder moeilijk zijn geweest dan voor de ex-onder-

gronders; de bovengronders vormden n. 1. veel minder een speci-

fieke vakgroep, met typisch op de mijn gerichte funktie-eisen. Ook

bij de ex-bovengronders bleek de keuze echter niet altijd zo posi-

tief gemotiveerd: 13ojo nam de baan omdat je toch iets moest heb-

ben.

Nog twee opmerkingen over de bevindingen in de tabel. Door de

kerngroep wordt het loon minder als motief genoemd dan in de twee

andere groepen; waarschijnlijk omdat de achteruitgang in loon voor

hen een gegeven was dat geaksepteerd moest worden; op dit punt had

men vaak weinig te kiezen.

Een terugkeer naar een type werk dat men vroeger al eens gedaan

had zien we vooral bij de ex-bovengronders (15~0); bij de kerngroep

is hiervan nauwelijks sprake (2qo).

De hierboven besproken motieven golden voor elk van de drie groe-

pen in hun totaliteit. Er werd nog geen onderscheid gemaakt tussen

de wel en de niet bemiddelde ex-mijnarbeiders. Dit gebeurt in de

volgende tabel 5. 5.3. Bij de ex-bovengronders en bij de ex-onder-

gronders worden drie groepen aangegeven: de bemiddelde en de niet

bemiddelde respondenten, die voor uitkeringen in aanmerking kwamen,

en als derde groep de respondenten die vaak op eigen initiatief ver-

trokken bij de mijn en geen uitkeringen ontvingen.

De tabel maakt allereerst duidelijk dat er in de motivering van de

keuze aanzienlijke verschillen bestaan tussen de onderscheiden groe-

pen. Beperken we ons in eerste instantie tot de bemiddelde ex-mijn-

arbeiders met uitkeringen, dan blijkt dat bij de ex-ondergronders

de keuze vaak negatief gemotiveerd wordt, zeker wanneer bij de 26qo

die zegt "ik moest toch iets hebben" ook nog de respondenten gere-

kend worden met de weinig stimulerende redenen "had geen keus",'4noest

weg" (resp. 6qo en 4qo). Passen we eenzelfde sommatie toe voor de

bemiddelde ex-bovengronders, dan blijkt ook hier de negatieve moti-

vering het meest frekwent voor te komen.



Tabel 5. 5. 3. Redenen voor het kiezen van de baan bij de wel en de niet bemiddelde ex-mijn-
arbeiders. (~fo mogelijk ~ 100, vanwege meer redenen per respondent)

ex-bovengronders

met uitkeringen

bemiddeld

- ik moest toch iets hebben

- ik had geen andere keus

- mijn ging toch dicht~moest weg

- nieuwe werk beviel rne~leek me goed

- ik had vroeger al eens dit werk gedaan

- ik kende al mensen daar

- ik kon hier het meest verdienen~van-
wege loon of verdiensten

- vanwege arbeidsvoorwaarden of werk-
om s tandigheden

- het werk was het meest dichtbij

- vanwege werkzekerheid~ vaste baan

- ik moest voor de toekomst zorgen

- zag toekomstperspektieven

16ojo

2~fo

5 ojo

1óojo

17 ojo

2Pfo

niet be-
middeld

7 ~fo

Oqo

2~fo

23qo

12~fo

14~fo

11 qo

2~fo

12ojo

5 ~fo

14qo

4afo

16~fo

4~fo

19~0

7 Qfo

1 1 ojo

4qo

zonder
uitke -
ringen

12ojo

3ofo

oafo

15ojo

9~0

6~0

21 afo

Oqo

15 ofo

9oio

óofo

6qo

ex-ondergronders

met uitkeringen

bemiddeld niet be-
middeld

2 6ojo

óojo

4 qo

12ojo

3afo

3~o

1 1 ojo

4qo

2 2ofo

3afo

l OoJo

2 ~fo

13 ~Jo

1 ~fo

oojo

12ojo

2 Oojo

11 qo

2 OoJo

5ofo

17ojo

4Qfo

8~fo

3~fo

T

zonder
uitke -
ringen

13~Jo

O~fo

1 ojo

2 O~fo

12qo

l 0~fo

12ofo

5 qo

12UJo

óPfo

9oÍo

bqo

Totaal aantal respondenten ~ 101 ~ 57 ~ 34 ~ 209 ~ 119 ~ 82
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5. 5.4. Redenen voor het kiezen van de baan en de beoordeling

van een vijftal aspekten van de omschakeling.

In hoeverre hangt een positieve of negatieve motivering van de keuze

van de baan samen met een positieve of negatieve beoordeling van

de omschakeling? Bij voorbaat valt over de richting van een even-

tuele relatie weinig te zeggen. Immers, ook al heeft men een wei-

nig of zelfs negatief gemotiveerde keuze gedaan, achteraf kan een

en ander nogal zijn meegevallen. Met hetzelfde recht kan ook het

omgekeerde verondersteld worden.

Tabel 5. 5.4. geeft voor de ex-bovengronders, de ex-ondergronders

en de kerngroep een overzicht van de in dit onderzoek aangetroffen

samenhangen tussen enerzijds de motivering van de keuze van de baan

en anderzijds het oordeel over de voorlichting, de bemiddeling, het

bedrijf en werk en als vijfde punt de mobiliteitsgeneigdheid.

De mate waarin de genoemde aspekten positief of negatief beoordeeld

werden kwam, behalve voor de voorlichting en de bemiddeling (zie

hiervoor par. 5. 5. 5. ~, in het voorafgaande reeds ter sprake. In de

laatste regel van tabel 5. 5.4. vindt men het relatieve aantal ongun-

stige oordelen per aspekt nogmaals aangegeven voor de drie subgroe-

pen. Slechts bij één motivatie-kategorie blijkt konsekwent een hoog

aantal negatieve beoordelingen t, a, v. alle vijf de aspekten voor te

komen, n.l. bij de eerste kategorie in de tabel, met als motiveringen:

ik moest toch iets hebben, had geen andere keus, mijn ging toch dicht.

Naast deze relaties blijkt er t. a, v. de vijf aspekten geen duidelijk

voor alle drie de groepen geldend patroon te bestaan.

5. 5. 5. De waardering voor de bemiddeling.

5.5.5.1. Algemeen.

De ex-mijnarbeiders die hun nieuwe werkkring via de offici~le bemid-

delingsinstanties bereikten beoordelen deze bemiddeling overwegend

als positief: 74~fo is tevreden over de manier waarop ze aan het nieuwe
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werk gekomen zijn. Onderscheiden naar de drie groepen zijn

deze cijfers resp. 79qo voor de ex-bovengronders, 71qo voor de

ex-ondergronders en 69~o voor de kerngroep.

De respondenten die via andere wegen of geheel door eigen toe-

doen een nieuwe werkkring wisten te vinden zijn ook nogal te spre-

ken over de gang van zaken: 67ojo is positief, waarbij dan bedacht

moet worden dat 17~Jo van degenen die zelf een baan vonden meen-

den geen oordeel te hoeven geven over de eigen aktiviteiten.

Richten we nu onze aandacht op de minder positief reagerende

respondenten: hun aandeel in de onderzoeksgroep is 21~0. Voor de

verdeling van dit relatieve aantal over de diverse subgroepen wordt

verwezen naar schema 5, 9.

Wat waren de redenen die aanleiding gaven tot een negatieve beoor-

deling? In hoofdzaak wordt dit geweten aan een slechte voorlich-

ting tijdens de omschakeling, verder aan het feit dat je veel dingen

zelf moest doen terwijl men meende dat de mijn er voor had moeten

zorgen en op de derde plaats aan het te weinig letten op persoonlijke

kwaliteiten bij de bemiddeling.47)

De voorlichting is vervolgens nog apart ter sprake gebracht tijdens

het interview. Vele ex-mijnarbeiders (44qo) bleken hier nogal tekort-

komingen ervaren te hebben; bij de bemiddelde respondenten resp.

41qo van de ex-bovengronders, 51qo van de ex-ondergronders en 53~fo

van de kerngroep, terwijl deze aantallen bij de niet-bemiddelde ex-

boven- en ondergronders achtereenvolgens 35qo en 42qo bedroegen.

Expliciet is nog gevraagd naar de punten waarop men tekortkomingen

gekonstateerd had. Deze vraag heeft echter nauwelijks enige nieuwe

informatie opgeleverd. Men herhaalde veelal dat er te weinig voor-

lichting gegeven was of inen was van mening dat de zaken beter waren

voorgesteld dat in feite het geval bleek te zijn.

47) Bij de ontevreden, wel bemiddelde respondenten (N-82) worden
deze redenen resp, genoemd door 50qo, 4qo en 7qo; door de onte-
vreden, niet bemiddelden (N-42) resp, door 31qo, 33qo en 5qo.
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5.5. 5. 2. Relaties tussen de waardering van de bemiddeling en de

variabelen in het onderzoek.

In paragraaf 5. 3. 3. 2, is uiteengezet op welke wijze de beoordeling

van het nieuwe bedrijf en werk is gerelateerd aan diverse variabe-

len in het onderzoek. Een overeenkomstige analyse is nu uitgevoerd

met de beoordeling van de bemiddeling als afhankelijke variabele.

Als onafhankelijke kenmerken zijn weer die variabelen gekozen

welke in tabel 5. 3. 2. (pag. 103) zijn geregistreerd, in een zestal

rubrieken.48) De resultaten van de kontrast-analyse zijn samen-

gevat in tabel 10 van bijlage IIL. Per rubriek zullen ze hier bespro-

ken worden.

Rubriek A: Vroegere positie op de mijn.

De kenmerken van de vroegere positie bij het mijnbedrijf hebben

een nogal beperkte predictieve waarde t. a. v. de beoordeling van de

bemiddeling. Er is niet duidelijk een bepaalde mijnzetel of een groep

van mijnzetels aan te wijzen van waaruit negatief geoordeeld wordt;

het aantal samenhangen is hier gering, ze komen overwegend in de

kleinere subgroepen naar voren en het patroon is gevarieerd. Nog

minder aanknopingspunten vinden we bij de anciënniteit in het mijn-

bedrijf; indien er wel samenhang is dan oordeelt de jongste anciën-

niteitsgroep ( 0 t~m 10 jaar) het minst negatief.

Wanneer gelet wordt op de vroegere funktie, komt één categorie naar

voren die de bemiddeling nogal negatief waardeert: de zgn, onderhouds-

bedieningsarbeider. Vooral de ex-bovengronders behorend tot deze

categorie hebben een nogal geringe waardering voor de gang van zaken

bij de bemiddeling.

Rubriek B: Positie tijdens omschakelin~.

Ook in deze rubriek verwijzen de variabelen in geringe mate naar een

48) Twee variabelen zijn hieraan toegevoegd voor deze analyse, n.l.
het oordeel over het nieuwe bedrijf en het oordeel over het nieuwe
werk; zie de variabelen 15a en 15b in tabel 10 in bijlage III.
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bepaalde waardering voor de bemiddeling. T. a, v. de waardering

voor de omscholing moet nog opgemerkt worden dat de hier optre-

dende samenhangen niet te zwaar gewogen kunnen worden: ze tre-

den slechts op bij kleine aantallen (maximaal 23 respondenten); de

betreffende respondenten vertrokken meestal ofwel op eigen initia-

tief of ze vonden zelf een nieuwe werkkring.

Rubriek C: Nieuwe positie.

De positie die na omschakeling bereikt werd, en vooral het oordeel

hierover, staan wel duídelijk in relatie met de waardering die men

over de bemiddeling uitspreekt. Het sterkst komt dit naar voren bij

het oordeel over het nieuwe bedrijf. Een ongunstig oordeel over

het bedrijf gaat in sterke mate samen met een ongunstig oordeel

over de bemiddeling. T. a. v. het oordeel over het nieuwe werk gaat

dit nauwelijks op. In dit verband zou de vraag gesteld kunnen worden

of de begrippen arbeids- en werkbemiddeling wel aansluiten bij de

oriéntatie van de werknemers; misschien verdient de term bedrijfs-

bemiddeling de voorkeur, zoals al door meer auteurs is gesugge-

reerd.49)

Vanuit welke bedrijfssektoren en vanuit wat voor funkties wordt de

bemiddeling vooral negatief gewaardeerd? Voor de ex-ondergron-

ders en de ex-bovengronders is dit aangegeven in de tabellen 5. 5. 5

en 5. 5. 6.

49) o, a. FUrstenberg wees op het verschil tussen beroepskeuze en
bedrijfskeuze; zíe hierover J. Buiter o. c. pag. 108; zie ook
Lulofs: o. c. pag. 120.
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Tabel 5. 5. 5. Bedrijfssektoren met relatief de meeste negatieve

waardering voor de bemiddeling. ~)

ex-ondergr. ex-bovengr.
N qo nega N qo nega-

tief tief

- textiel 23 52qo

- steen~aardewerk 12 33qo

- groot~kleinhandel 10 30~Jo

- auto~transportmiddelen 78 28~fo

- ijzer~staal~constructie 64 27qo 34 21~fo

- dienstverlenende bedrij- 40 20~foven

Totaal ( alle sektoren) 410 23qo 192 16qo

Tabel 5. 5. 6. Funktiegroepen met relatief de meeste negatieve waar-

dering voor de bemiddeling. ~)

ex-ondergr, ex-bovengr.

N qo nega- N qo nega-
tief tief

- vertegenwoordigers 10 50qo

- bouwvakkers 12 33qo

- expeditie 15 33~fo

- plaat~metaalbewerkers 49 33qo

- magazijnwerk 15 27qo

- bedieningsvakman 16 25qo

- dienstverlenend~ver- 14 21ojozorgend

Totaal (alle groepen) 410 23qo 192 16qo

~) Alleen sektoren en funktiegroepen met 7 10 respondenten zijn
vermeld.
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De meeste van deze bedrijfssektoren en funktiegroepen, waarnaar

de bemiddeling relatief gezien het meest problematisch is verlo-

pen,werden ook veelal negatief gekwalificeerd bij de beoordeling

van bedrijf en werk (zie de tabellen 5. 3.4; 5. 3. 5 en 5. 3. 7; 5, 3, 8).

Tevens komen nu echter enkele sektoren en funkties uit de tertiaire

sektor als negatief naar voren. Waarschijnlijk heeft de bemiddeling

in deze richting wel problemen opgeleverd, maar is het resultaat,

achteraf gezien, toch positief geweest.

Uit het feit dat in bedrijven en funktiegroepen,waar relatief het

meest negatief over bedrijf en werk geoordeeld werd, ook relatief

vaak negatieve waarderingen aangetroffen werden over de bemidde-

ling valt niet af te leiden welk proces er nu precies heeft plaats

gevonden. Ging men de bemiddeling ongunstig waarderen omdat men

het in de nieuwe baan slecht getroffen had? Was men zo ontevreden

met de gang van zaken tijdens de bemiddeling dat dit leidde tot een

negatief oordeel over de bereikte nieuwe positie? Oordeelde men

gelijktijdig negatief over de bemiddeling en over de nieuwe positie

onder invloed van een of ineer andere faktoren? De antwoorden op

deze vragen zijn o. a. van belang voor het kunnen beinvloeden van

een bemiddelingsbeleid. Helaas zijn er via dit onderzoek geen uit-

spraken te doen over de richting van de zojuist veronderstelde rela-

tie s.

Nog twee andere variabelen zijn in deze rubriek nagegaar.. Het feit

of inen wel of niet in een zgn. SIOL-bedrijf werkte blijkt van weinig

invloed te zijn op de waardering voor de bemiddeling. Ook het wel

of niet kunnen benutten van vroegere werkervaring is hier van weinig

betekenis.

Rubriek D: Preferenties en realiserin~.

De meest opmerkelijke resultaten van deze analyse treffen we aan

bij de relaties tussen enerzijds het al of niet gerealiseerd zijn van

bepaalde preferenties (t. a, v. bedrijfsgrootte, dienstrooster, samen-

werkingsverband en vroegere kollega's) en anderzijds de waardering
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voor de bemiddeling. De toch wel verwachte samenhang,dat bij

congruentie tussen preferenties en realiteit vaker positief over

de bemiddeling geoordeeld zou worden dan bij incongruentie,

blijkt slechts in zeer beperkte mate op te treden. Indien aanwezig,

worden de meeste negatieve oordelen meestal uitgesproken bij in-

congruentie tussen voorkeuren en realiteit.

Wat kunnen deze onderzoeksresultaten betekenen? Kan men stel-

len dat de bemiddeling nauwelijks rekening hoeft te houden met

subjectieve voorkeuren van de werknemers of is dit resultaat een

artefact van de onderzoeksopzet? Wat deze laatste mogelijkheid

betreft zijn er inderdaad wel enige komplikaties, die een direkte

relatering van preferenties en feitelijke situatie aan de bemidde-

ling bemoeilijken; de preferenties zijn immers vastgesteld op een

tijdstip waarop de ex-mijnarbeiders reeds in de nieuwe werksi-

tuatie terecht gekomen waren en dus niet tijdens de bemiddelings-

periode zelf. De mogelijkheid is dus aanwezig dat bepaalde prefe-

renties pas later, na bemiddeld te zijn, ontstonden. Dit zou kunnen

betekenen dat de respondenten tijdens het interview g~en verband

hebben gelegd tussen de genoemde, al of niet gerealiseerde, pre-

ferenties en de bemiddeling. Hoewel het tegendeel moeilijk te be-

wijzen is klinkt deze interpretatie toch niet al te overtuigend. Waar-

schijnlijk zal een gedeelte van de verklaring ook gezocht moeten wor-

den in de richting van het gewicht van dergelijke preferenties. Er kun-

nen immers nog wel bepaalde wensen, d.w. z, niet gerealiseerde pre-

ferenties, bestaan zonder dat deze van doorslaggevende betekenis

zijn voor de uiteindelijke waardering van de bemiddeling en vaak

ook niet, zoals reeds eerder vastgesteld kon worden, voor de be-

oordeling van bedrijf en werk.

Rubriek E: Veranderin~ werkaspekten.

De drie dffr~ensiés autonomie, financiLn en sociale relaties kunnen ge-

zien worden als maatstaven voor de richting en de intensiteit van

de omschakeling binnen het arbeidsbestel. Een relatering van deze

maatstaven aan de waardering voor de bemiddeling kan aantonen in
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hoeverre bepaalde verschuivingen meer of minder problematisch

zijn verlopen. We zien uit de analyseresultaten dat een geringe

waardering voor de bemiddeling vooral is uitgesproken wanneer er

een verslechtering t. a. v. de dimensie sociale relaties is opgetreden;

speciaal de vroegere ondergronders oordelen dan nogal negatief

over de bemiddeling. Iets minder sterk komt dit ook bij de dimen-

sie financiën tot uiting: een achteruitgang op dit vlak gaat vaak sa-

men met een mindere waardering voor de bemiddeling. Bij de ver-

andering in autonomie is deze tendens nauwelijks aanwezig. Ook

het aspekt dat apart in deze analyse werd opgenomen, de verande-

ring in reistijden, is in dit verbard van geringe betekenis; een ver-

betering op dit aspekt betekent trouwens niet altijd dat men dan de

bemiddeling juist minder negatief waardeert.

Rubriek F: Persoonlijke kenmerken.

De samenhangen met leeftijd leveren, evenals bij de analyse van de

beoordeling over bedrijf en werk, weinig aanknopingspunten voor

een interpretatie op. Een lineair verband tussen beide variabelen

is nauwelijks aanwezig. De tendens die enigszins, en dan voorname-

lijk bij de ex-bovengronders, te konstateren valt is dat de jongeren

en de ouderen het minst negatief oordelen over de bemiddeling.

De overige variabelen in deze rubriek (burgerlijke staat, onderwijs-

niveau en regio) zijn eveneens van beperkte betekenis. Ofwel is het

aantal samenhangen gering (burgerlijke staat en regio) oiwel is het

patroon sterk vari~rend (onderwijsniveau).

5.5.6. Samenvatting.

De bemiddeling vervulde in het omschakelingsproces een centrale

funktie. Ruim 50qo van de onderzochte ex-rnijnwerkers vond via de

bemiddelende aktiviteiten van de personeelsdienst van de mijn of het

arbeidsbureau een nieuwe funktie. Beide bemiddelende instanties werk-

ten tijdens het reallokatieproces nauw samen.
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In deze paragraaf is allereerst de vraag aan de orde gesteld waar-

om de ex-mijnwerkers een bepaalde baan gekozen hadden. De ana-

lyse van drie onderscheiden groepen (ex-bovengronders, ex-onder-

gronders en de kerngroep) leverde enkele markante verschillen op.

Bij de ex-ondergronders, en in nog sterkere mate bij de kerngroep,

werd de nieuwe baan vaak op vrij negatieve gronden gekozen: ik moest

toch iets hebben, ik had geen andere keus, ik moest toch weg bij de

mijn (25~o bij de ex-ondergronders en 39~o bij de kerngroep). De ex-

bovengronders geven de indruk dat ze zich in sterkere mate door

arbeidsintrinsieke faktoren hebben laten leiden. De belangrijkste

motiverende faktor was bij hen: het nieuwe werk beviel me, leek

me goed (30~0). Andere belangrijke motieven in alle drie de groepen

waren: de afstand tot het werk, de verdiensten en eventuele vroegere

ervaringen in dezelfde sektor. Deze laatste faktor was bij de kern-

groep echter veel minder in tel. Een volledig overzicht van de rede-

nen voor het kiezen van de baan biedt tabel 5. 5. 2.

Vervolgens werden de wel en de niet bemiddelde respondenten, in

kombinatie met het al of niet op eigen initiatief vertrokken zijn, onder-

ling vergeleken. Als belangrijkste resultaat kon hierbij opgemerkt

worden dat de negatieve motiveringen vooral bij de bemiddelde res-

pondenten bleken voor te komen.

De negatieve motiveringen bleken ook duidelijk samen te gaan met

een ongunstige beoordeling van diverse andere aspekten van de om-

schakeling, zoals: de voorlichting over het v.-erk, de bemiddeling,

het bedrijf en mobiliteitsgeneigdheid. Bij de overige motiveringen

die bij het keuzeproces gereleveerd werden (zie tabel 5.4. 5), was

een samenhang rnet de beoordeling van de genoemde aspekten van

de omschakeling nauwelijks aanwezig.

De waardering die de ex-mijnwerkers over de bemiddeling uitspraken

was overwegend positief; bijna 80qo van de totale onderzoeksgroepbleek te-

vreden over de wijze waarop ze aan hun nieuwe baan gekomen waren.

Het meest positief waren de ex-mijnwerkers die op eigen initiatief

hun nieuwe werkkring gevonden hebben. De meeste negatieve oor-

delen (30~0) gaven de leden van de kerngroep.
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Een negatief oordeel over de bemiddeling werd vooral uitgesproken

door de respondenten die het bedrijf, waarin ze na omschakeling

een nieuwe werkkring vonden, eveneens negatief waardeerden; het

oordeel over het nieuwe werk was nauwelijks gerelateerd aan een

bepaalde opvatting over de bemiddeling. Hierbij aansluitend werd

gesteld dat arbeidsbemiddeling vooral gezien kan worden als be-

drijfsbemiddeling.

Het meest markante analyse-resultaat in deze paragraaf was de

konstatering dat de waardering van de bemiddeling weinig beinvloed

werd door het al of niet gerealiseerd zijn van bepaalde preferenties

in de nieuwe werksituatie (t. a. v. grootte bedrijf, dienstrooster,

samenwerkingsverband, werkzaam met vroegere kollega's). Als

mogelijkeverklaringenwerden genoemd dat misschien pas later,

dus na de bemiddeling, de preferenties tot ontwikkeling waren ge-

komen en dat aan dergelijke voorkeuren wellicht door de responden-

ten een gering gewicht werd toegekend tijdens de bemiddelingsproce-

dure.

5.6. De omscholin~.

5.6.1. Algemeen.

"Een zeer belangrijk element in de reeks van maatregelen, die een

bijdrage leveren aan de afvloeiing van werknemers uit de mijnindu-

strie en de herindustrialisatie vormen de scholingsfaciliteiten, in

het bijzonder die welke ingevolge de wederaanpassingsovereenkomst

ex-artikel 56 van het E. G. K. S. -verdrag worden verleend. Op grond

van deze overeenkomst zijn voor gezameliike kosten van de Europese

Gemeenschappen en van de overheid voor de uit de mijnindustrie af-

vloeiende werknemers de volgende herscholingsmogelijkheden geopend:

a, herscholing in een centrum voor vakopleiding voor volwassenen;

b. herscholing in ondernemingen volgens een door het Directo-

raat-Generaal voor de Arbeidsvoorziening goedgekeurd her-

scholingsprogramma;'S0)

50) Tweede nota inzake de mijnindustrie en de industri~le herstructu-
rering van Zuid-Limburg, 's-Gravenhage 1969, pag. 6 en 7.
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De herscholing in een centrum voor vakopleiding moet in dit ver-

slag buiten beschouwing blijven; slechts 2 respondenten genoten

een dergelijke opleiding. De nadruk komt dus te liggen op de her-

scholingskursussen binnen de ondernemingen.

Eerst enkele algemene opmerkingen over her- of omscholing. De

belangrijkste funktie van omscholingskursussen is het aanleren

van nieuwe kennis en technische vaardigheden. Hierbij kunnen twee

wegen gekozen worden. Men kan de werknemers een vrij beperkte,

direkt op zijn toekomstige funktie gerichte opleiding geven of inen

kiest voor een bredere opleiding die een groter aantal ingangen op

de arbeidsmarkt toegankelijk maakt. Een afweging van de voor- en

nadelen van beide uitgangspunten is voor dit onderzoek minder rele-

vant, daar de opleidingen voor de ex-mijnarbeiders meestal direkt

afgestemd waren op de behoeften van de herscholende bedrijven. De

kursussen werden meestal in de ontvangende bedrijven gegeven.

Een dergelij ke opleiding mondde dan ook praktisch steeds uit in een

arbeidsovereenkomst tussen bedrijf en kursist. 51) Waar mogelijk

werd wel getracht de gevolgde opleiding te besluiten met een offi-

cieel erkend examen, binnen de bestaande opleidingsorganen, zoals

b. v. het leerlingenstelsel, zodat de flexibiliteit van de ex-mijnwer-

ker toch zo hoog mogelijk opgevoerd kon worden.

Naast het geven van een technische opleiding kan een omscholings-

kursus nog een andere belangrijke funktie vervullen, n.l. die van

sociale introduktie in het nieuwe werkmilieu. Het aanleren van sociale

kennis en vaardigheden binnen een nieuw sociaal systeem zal vaak

minstens zo belangrijk zijn als het verwerven van vaktechnische kennis.

Na deze korte inleiding terug naar het onderzoek. De gegevens die be-

trekking hebben op de door de ex-mijnarbeiders gevolgde kursussen

werden op twee manieren en op twee verschillende tijdstippen verza-

meld. Op de eerste plaats is tijdens het interview de omscholing ter

sprake gebracht. Het aksent lag hierbij op de mening van de ex-mijn-

arbeiders over de door hen gevolgde kursus. Vervolgens is in de loop

51) Zie: Arbeidsmarktbeschrijving van de Provincie Limburg 1967,
D. B. A. Maastricht, pag. 28.
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van 1970 een dossieronderzoek uitgevoerd bij de centrale instan-

tie die de omscholingskursussen in het kader van de herstruktu-

rering registreerde, i, c. het Distriktsbureau voor de Arbeidsvoor-

ziening te Maastricht. D.m.v. het dossieronderzoek was het moge-

lijk een aantal gegevens exacter vast te stellen dan tijdens het in-

terview kon gebeuren. Deze gegevens hebben voornamelijk betrek-

king op een aantal administratieve kenmerken als: duur van de kur-

sus, samenstelling van de kursus (verhouding tussen praktijk en

theorie), plaats van de kursus (in scholingswerkplaats of op arbeids-

plaats), het al of niet voltooid hebben van de kursus per juni 1968

en per juni 1970. Een externe evaluatie van de prestaties per res-

pondent, b. v. door de kursusleider of de personeelschef, kon in dit

explorerend onderzoek, met als een van de deelgebieden de omscho-

ling, niet gerealiseerd worden. Voor een studie speciaal gericht op

de omscholing zou dit een vrijwel onmisbaar gegeven zijn. 52)

5.6. 2. Subjektief en objektief omgeschoold.

Op basis van de vermelde bronnen (interviews en dossiers) zijn twee

typen van omscholing onderscheiden:

a. subjektieve omscholing: d, i, omgeschoold volgens informatie

van de respondent tijdens het interview;

b. objektieve omscholing: d, i, omgeschoold volgens het dossier-

onderzoek. Hiertoe worden alleen die kursussen gerekend met

officiële omscholingsprogramma's, die onderworpen waren aan

een rijksgoedkeuring.

Kombinering van de twee typen geeft het volgende resultaat voor de

totale onderzoeksgroep (N - 602 - 100qo):

52) Zie voor uiteenzettingen over de mogelijkheden en moeilijkheden
t, a, v. omscholing op latere leeftijd de uitvoerige literatuurstudie
van C. M. H. J. van Geffen: Leren en omscholen van oudere werk-
nemers, Gemeenschappelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie,
Berg en Dal 1971. D.eze thema's worden ook behandeld door: R. M.
Belbin: The discovery method, O. E. C. D. , Paris 1969.
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subjektief omgeschoold

ja nee

objektief ja 31qo 4qo
omge-
schoold nee 9qo 55ofo

De meest "normale" groepen in dit overzicht zijn de respondenten

die zowel subjektief als objektief zijn omgeschoold en de ex-mijnarbei-

ders die, volgens subjektieve en objektieve informatie, aan geen kur-

sus hebben deelgenomen. Resteren de twee kleinste groepen met de

kontrasterende kenmerken. Het meest intrigerend zijn de responden-

ten (4qo) die volgens eigen mededeling geen omscholing kregen, ter-

wijl dit in feite wel het geval geweest moet zijn. Deze ex-mijnarbeiders,

die we bijna uitsluitend in twee bedrijven aantroffen, hebben kennelijk

niet de indruk gekregen dat hun nieuwe werkzaamheden deel uitmáakten

van een omscholingsprogramma.

Tenslotte de groep (9~0) die aangeeft wel omgeschoold te zijn maar

waarvan de kursus geen onderdeel vormde van de officiLle herscho-

lingsprogramma's, georganiseerd voor de ex-mijnwerkers. Deze om-

scholingsprojekten waren moeilijk te kwalificeren, daar ze in diverse

bedrijven en in zeer verschillende sektoren zijn uitgevoerd; soms be-

trof het slechts een korte begeleiding tijdens een inwerkperiode. Van

een verdere indeling van deze kursussen moest dan ook afgezien wor-

den.

5.6.3. Enkele kenmerken van de omscholingskursussen.

Voor de vroegere bovengronders, ondergronders en de kerngroep wordt
in tabel 5. 6. 1. een overzicht gegeven van een aantal kenmerken van
de kursussen, afkomstig uit het dossieronderzoek. Alleen die res-

pondenten zijn in deze tabel opgenomen welke zowel subjektief als

objektief zijn omgeschoold. Ook in de verdere tekst van deze para-

graaf zal deze groep de meeste aandacht krijgen.
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Tabel 5. 6. 1. Kenmerken van de kursussen, voor subjektief en ob-

jektief omgeschoolden.

ex-boven-
gronders

ex-onder-
gronders kerngroep

Kenmerken N- 33 N- 156 N- 144

- gemiddelde duur in weken 33 23 22

(standaard deviatie) (27, 28) (24, 02) (22, 63)

- samenstelling:

praktijk f theorie - 8qo 8qo

praktijk f theorie, inklusief be-
79~0 85~fo 85qodrijfsori~ntatie

praktijk i- theorie t aparte be-
21qo 6~0 7qodrijfsoriëntatie

- gemiddeld percentage praktijk: 72qo 82qo 82qo

( s tandaa rd deviatie) (1 1, 53qo) (1 1, 9óqo) (12, 09oio)
- plaats van de kursus:

in aparte scholingswerkplaats 57qo 46ojo 4óqo

op arbeidsplaats bqo 28ofo 28ojo

beide 36~0 24ojo 25aJo

- diploma te behalen (ja): 27qo bqo óqo

- kursus be~indigd (ja):

per juni 1968 52ojo 69~0 70qo

per juni 1970 97qo 97qo 97~Jo

- tijdstip aanvang kursus:

1966 24oJo 23ojo 22oJo

1967 27oJo 56~0 56oJo

1968 48ojo 21ofo 22aJo

Bij de tabel de volgende opmerkingen. Vooral de gemiddelde duur van

de kursussen en in mindere mate ook de hoeveelheid praktijkoplei-

ding53) blijken, gezien de standaardafwijkingen, nogal te variëren.

Minimaal duurde een kursus vier weken, terwijl er als maximum en-

53) Bij l Oqo van de respondenten was het onderscheid t. a. v. praktijk
en theorie niet te achterhalen; deze respondenten bleven daarom
buiten beschouwing bij de berekeningen voor dit kenmerk.
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kele tweejarige opleidingen voorkwamen. 54) Het praktijkaandeel

in de kursussen varieerde tussen de extreme waarden van 41qo en

96qo; ook op dit punt waren er dus duidelijke verschillen tussen de

kursussen. 55)

Tijdens het dossieronderzoek is t, a. v. de samenstelling van de

kursus speciale aandacht be~teed aan de bedrijfsoriëntatíe als

een mogelijke indikator voor de mate van sociale introduktie in

het nieuwe arbeidsmilieu. In vele gevallen werd deze oriëntatie

verspreid gegeven, d. w. z. tijdens de normale praktijk- en~of theo-

rie-uren, terwijl ze in enkele gevallen als expliciet programmapunt

vermeld stond; via dossieronderzoek is een dergelijk onderscheid

echter moeilijk te evalueren. In de tabel is verder aangegeven of inen

de opleiding met een diploma kon afsluiten. Dergelijke diploma's

vormden het eindpunt van reeds bestaande landelijke kursussen op

diverse vakgebieden; het waren dus geen speciale diploma's voor

ex-mijnwerkers.

Het tijdstip waarop de kursus werd begonnen is in de tabel slechts

globaal aangeduid, daar dit vrijwel identiek was aan de datum van

afvloeiing uit de mijnindustrie.

5. 6.4. De waardering van en de belangstelling voor de omscholing.

Deelneming aan een omscholingskursus betekende voor vele ex-mijn-

arbeiders het eerste kontakt met hun nieuwe werkgever, vaak zon-

der nog precies de toekomstige funktie te kennen. Deze eerste ken-

nismaking ging gepaard met de noodzaak om nieuwe vaardigheden

en kennis op te doen tijdens de kursussen.

De omscholingsperiode zal in vele gevallen een kritieke fase in het

omschakelingsproces zijn geweest, waarin de door de snelle en ge-

54) De gemiddelde duur per groep was zeer scheef verdeeld; de mo-
dale klassen (met het bijbehorend aantal respondenten) waren voor
de ex-bovengronders, de ex-ondergronders en de kerngroep resp.
77 weken (21qo),4 weken (38ojo) en nogmaals 4 weken (38qo).

55) De modale klassen bij het percentage praktijk waren resp. ó5qo
(met 3óqo van de bovengronders), 87qo (waarin 43qo van de onder-
gronders) en bijna dezelfde aantallen in de kerngroep: 87qo (met
42Pfo).
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dwongen veranderingen opgeroepen onzekerheden opgevangen en

opgelost dienden te worden. In deze paragraaf wordt ingegaan op

de positieve en negatieve ervaringen van de ex-mijnarbeiders; spe-

ciaal die van de subjektief en objektief omgeschoolde respondenten.

Verder wordt weer het onderscheid aangehouden tussen ex-boven-

gronders, ex-ondergronders en de kerngroep.

Ruim 7óqo van de subjektief en objektief omgeschoolde ex-mijnarbei-

ders in de kerngroep waardeert de omscholing positief, d, w. z, men

vindt het prettig een omscholingskursus gevolgd te hebben. 56) Bij de

betreffende ex-ondergronders is dit aantal eveneens 7óqo en bij de

vroegere bovengronders 64qo. Ook bij de alleen subjektief, d, i, niet

volgens de offici~le programma's omgeschoolden vinden we derge-

lijke gunstige percentages: 72~Jo voor de kerngroep (N - 18), 76~o voor

de ondergronders (N - 42) en 67~fo bij de bovengronders (N - 15).

De gunstige waardering werd bij alle onderscheiden subgroepen meest-

al gebaseerd op de volgende twee punten: het was een goede voorbe-

reiding op het werk, en ik heb nu meer mogelijkheden, diploma's.
57)

Een minderheid in de diverse subgroepen kwam op grond van vrij al-

gemeen geformuleerde ervaringen tot een negatieve waardering van

de omscholingskursus: je hebt er niets aan, het heeft niets met je werk

te maken en de kursus stelde niet veel voor, waren de meest gehoorde

56) Ter ondersteuning van de validiteit van deze niet erg "harde" in-
dicator voor het sukses van de omscholing kunnen nog de samen-
hangen (gamma-coéfficiénten) met enkele andere variabelen m, b. t.
de kursus genoemd worden, "Aan de omscholing heb ik weinig ge-
had voor mijn nieuwe werk" (-. 85); "Wat vonden Uw kollega's waar-
mee U op de omscholingskursus zat van de omscholing" (. 84); "Vindt
U dat de kursus voldaan heeft aan de verwachtingen die U er van had"
(. 82); "Vindt U het voor mijnwerkers díe nog moeten afvloeien en
die Uw werk zouden moeten doen noodzakelijk om een omscholings-
kursus te volgen". (. 68); "Hebt U in de kursus nog bepaalde punten
gemist waaraan volgens U ook aandacht besteed had moeten wor-
den". (-.64).

57) De eerste reden is door subjektief f objektief omgeschoolden met
een gunstig oordeel bij de ex-bovengronders, de ex-ondergronders
en de kerngroep resp, genoemd door 71~0, 58~fo en 57~fo; de tweede
reden door 24qo, 24qo en 13ojo. Bij de alleen subjektief omgeschool-
den met een gunstig oordeel is de eerste reden resp. genoemd door
40qo, 53~fo en 46~o en de tweede reden door 30qo, 25qo en 38qo; de volg-
orde der groepen is ook hier ex-bovengronders, ex-ondergronders,
ke rngroep.
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uitlatingen. Een volledig overzicht van het relatieve aantal ongun-

stige oordelen in de subgroepen vindt men in schema 5. 10.

Bovengenoemde motiveringen boden nauwelijks enige informatie voor

mogelijke veranderíngen of aanvullingen van de kursussen. Juist

met het doel om direkte en konkrete punten ter eventuele verbete-

ring op te kunnen sporen is tijdens het interview de vraagstelling

nog eens extra toegespitst op mogelijke omissies in de opleiding.

Gevraagd is of inen in de omscholing bepaalde punten gemist had,

waaraan volgens de respondenten nog aandacht besteed had moeten

worden. Bij de subjektief en objektief omgeschoolden werd deze

vraag door 24~o van de ex-bovengronders, 31qo van de ex-ondergron-

ders en 32qo van de kerngroep bevestigend beantwoord; deze aantal-

len waren bij de alleen subjektief omgeschoolden resp. 20~0, 17qo

en 18qo. Gelet op het absolute aantal respondenten in de diverse sub-

groepen is een opsomming van de genoemde punten alleen relevant

voor de subjektief en objektief omgeschoolden bij de ondergronders

en de kerngroep. De antwoorden zijn hoofdzakelijk te rangschikken

onder de drie volgende kategorieën (de percentages,met als basis de

respondenten die punten misten,hebben resp. betrekking op het rela-

tieve aantal ex-ondergronders en leden van de kerngroep in de betref-

fende kategorie):

- ik had meer specialisatie verwacht, meer een opleiding voor

dit werk (37ojo, 37qo);

- er was te weinig theorie in de kursus, het was te veel normaal

werken (20~jo, 22qo);

- er waren te weinig praktische punten, het was allemaal theorie

(14~0, 13~0).

De ex-mijnarbeiders is verder de vraag gesteld of inen een omscholings-

kursus noodzakelijk vond voor de mijnwerkers die nog moesten afvloeien

en die werkzaamheden zouden moeten gaan verrichten, vergelijkbaar

met die van de respondent. Bij de subjektief en objektief omgeschool-

vond 64~o van de ex-bovengronders, 74ojo van de ex-ondergronders en
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72qo van de kerngroep dit wel nodig. De respondenten die noch

subjektief, noch objektief een omscholingskursus volgden waren

eveneens vaak van de noodzaak overtuigd: 58qo van de ex-boven-

gronders ( N - 132) en 42qo van de ex-ondergronders (N - 197). 58)

Het meest genoemde argument, dat in feite weinig nieuwe infor-

matie geeft, was de mededeling dat het voor dit werk noodzakelijk

was. Verder vond men het in vele gevallen nodig om aan het werk

en de omschakeling gewend te raken; een motivering dus die meer

in de richting van een sociale introduktie gaat.

5. 6. 5. Gewenste verdere omscholing.

Tot nu toe is steeds gesproken over de omscholingskursussen die

de mijnwerkers min of ineer verplicht waren te volgen om hun nieuwe

positie te kunnen bereiken. Betekende de afsluiting van een dergelijke

opleiding echter ook dat het eindpunt van de scholingsambities bereikt

was? De tijdens het interview gestelde vraag of inen nog (verder) om-

geschoold zou willen worden kan hierop een antwoord geven. Deze

vraag is aan alle respondenten gesteld, dus ook aan de ex-mijnar-

beiders die aan geen enkele kursus hadden deelgenomen. De resul-

taten lijken nogal bemoedigend. Bij de zowel subjektief als objek-

tief omgeschoolde ex-mijnarbeiders zien we dat 48~o van de boven-

gronders, 50~fo van de ondergronders en eveneens 50qo van de kern-

groep nog verder omgeschoold wil worden. De vroegere bovengron-

ders die tijdens de omschakeling aan geen enkele kursus deelnamen

blijken de minste belangstelling voor een verdere opleiding te bezit-

ten (30~0).

Bij de niet omgeschoolde ex-ondergronders is de belangstelling gro-

ter: 43qo zou nog wel een scholingskursus willen volgen.

Vervolgens nog de enkel subjektief en de alleen objektief omgeschool-

den. De ex-bovengronders in deze twee groepen blijken weinig animo

te hebben voor een verdere opleiding (resp. 27qo en 17qo), terwijl de

58) Bij de alleen subjektief omgeschoolden vond ó7qo van de ex-boven-
gronders en 74qo van de ex-ondergronders het noodzakelijk; bij de
alleen objektief omgeschoolden waren de aantallen resp. 50qo en 47qo.
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belangstelling bij de ex-ondergronders groot is (ó2qo en ó0ojo).

Schema 5. 11 biedt een overzicht van de belangstelling die de di-

verse groepen voor verdere omscholing toonden. Uit het schema

valt ook de richting van de gewenste scholing af te lezen. Vier ka-

tegorie~n zijn hierbij onderscheiden: scholing in bereikte positie,

omscholing in ander beroep, geen bepaalde richting maar ter mo-

gelijke verbetering van positie en tenslotte,als vierde kategorie,

de groep zonder een bepaald idee van de richting. Precieze gren-

zen trekken tussen beroepskategorieën is altijd een moeilijke zaak.

Deze moeilijkheid deed zich ook bij de indeling van de eerste twee

kategorie~n in een aantal gevallen gelden (b, v. materiaalverzorger

t. o. v. magazijnmeester of onderhoudsmonteurt.:o. v. elektriciLn).

Meestal was er echter weinig misverstand mogelijk (b. v, spuiter

t. o, v. timme rman, of oppe rman t. o. v. la s s e r) ove r de indeling.

Een tweevoudige, onafhankelijke kodering leverde de resultaten

van schema 5. 11 op, waaruit de volgende punten te destilleren zijn..

Ruim 40qo van alle respondenten wil nog verder geschoold

worden.

Bij de ex-ondergronders is de belangstelling voor verdere scho-

ling (47qo) groter dan bij de voormalige bovengronders (31qo).

Vooral degenen die al aan een omscholingskursus deelnamen

willen in een of andere richting nog verder gaan. Meestal wil

men dan eerder een andere kant op dan in zijn eigen beroep. Dit

geldt voor bijna alle groepen van het schema. Alleen bij de ex-

ondergronders zonder uitkeringen en bij de ex-ondergronders

met uitkeringen, maar niet bemiddeld, is dit niet het geval.

Volgen we deze laatste groep verder dan zien we dat de belang-

stelling voor omscholing in eigen beroep vooral genoemd wordt

door de overigens nogal kleine groep omgeschoolden; bij de niet

omgeschoolden is dit in veel mindere mate het geval.

Bij de vroegere bovengronders overheerst zonder uitzondering

de belangstelling voor scholing in een andere richting dan tot

nu toe werd gevolgd.



Schema 5. 11. Absolute en relatieve aantallen m, b. t. verder gewenste omscholing

en de richting hiervan.

met uitkrg.

N-153 47oJo'

ondergronds

~ionder uitkrg,

TOTAAL

bovengronds

- richting van gewenste omscholing

1

3
2

4

1: in zelfde beroep

2: in ander beroep

3: algemeen: om er beter op te worden

4: algemeen: weet niet waarvoor.

3 5 ojo

5qo

N-106 ~ 51oJo

28oJo 48oJa

1 1 oJo 12ojo

niet bem.

omgeschoold

niet omg.

omgeschoold

N-13 ~ 57oJo

niet omg.

bemiddeld 1 `I N-34

niet bem.

omge s choold

niet omg.
N-18 ~ 27oJo
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afwijken van de variabelen in tabel 5.3. 2. (pag. 103), hier apart
vermeld in tabel 5. 6. 2.

Tabel 5. 6. 2. Variabelen in kontrastanalyse voor omscholing.

Rubriek A: Vroe~ere positie op mijn

1, laatste mijn

2, ondergronds~bovengronds
3, funktie in mijn
4. anciënniteit

Rubriek B: Positie tijdens afvloeiin~

5, datum van afvloeiing

Rubriek C: Nieuwe positie

6. bedrijfssektor

7, wel~geen SIOL

8, funktiegroep 1968

9. bruikbaarheid mijnervaring

Rubriek D: Persoonlijke kenmerken

10, leeftijd

11. onderwijsniveau

Rubriek E; Kenmerken van kursus

12, kursusduurin weken

13. samenstelling kursus

14. percentage praktijk

15. tijdstip aanvang kursus

16, plaats van de kursus

17, diploma te behalen

18. verloop kursus per juni 1968

19. verloop kursus per juni 1970.

De resultaten van de kontrastanalyse zijn vervat in tabel 11 van bij-

lage III, Hieronder volgt hierover per rubriek kommentaar,

Rubriek A: Vroe~ere positie op de mijn. Samenhangen komen in deze

rubriek slechts bij één variabele, de laatste mijnzetel,naar voren.

Vooral de ex-mijnwerkers die de staatsmijn Emma verlieten, hebben
minder waardering uitgesproken over de omscholingskursussen.

De vroegere funktie in het mijnbedrijf blijkt nauwelijks te verwijzen
naar een bepaalde waardering voor de omscholingskursussen. Dit re-

sultaat kan ofwel toegeschreven worden aan het aanpassingsvermogen

van de ex-mijnwerkers ofwel aan de opzet van de diverse kursussen;

een keuze voor een van beide interpretaties laat dit onderzoek niet toe.

Rubriek B: Positie tijdens afvloeiin~. Bij de datum van afvloeiing is

als tendens te konstateren dat degenen die het eerst de mijnindustrie
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verlieten iets positiever over de gevolgde kursussen oordelen.

Overigens toont de analyse van deze variabele op nominaal niveau

aan dat een dergelijk rechtlijnig verband nogal zwak is.

Rubriek C: Nieuwe positie. De o.. a. op de verschillen in het kunnen

benutten van de vroegere mijnervaring gebaseerde verwachting dat om-

scholing in verschillende richtingen ook tot een diversiteit in de waar-

dering voor de opleidingen zou leiden wordt bij de ex-ondergronders

zeker niet door de onderzoeksresultaten bevestigd. Wel is dit enigs-

zins het geval bij de ex-bovengronders. De geringe aantallen in deze

groep maken, mede gezien de spreiding in de uitkomsten van de ana-

lyse, het trekken van een bepaalde konklusie echter te gewaagd.

Rubriek D: Persoonlijke kenmerken. Binnen een arbeidsbestel dat

aan voortdurende veranderingen onderhevig is verdienen de relaties

tussen leeftijd en omscholing extra aandacht. De praktijk kan hier-

bij leren of bepaalde leeftijdsgroepen een omscholingsperiode meer

of minder problematisch vinden. Uit dit onderzoek bij de ex-mijn-

werkers komen dergelijke leeftijdsgroepen niet naar voren. Zowel

bij de ex-ondergronders als bij de ex-bovengronders is dit te konsta-

teren. 59)

Het onderwijsniveau is evenmin een goede predictor voor een bepaalde

waardering van de omscholing. Alleen bij de kleine groep ex-boven-

gronders is er sprake van samenhang; een negatief oordeel wordt

vooral gegeven door de respondenten met het hoogste en het laagste

opleidingsniveau (resp. Mijnschool en lager onderwijs).

Rubriek E: Kenmerken van de omscholin~skursussen. Slechts twee

kenmerken uit deze laatste rubriek leveren zowel bij de ex-ondergron-

ders als de ex-bovengronders enige samenhang op. Op de eerste plaats

is dit het geval t. a, v. de kursusduur in weken. Bij de ex-ondergron-

ders levert een lange duur van de kursus de meeste negatieve oordelen

op en bij de ex-bovengronders juist een kortere duur. De tweede sa-

59) De samenhang op ordinaal niveau bij de ex-bovengronders steunt
op één enkele respondent die wordt afgesplitst in de analyse.
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menhang in beide groepen geldt het tijdstip van aanvang der kur-

sus. Gezien het feit dat de hier geanalyseerde respondenten meest-

al direkt na het vertrek uit de mijnindustrie aan een omscholings-

kursus gingen deelnemen zal het geen verbazing wekken dat een over-

eenkomstig resultaat is te konstateren als t, a, v. de datum van afvloei-

ing (zie rubriek B). Verder is nog een variabele van betekenis voor

de ex-bovengronders, n.l. het percentage praktijk vervat in de kur-

sus. 60) Is dit percentage hoog (] 75qo) dan wordt het minst nega-

tief geoordeeld. De overige variabelen (samenstelling van de kursus,

plaats van de omscholing, al of geen diploma te behalen en het ver-

loop per juni 1968 en per juni 1970) blijken het resultaat van de omscho-

ling, voorzover dit in de subjektieve waardering tot uiting komt, niet

te beinvloeden.

In feite geven de lage samenhangen in deze analyse de meeste infor-

matie. Met name geldt dit voor de objektieve of "hardere" data als

de bedrijfssektor en funktie na omschakeling, leeftijd, onderwijs-

niveau, samenstelling, hoeveelheid praktijk en plaats van de kursus.

Het feit dat het sukses van een omscholingskursus vrijwel onafhanke-

lijk is van genoemde objektieve kriteria suggereert dat men over om-

scholing in diverse situaties niet bij voorbaat pessimistisch hoeft te

zijn.

5.6.7. Samenvatting.

In het kader van de herindustrialisatie werden de ex-mijnwerkers di-

verse omscholingsfaciliteiten geboden. Binnen dit onderzoek kwamen

voornamelijk de omscholingskursussen aan de orde die door de nieuwe

werkgever, na rijksgoedkeuring, gegeven werden. Zowel via interviews

met de ex-mijnwerkers als via dossieronderzoek bij het Districtsbu-

reau voor de Arbeidsvoorziening (D. B.A. ) te Maastricht werden ge-

gevens over de betreffende her- of omscholingskursussen verzameld.

Deze tweeledige materiaalverzameling leidde tot het onderscheid in

60) De samenhang bij de ex-bovengronders t. a, v. het verloop van de
kursus per juni 1970 steunt op één respondent die wordt afgesplitst.
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subjektief (d. i. volgens informatie tijdens interview) en objek-

tief (d. i, volgens informatie van D. B. A. ) omgeschoolden. Meest-

al vielen beide onderscheidingen samen.

In tijdsduur en samenstelling (theorie t. o. v. praktijk) bleken de

kur su s sen onde rling nogal te ve r s chillen.

De waardering voor de gevolgde omscholingskursus was in over-

wegende mate positief. Van de totale, zowel subjektief als objektief

omgeschoolde3onderzoeksgroep blijkt ruim 21~fo de omscholings-

kursus niet positief gewaardeerd te hebben; een percentage dat in

de diverse onderscheiden subgroepen weinig uiteen liep. De posi-

tieve reakties werden meestal als volgt gemotiveerd: het was een

goede voorbereiding op het werk en je hebt nu meer mogelijkheden.

De negatieve oordelen werden nogal vaag beargumenteerd, zoals

b. v. je hebt er niets aan, de omscholing heeft niets met je werk te

maken. Een meer direkte vraagstelling bedoeld om konkrete omis-

sies in de opleiding op te sporen leverde geen houvast op. Het meest

werd opgemerkt dat men meer specialisatie verwacht had. De meeste

respondenten waren er wel van overtuigd dat ook hun ex-kollega's,

die nog af moesten vloeien, een omscholingskursus zouden moeten

gaan volgen. Een groot aantal (42qo) ex-mijnwerkers had ook zelf be-

langstelling voor een verdere scholing. Meestal wilde men dan echter

niet in zijn eigen funktie of beroep verder gaan.

Een analyse van de subjektief en objektief omgeschoolde ex-ondergron-

ders, ex-bovengronders en de totale groep, bedoeld om faktoren op te

sporen die van belang waren voor de waardering voor de kursussen,

leverde weinig samenhangen op. Juist dit achterwege blijven van re-

laties wees erop dat een omscholingskursus onder diverse kondities

en bij nogal uiteenlopende kategorie~n van werknemers suksesvol kan

ve rlopen.

5.7. De invloed van de omschakeling op het gezin.

5.7.1. Algemeen.

"In addition to the facts of the tíes of community life it must be seen
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that mining affords a level of wages traditionally higher than in

other industries for men without longterm education or technical

training. This is the level of wages on which the miner knows his

famil-y can maintain the standards of comfort and expenditure in

terms of good food, a warm fire, and the capacity to enjoy leisure

hours and festive occasions with that freedom of spending for which

miners are well-reputed".61) Hoge verdiensten en een hoog kon-

sumptieniveau hebben ook de Limburgse mijnwerkers, speciaal

de ondergronders, een stereotype faam bezorgd,

In zijn uitvoerige studie over de Limburgse mijnstreek meent Pover

dit gedragspatroon gedeeltelijk te kunnen verklaren uit het zoeken

van de mijnwerkers naar kompensatie t. a. v. de "zware beklemmen-

de en lichtloze ondergrondse werkzaamheden, die onder de mijn-

werkers een sterke neiging naar afleiding en vertier in het woon-

milieu bleken te veroorzaken". 62) Als andere verklaringsgronden

noemt Pover het typische konkrete tijdsbewustzijn vooral der au-

tochtone bevolking, en het onzekere sociale zelfbewustzijn van de

mijnwerker,dat aanleiding gaf tot de aanschaf van allerlei statusver-

hogende goederen. 63) Sprekende voorbeelden van de incongruente sociale

positie, waarop via de literatuurstudie in hoofdstuk 1. 2. reeds werd

gewe zen.

De sluiting van de mijnbedrijven heeft aan de gunstige financiële po-

sitie van de voormalige ondergronders vaak een snel einde gemaakt.

Een tijdelijke en gedeeltelijke kompensatie, voornamelijk afhanke-

lijk van leeftijd en dienstjaren, boden de in hoofdstuk 2. 3. 2. uiteen-

gezette wederaanpassingsmaatregelen in het kader van art. 56 van

het E. G. K. S. -verdrag. Afhankelijk van de nieuwe werkkring dien-

61) N. Dennis c. s. , o. c. pag. 174, 175.

62) Zie P. Pover: o. c. pag. 298; de auteur baseert deze uitspraken
t. a. p. op: Anton Blei: Kriminalit~t der Jungbergleute der Ruhr-
metropole Essen nach dem Zusammenbruch, Bonn, 1953.

63) Zie Pover o. c. pag. 300, 301; het laatste argument wordt dan ont-
leend aan de studie van E]isabeth Pfeil: Die Wohnwtinsche der Berg-
arbeiter, Soziologische Erhebung, Deutung und Kritik der Wohn-
vorstellungen eines Berufes", TUbingen, 1954.
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den de meeste ex-ondergronders rekening te houden met een

achteruitgang in het netto-loon variërend van 15 tot 35qo, 64)

De noodzakelijke aanpassingen in het bestedingspatroon van het

gezinsbudget aan deze loondalingen zullen een bron van spanningen

hebben kunnen vormen, welke niet alleen in het materiële vlak lig-

gen.

Een andere konsekwentie in de financiële sfeer was, dat er in de

toekomst van de mijnwerkers een "meer-zelf-doen" gevraagd zou

worden. 65) Vele financi~le zaken werden vroeger door de mijn ge-

regeld (via direkte inhoudingen op het loon); dit is zeker niet op de-

zelfde manier door de nieuwe we rkgeve r ove rgenomen.

De financiële omschakeling vertegenwoordigt slechts één facet van

de industri~le herstrukturering van de mijnstreek. Gelijktijdig zal

het gezinsleven beínvloed worden vanuit diverse andere richtingen,

die, met als voornaamste bron van inspiratie de op vele punten uit-

dagende studie van Pover, makkelijker aanwijsbaar dan onderzoek-

baar lijken. De snelle industri~le ontwikkeling, de sterke migratie,

het eigen karakter van de ondergrondse mijnarbeid, de grenslandsituatie

en de godsdienstige tradities en opvattingen waren, aldus Pover, de

belangrijkste faktoren die een duidelijk stempel gedrukt hebben op de

Zuid-Limburgse samenleving. 66) De auteur onderkent in zijn socio-

logische analyse van de historische ontwikkelingen van de mijnstreek,

een analyse gebaseerd op de diepte-sociologische benadering van

64) Zie de nota "Sociale begeleiding van de Industri~le Herstructu-
rering van Zuid-Limburg", mei 1966 ("Sociale Blauwdruk~').,
pag. 15.
Cijfers over het verschil in beloningsniveau tussen de mijnin-
dustrie en andere bedrijfstakken in 1965 zijn te vinden in de
eerste mijnnota van de regering (pag. 14). Deze cijfers tonen
aan dat in april 1965 het loon in de mijnbouw 9`~o hoger lag dan
in de bouwnijverheid en 17~fo hoger dan in de metaalindustrie;
voor ondergronders waren de verschillen respektievelijke 18~0
met de bouw en 27oJo met de metaalsektor. Uitgangspunt voor
deze berekeningen vormde het bruto weekloon voor arbeiders,
exklusief de kinderbijslag, vakantietoeslag en andere uitke-
ringen ineens; dit bruto weekloon bedroeg per april 1965 voor
de mijnindustrie f 179,40 en voor ondergronders ruim f 194, -.

65) Zie de Sociale Blauwdruk; pag. 16.

66) Zie voor de uiteenzetting van Pover, o. c, pag, 252-341.
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Gurvitch, in hoofdzaak negatieve ontwikkelingen. Het gezinsleven

van de mijnwerker heeft volgens Pover vooral de invloed onder-

vonden van de onregelmatige werktijden van de man. In kombina-

tie met de zware fysieke inspanningen die het mijnwerk vroeg,zal

dit als konsekwentie hebben gehad dat de mijnwerker zich weinig

kon concentreren op het gezinsleven en de opvoedingsproblemen.

Verder is de positie van de man in het gezin ondermijnd door de

resten van de matriarchale gezinsstruktuur in het katholieke zuiden

van Nederland; bij het opvoedings- en socialisatieproces speelde

de moeder in feite de belangrijkste rol. Tot zover Pover.

Wijzigingen in hierboven genoemd kompleks van faktoren, díe zoals

gezegd zeker verondersteld kunnen worden maar moeilijk in een

onderzoeksmodel te "vangen" zijn, zullen de sociale relaties in en

vanuit het gezin, en speciaal de positie van de vader hierin, in sterke

mate hebben kunnen beinvloeden. Met name is het gezinshoofd nu

wellicht direkter bij het gezinsleven betrokken geraakt, waarbij

tevens het aksepteren van een veronderstelde weinig invloedrijke

positie mogelijk minder vanzelfsprekend werd. Brengen we derge-

lijke veranderingen in verband met de geringere financi~le armslag

van de ex-mijnwerkers, dan zal het duidelijk zijn dat hier een po-

tentieel spanningsgebied ligt-

Via dit onderzoek willen we een globale indruk krijgen van de kon-

sekwenties van de omschakeling voor het gezinsleven van de ex-mijn-

werkers. De door Pover aangeduide ontwikkelingen, die op een veel

ruimer sociaal systeem betrekking hebben, vallen buiten de optiek

van deze studie. Welke aspekten wel de aandacht kregen blijkt uit

de volgende paragrafen.

5.7. 2. Het oordeel van de vrouw over de omschakeling en de in-

vloed hiervan op het gezin.

In de introduktiebrief van het onderzoek was nadrukkelijk het verzoek

opgenomen dat de echtgenote, of verloofde, van de ex-mijnwerker

tijdens het interview aanwezig zou zijn. Dit verzoek was bedoeld om

zo direkt mogelijk geinformeerd te worden over de positie van het
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gezin in het omschakelingsproces. Bij de niet gehuwde of verloof-

de mijnwerkers werden de vragen over het gezin, voor zover dit

mogelijk bleek, ge steld aan de oude rs van de re spondenten. In de

meeste gevallen kon deze opzet gerealiseerd worden; slechts bij

15qo van de vraaggesprekken heeft de man zelf de vragen over het

gezin beantwoord. Ter voorkoming van omslachtige omschrijvingen

zullen al de meningen en oordelen over de invloed van de omschake-

ling op het gezin worden aangeduid met: het oordeel van de vrouw.

Hoe heeft de vrouw de omschakeling ervaren?

In tabel 5.7. 1. vinden we de onderzoeksresultaten die een eerste

antwoord op deze vraag kunnen geven. Zoals gebruikelijk zijn de

ex-bovengronders, ex-ondergronders en de kerngroep onderschei-

den.

Zowel bij de ex-bovengronders als de ex-ondergronders blijkt een po-

sitief oordeel te overheersen. In de subgroep der ex-ondergronders,

die we in paragraaf 5. 2, kerngroep noemden,is dit in mindere mate

het geval, maar de meeste negatieve oordelen worden hier op de fi-

nanciële arbeidsvoorwaarden gegrond. Abstraheren we op dit moment

van deze loonachteruitgang, welke vooral voor de voormalige onder-

gronders bijna onvermijdelijk was, dan kunnen we vaststellen dat bij

de ex-bovengronders ongeveer eenderde en bij de ex-ondergronders

en de kerngroep rond een kwart van de vrouwen de gedwongen om-

schakeling betreurde,

Na deze algemene oriëntatie over de omschakeling zijn een achttal

specifieke punten afgetast die door de in het gezin ervaren verande-

ringen in meer of mindere mate beinvloed konden zijn. De meeste

van deze punten hebben direkt betrekking op de sociale relaties in

het gezinsleven, terwijl er, gezien de overgang van het zware mijn-

werk naar de lichamelijk lichtere arbeid, ook aandacht besteed is

aan de fysieke konditie van de man; een gegeven dat een belangrij ke

voorwaarde kan zijn voor een optimale funktionering van het gezins-

leven. De financi~le aspekten van de omschakeling en hun eventuele

invloed op het gezin blijven op dit moment buiten beschouwing. Ver-
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derop in deze paragraaf worden deze effekten nog apart belicht.

Tabel 5. 7. l. Het oordeel van de vrouw over het vertrek van de man

bij de mijn.

ex-boven-
gronders

ex-onder
gronders kerngroep

- ik vond het wel prettig; verdere po-
sitieve oordelen als: goed, erop 44qo 49~0 39qoaangedrongen, blij, nu beter getrof
fen

- ik vond het wel erg voor hem; ver-
dere negatieve oordelen als: je was 31qo 20qo 23~jo
vroeger leven gewend, nu onzeker-
heid over toekomst

- wel jammer vanwege goed inkomen 7qo 21qo 27qo
bij mijn

- in het begin negatief, later positief 3ojo 2qo lqo

- geen keuze; het moest 3qo 2qo 2qo

- voor de gezondheid goed, verder O~o 2qo 4qo
slecht

- geen verschil voor mij, rnoest man 7qo 2qo 2~Jo
zelf weten

Totaal (N) 192 410 162

~

In de diagrammen 5.7. 1, 5.7.2 en 5.7.3. (pag. 180) zijn de relaties

tussen omschakeling en gezin grafisch weergegevenvoor de onder-

zochte acht aspekten. Vermeld zijn de relatieve aantallen echtgenotes

die gunstige of ongunstige konsekwenties ondervonden; het complemen-

taire, niet in de grafieken opgenomen percentage betreft de echtgenotes

die geen verschillen opmerkten.

De eerste konklusie op basis van deze onderzoeksresultaten is,dat in

alle drie de groepen het gezinsleven meestal niet beinvloed is door

de omschakeling; slechts bij twee aspekten ( fitheid van man en tijd

voor karweitjes thuis) geeft meer dan 50qo van de ex-ondergronders

en van de kerngroep een bepaalde invloed aan.
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Diagram5. ï. 1.: Invloed omschakeling op ge-

zin voer ex-bovengronders

(N - 1 92 )

ongunstig ~gunstig

6 `~o 20?~0 - 1 -

1 7 ~o

2 2 ~o

5 ofo

3 9'10

Diagram5. 7. 3. : Invloed van omschakeling

op gezin voor kerngroep

(N - 162)

1 0 ?~o

1 9 Tlo

1 6 ~o

1 5 ~o

1 8 ~10

- 2 -

-3-

- 4 -

- 5 -

-6-

- 7 -

- 8 -

ongunstig gunstig

12'Jo 20"Jo
- I -

17 ~o

1 4 oJo

1 6 ~o

6 010

1 0 ojo

43 ó

2 8 ~o

23~0

26`~a

- 2 -

-3-

- 4 -

- 5 -

-6 -

- 7 -

Diagram 5,7.2. : Invloed omschakeling op ge-

zin voor ex-ondergronders

(N - 410)

ongunstig ~gunstig

9 io

5 ofo

2óio

1 5 oJo

1 2'iu

12 ~o

1 3 ~o

12 ~o

6 `70

26?jo

4 3 ?10

3 0 ?lo

2 6 `~fo

2 9'l0

27?10

Betekenis van de aspekten:

1. Ste mming in ge zin.

2. Verhouding man - kinderen.

3. Verhouding man - vrouw.

4. Fitheid man.

5. Aandacht man voor gezin.

6. Humeur van man.

7. Eetlust van man.

8. Tijd voor karweitjes.

3 0 oJo 2 6`?'o - 8 -
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Als tweede belangrijke konklusie geldt dat de gunstige invloed

bijna steeds de ongunstige overtreft; een uitzondering op deze re-

gel komt voor in de groep ex-bovengronders en in de kerngroep

t. a. v. de tijd voor karweitjes en bij de ex-bovengronders ook t, a. v.

de aandacht van de man voor het gezin.

De meeste gunstige ontwikkelingen hebben zich voorgedaan bij de

ex-ondergronders en de kerngroep; volgens verwachting heeft de

omschakeling met name de fysieke fitheid vaak bevorderd.

De o. a. door Pover zo benadrukte opvattingen over de veranderen-

de positie van de vader in het gezin blijken geen steun te vinden in

de onderzoeksresultaten: zowel de verhouding man-vrouw als de re-

latie t. o. v. de kinderen zijn door de omschakeling nog het minst

aangeta st.

Een minder gedetailleerd doch uitgebreider overzicht van de invloed

van de omschakeling op het gezin geeft schema 5. 12 (pag. 182),waar-

in voor elke subgroep van het basisschema een gemiddelde somscore

m, b. t, deze invloed (plus de standaarddeviatie) vermeld is. 67)

We zien dat de gemiddelde scores bij de ex-ondergronders steeds aan

de gunstige kant blijven ( L 2. 00). Het meest positief reageren bij de

ex-ondergronders de vrouwelijke respondenten, waarvan de man de

nieuwe werkkring zonder bemiddeling bereikt heeft of z~nder uitke-

ringen het mijnbedrijf verliet. De gunstige scores komen in deze

groepe:n niet tot stand omdat men hier zoveel meer dan ir.. de andere

groepen positieve gevolgen ervaren heeft, maar eerder doordat er

in mindere mate negatieve konsekwenties aan de omschakeling ver-

67) De somscore werd per individu berekend door de aangegeven scores
(1 - gunstig, 2- geen invloed, 3- ongunstig) op de 8 aspekten te
sommeren en vervolgens te delen door het aantal malen dat een
van deze scores toegekend was; dit resulteerde in een totaal-score
die varieerde van 1, 00 (steeds gunstig) tot 3, 00 (steeds ongunstig).
De samenhangen (gamma's) van de 8 aspekten met deze totaal-
score waren respektievelijk:

1 2 3 4 5 6 7 8

. 86 . 7 5 . 94 . 7 5 . 89 . 93 . 86 . 87

De nummers verwijzen naar de betekenis der aspekten zoals aange-
geven bij de diagrammen op pag. 180. .
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bonden waren. Eenzelfde ontwikkeling is er bij de ex-bovengronders

opgetreden; ook hier ervaren de niet bemiddelden en degenen zon-

der uitkeringen de minste nadelen van de omschakeling. De overige

groepen bij de ex-bovengronders hebben een gemiddelde score die

er op wijst dat de ongunstige gevolgen voor hen zwaarder wegen

dan de gunstige (gemiddelde score steeds } 2, 00). Dit is voorna-

melijk toe te schrijven aan de geringere veranderingen in de fy-

sieke konditie van de man; een aspekt dat voor de ex-bovengron-

ders vaak minder relevant was dan voor de ex-ondergronders, die

op dit punt juist, volgens de opinie van de vrouw, vooruitgang ge-

boekt hadden.

De echtgenotes zijn meestal wel te spreken over het nieuwe werk

van de man; slecht tot erg slecht getroffen heeft het, volgens haar

oordeel, 12qo bij de ex-bovengronders, 13~j'o bij de ex-ondergronders

en 19~o in de kerngroep. Man en vrouw zijn op dat punt meestal eens-

gezind: negatieve oordelen van de vrouw gaan vaak samen met ongun-

stige waarderingen van de man over zijn nieuwe bedrijf en werk. 68)

De vrouwen blijken hun oordelen niet zonder kennis van zaken te

geven; bij de ex-bovengronders en de ex-ondergronders is ongeveer

70qo wel op de hoogte van het werk van haar man,.terwijl dit in de kern-

groep zelfs 82~fo is. Bekendheid met en oordeel over het werk zijn

overigens geen sterk correlerende kenmerken.69)

Ter indicering van eventuele verschuivingen in sociaal prestige kre-

gen de echtgenotes de vraag voorgelegd in hoeverre ze het gevoel had-

den dat de nieuwe baan van de man door vrienden en kennissen hoger

werd aangeslagen dan de vroegere werkkring op de mijn. In tabel

5.7. 2, zijn voor drie subgroepen de opvattingen van de echtgenotes

vermeld.

De "ideaal-typische" ondergrondse mijnwerker, zoals we die o. a. in

68) Associatiecoëfficiënten ( gamma) zijn resp. .82 en .76.

69) Associatiecoéffici~nt (gamma): .34.
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de beroepsdescriptie van Wiegersma ontmoet hebben70),en die

vooral in de kerngroep terug te vinden is, blijkt, naar de percep-

tie van de echtgenote, nog het minst een sociale opwaardering qua

beroepsprestige ervaren te hebben. Overigens moet wel bedacht

worden dat als referentiegroep vrienden en kennissen werden aan-

gehouden; een groep die waarschijnlijk voor het merendeel uit (ex-)

beroepsgenoten bestond. Vanuit andere beroepsgroepen of vanuit

een ruimer sociaal kader worden de verschuivingen wellicht anders

geévalueerd.

Tabel 5.7. 2. Nieuwe baan hoger aangeslagen?

ex-bovengr. ex-ondergr, kerngroep
veel hoger 25ojo 15qo 9~0

iets hoger 16qo 16~Jo 12qo

maakt niet veel uit 49~0 53qo 57qo

helemaal niet l 0~fo l b~jo 22qo

T otaal 192 410 162

Richten we nu onze aandacht op de veranderingen in de financi~le po-

sitie van het gezin, zoals die door de echtgenotes gezien werd. De

meeste ongerustheid over de inkomenssituatie treffen we, zoals wel

verwacht kon worden, bij de kerngroep aan. Hoewel men, zeker in

deze groep, wist dat een achteruitgang in loon bijna steeds onver-

mijdelijk zou zijn, is het nieuwe loon meestal (57~Jo) tegengevallen.

Ook bij de totale groep ex-ondergronders werd deze opvatting vaak

aangetroffen (45ofo), terwijl dit in veel mindere mate (14qo) bij de

vrouwen van de ex-bovengronders voorkwam. De toekomstige ont-

wikkelingen worden dan ook niet altijd zonder zorg tegemoet gezien.

Bijna 15qo van de kerngroep verwacht met het nieuwe inkomen slecht,

en ruim 57~Jo maar matig rond te kunnen komen. 71) Gevraagd naar een

70) Zie hoofdstuk l. 2.

71) De overeenkomstige cijfers zijn bij de ex-ondergronders 9~0 (slecht)
en 56~fo (matig), en voor de ex-bovengronders 4qo (slechts) en 27~Jo (matig).
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algemene opinie over de financi~le situatie in de mijnwerkersge-

zinnen, d, w. z. niet voor zichzelf maar bij anderen, geeft meer

dan 80qo van de vrouwelijke respondenten te kennen dat de loonachter-

uitgang nog tot heel wat problemen aanleiding zal geven.72)

Het wegvallen van de in de inleiding van deze paragraaf gernemoreer-

de verzorgende taken die de mijnen vroeger op zich namen (zoals b. v.

inhouding van huur, verstrekken van kolen) blijkt inderdaad niet bij-

zonder geapprecieerd te worden; ook dit geldt weer het sterkst voor

de vrouwelijke respondenten wier man tot de kerngroep behoort. 73)

Om enig inzicht te krijgen in de konsekwenties van de veranderde fi-

nanciële omstandigheden is de vraag gesteld op welke punten een

aanpassing plaats zou moeten vinden. De resultaten voor deze vraag

zijn in diagram 5.7.4, opgenomen; uitgangspunt hierbij zijn de vrouwe-

lijke respondenten met minder financiLle mogelijkheden dan vroeger.
74)

Alleen het diagram voor de kerngroep wordt hier gepresenteerd. De

cijfers voor de beide andere groepen (ex-bovengronders en ex-onder-

gronders) liggen bijna steeds in dezelfde orde van grootte. De enige

verrneldenswaardige afwijking komt bij de ex-bovengronders voor

t, a. v. de opleiding van de kinderen. Het percentage bovengronders

dat op dit punt denkt te bezuinigen is 14~jo; dit ligt dus aanzienlijk la-

ger dan in de kerngroep.

Het diagram behoeft verder weinig kommentaar. Duidelijk zal zijn

dat de noodgedwongen bestedingsbeperkingen de nodige zorg van de

echtgenotes gevraagd zal hebben.

72) Bij de ex-bovengronders is dit 83~0, bij de ex-ondergronders 87~0
en voor de kerngroep 88~0.

73) Het is vervelend of niet prettig wordt bij de ex-bovengronders door
39~o aangegeven, bij de ex-ondergronders door 58qo en in de kern-
groep door 72qo.

74) Bij de ex-bovengronders is dit 19~0, bij de ex-ondergronders 64ojo
en voor de kerngroep 75ojo.
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Diagram 5.7.4. Gebieden waarop bestedingsbeperking nodig is; ver-
meld door vrouwelijke respondenten in kerngroep met
minder financi~le mogelijkheden (N - 122).

sparen

aanschaf grote stukken

kleding

vakantie

uitgaan

snoepen e. d.

auto

opleiding kinderen

eten

8 6qo

74afo

7 Oojo

4 9vÍo

3 7 aJo

37~fo

24ojo

24 ojo

15~0

Naast de genoemde beperkingen in de bestedingen kan een aanpassing
tussen inkomsten en uitgaven ook gezocht worden in het vergroten van
de financiële mogelijkheden via bijverdiensten. 75) Een groot aantal
echtgenotes was van mening dat deze aanpassingsvorm inderdaad ge-
kozen zou worden: 59qo verwachtte dat de man, en 72qo dat de vrouw
bij zou gaan verdienen om aldus de achteruitgang in loon op te kunnen
vangen. Deze cijfers betroffen de oplossingen die men in gezinnen van
anderen verwachtte. De bereidheid om in de eigen situatie voor deze
aanpassingsvorm te kiezen, als de mogelijkheid hiertoe bestond, lag
aanzienlijk lager, zo bleek uit informatie die de man verstrekte. In-
dien men medio 1968 geen bijverdiensten had76) wilde 42ojo van de man-

75) Zie hierover J.A.S. Beljon: Consumptieve bestedingsmogelijk-
heden bij werkloosheid, in Sociaal Bestek, 1973 nr. 16, pag.
405 - 422.

76) In 9~o van de gevallen verdiende de man in feite al bij en in l l~fo
de vrouw ; 7qo van deze mannen en ó01o van deze vrouwen had
die bijverdiensten al voordat de omschakeling plaats vond.
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nen en 21~o van de vrouwen77) deze wel gaan verwerven; vooral de

echtgenotes lijken de aanpassing in concreto dus voornamelijk in
de sfeer der bestedingsbeperking te zoeken.

5. 7.3. Relaties tussen de invloed van de omschakeling op het gezin
en de variabelen in het onderzoek.

Ter afsluiting van deze paragraaf is weer dezelfde procedure gevolgd als
bij de voorafgaande deelgebieden van deze studie. Een kontrastgroepen-

analyse is uitgevoerd met de gedichotomiseerde somscore als afhankelijke

variabele. 78) De onafhankelijke variabelen zijn aangegeven in tabel 5. 7. 3.

Tabel 5. 7. 3, Variabelen in kontrastanalyse voor gezin.

Rubriek A: Vroe~ere positie op mijn Rubriek D: VeranderinQ werkaspekten

1. laatste mijn 14. autonomie

2. ondergronds~bovengronds 15. financién
3. funktie op mijn 16. sociale relaties

4. anciënniteit 17, reistijden

Rubriek B: Positie tijdens omschakelin~

5. datum van afvloeiing

6. wel~geen uitkering
7. oordeel over uitkering

8. wel~niet bemiddeld

9. oordeel over bemiddeling

10. wel~niet omgeschoold

11. oordeel over omscholing

Rubriek C: Nieuwe positie

12. oordeel man over bedrijf '68

13, oordeel man over werk '68

Rubriek E: Persoonlijke kenmerken

18. leeftijd

19. burgerlijke staat

20. onderwijsniveau

21. woonregio

Rubriek F: Opinies van echt~enotes

22. oordeel over man bij mijn weg

23, oordeel over nieuw loon

24. in toekomst rond kunnen komen
25, zelf zorgen voor wat mijn

vroeger deed. ,

77) De percentages, die van toepassing zijn op de vrouwen, hebben
(evenals in de vorige voetnoot) als basis de gehuwde ex-mijnwer-
kers (N - 536).

78) De somscore ( zie noot 67 voor berekening) is aldus gedichotomi-
seerd: scores 2. 30 t~m 3.00 ( ongunstig; 19~o van N- 602) versus de
scores 1.00 t~m 2.29.



-188-

Welke resultaten de kontrastanalyse opleverde~is te volgen via

tabel 12 in bijlage III. Deze resultaten worden nu per rubriek van

variabelen besproken.

Rubriek A: Vroe~ere positie op de mijn. Ondanks de nogal fre-

kwent optredende samenhangen met de vroegere mijnzetel komt hier

toch geen duidelijke patroon naar voren; de diverse mijnzetels zijn

sterk wisselend in de kontrasterende groepen vertegenwoordigd. Be-

paalde funktiegroepen waarvoor de omschakeling een meer of minder

gunstig effekt op het gezin heeft gehad zijn er evenmin aan te duiden.

De anciënniteit in de mijnindustrie verwijst wel naar een bepaalde in-

vloed van de omschakeling op het gezin. Enigszins onverwacht moe-

ten we vaststellen dat in de jongere ( G 5 jaar) en de oudere (~ 20 jaar)

anciënniteitsgroepen de meeste ongunstige oordelen uitgesproken wor-

den; een samenhang die bijna overwegend bij de ex-bovengronders op-

treedt. Misschien hebben deze groepen het minste vertrouwen gehad

in het afvloeiingsbeleid dat in eerste instantie voornamelijk op de

"middengroepen" was afgestemd.

Rubriek B: Positie tijdens omschakeling. T, a. v. de datum van af-

vloeiing kunnen we de reeds meermalen gekonstateerde lichte tendens

onderkennen dat in de beginperiode van de afvloeiing in mindere mate

negatieve konsekwenties van de omschakeling ervaren werden. Bij de

overige variabelen in deze rubriek, die zowel betrekking hebben op

de feitelijk gevolgde reallokatiewegen als de beoordeling hiervan, be-

staat er nauwelijks samenhang met de invloed die dit veranderingspro-

ces op het gezin heeft uitgeoefend. Toch lag een zeker verband wel in

de lijn der verwachtingen. Speciaal t, a. v. de beoordeling van de finan-

ciële uitkeringen gold de veronderstelling dat problemen of ongunstige

ervaringen op dit terrein van betekenis voor het gezinsleven waren. Ook

bij de omscholing kon op theoretische gronden een bepaald effekt ver-

wacht worden. De extra belasting die een hernieuwde oriëntering op

een beroep, via de omscholing, met zich mee kan brengen, zou ook in

het gezinsleven van de betrokkenen merkbaar kunnen zijn. Door de

onderzoeksresultaten worden bovengenoemde opvattingen echter niet

ondersteund.
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Rubriek C: Nieuwe positie. In de voorafgaande tekst merkten we

reeds op dat man en vrouw nogal eensgezindwaren t. a. v. de beoor-

deling van de nieuwe arbeidspositie. Het is dan ook niet verrassend

te konstateren dat juist in die gezinnen waar de man, en dus in vele

gevallen ook de echtgenote, minder tevreden is met zijn nieuwe posi-

tie, de omschakeling de meeste problemen heeft opgeroepen. Voor-

al het oordeel van de man over het nieuwe bedrijf is in dit verband

van belang.

Rubriek D: Veranderin~ werkaspekten. Welke veranderingen in de

werksituatie zijn het meest van betekenis geweest voor het gezins-

leven van de omgeschakelde ex-mijnwerkers? De relatering van de

dirnensies, die de verandering in de werksituatie indiceren, aan de

invloed van de omschakeling op het gezin kan hiervoor aanwijzingen

opleveren. De analyseresultaten tonen aan dat vooral een verandering

in negatieve zin van de aspekten op de dimensie sociale relaties ver-

band houdt met de problematiek van de beroepsovergang voor het gezin.

In mindere mate is dit het geval bij de verandering in autonomie en

financi~n. Een verandering in de mate van autonomie speelt dan hoofd-

zakelijk een rol bij de ex-ondergronders, terwijl een achteruitgang

op het financi~le vlak, een aspekt waar we in rubriek F nog op terug-

komen, bijna uitsluitend bij de ex-bovengronders verwijst naar nega-

tieve konsekwenties van de omschakeling voor het gezin. Een belang-

rijk facet blijkt verder nog de reistijd naar het nieuwe becirijf te zijn.

Indien de ex-mijnwerker langere reistijden moest aksepteren dan oor-

deelt de echtgenote nogal eens negatief over de invloed die de omscha-

keling op het gezinsleven heeft uitgeoefend.

Rubriek E: Persoonlijke kenmerken. Evenals in de vorige analyses,

waar de waardering voor bedrijf, werk, bemiddeling en omscholing

centraal stonden, is het verband tussen leeftijd en de afhankelijke va-

riabele nogal wisselvallig. Bepaalde duidelijk af te grenzen leeftijds-

groepen waarin de omschakeling bijzonder negatieve konsekwenties

voor het gezinsleven heeft gehad levert de analyse niet op. Ook de bur-

gerlijke staat en het onderwijsniveau zijn niet of nauwelijks van be-

lang voor een verschil in de ervaringen die het gezin heeft opgedaan.
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T. a, v. de woonregio is op te merken dat de omschakeling zeer

weinig negatieve konsekwenties voor het gezin opgeleverd heeft

bij de ex-mijnwerkers die buiten de oostelijke en westelijke mijn-

streek woonden. De veronderstelling dat hier vooral de veranderde

reistijden een rol zouden spelen blijkt niet op te gaan. De respon-

denten die buiten de mijnstreek wonen zijn wel meer van mening

dat ze er met de reistijden op vooruit gegaan zijn, maar dit gaat

niet samen met minder ongunstige oordelen over de invloed van de

omschakeling op het gezin. ~9)

Rubriek F: Opinie van echt~enote. Het oordeel van de echtgenote

van de ex-mijnwerker over het noodzakelijke vertrek van de man

uit de mijnindustrie was, zoals we reeds zagen, zeker niet altijd ne-

gatief. Dat de vrouwelijke respondenten die de omschakeling minder

apprecieerden ook in hun gezin in meerdere mate ongunstige invloeden

onderkenden lag in de lijn der verwachtingen. Vermeldenswaard is

wel de rol die de motivering gebaseerd op het inkomen in dit verband

speelt. Een negatieve waardering over de omschakeling op grond van

een achteruitgang in inkomen verwijst alleen bij de ex-bovengronders

naar negatieve konsekwenties voor het gezinsleven. Bij de echtgenotes

van de ex-ondergronders, die op het financiële vlak meestal met een

grotere teruggang gekonfronteerd werden, treedt een dergelijke ten-

dens nergens op. Ook de twee andere variabelen die specifiek op de

verandering in financiële opbrengsten zijn toegespitst (oordeel over

nieuw loon van de man, en de verwachting t. a. v. het in de toekomst

financieel rond kunnen komen) leveren analoge resultaten op. Voegen

we hier nog aan toe dat ook het wegvallen van de verschillende ver-

zorgende taken van de mijnindustrie vooral door de ex-bovengronders

en nauwelijks door de ex-ondergronders als problematisch gezien

wordt dan rijst toch wel de vraag in hoeverre bij de vroegere onder-

grondse mijnwerkers de situatie realistisch onder ogen werd gezien.

Een vraag die open blijft staan voor verder onderzoek.

79) Reistijden na omschakeling beter vindt bij de ex-ondergronders in
de mijnstreek 24qo en de ex-ondergronders buiten de mijnstreek 70~fo;
bij de ex-bovengronders zijn de percentages resp. 20 en 69~0. De re-
latieve aantallen die de invloed op het gezin negatief waarderen zijn
binnen genoemde groepen resp. 6~0, 3qo, 12qo en 15qo.
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Na deze analyses willen we de paragraaf over het gezin afsluiten

met enige aandacht voor de ontwikkelingen rond de status-incon-

gruente positie van de vroegere ex-mijnwerkers. Bedoelde status-

incongruentie hield in dat met name bij de voormalige ondergrondse

mijnwerkers het vaak geringe sociale prestige voor het zware, in-

spannende mijnwerk gecompenseerd werd door de mogelijkheid een

hoog consumptief niveau te bereiken.

Welke zijn de konsekwenties indien er t. g. v. de omschakeling va-

riaties optreden in beide faktoren? Hypothetisch kan het volgende

gesteld worden: de beoordeling van de nieuwe situatie is, onder-

meer, afhankelijk van een verandering in de faktoren sociaal pres-

tige en beloning. Negatieve veranderingen op beide faktoren leiden

tot meer ongunstige oordelen over de nieuwe situatie dan positieve

ontwikkelingen; tegengestelde veranderingen werken compenserend.

Vooral deze laatste tendens kan een indikatie geven of de omschake-

ling de status-incongruente positie heeft gereduceerd. De verwach-

ting is dat genoemde relaties in sterkere mate voorkomen bij de

ex-ondergronders dan bij de ex-bovengronders.

De onderzoeksresultaten m, b, t, dit thema zijn voor de ex-onder-

gronders en de ex-bovengronders opgenomen in de tabellen 5.7.4.

en 5.7. 5. Hierin zijn de veranderingen in sociaal prestige in combi-

natie met de waardering voor het nieuwe loon afgezet tegen het oor-

deel over de nieuwe baan; alle evaluaties zijn gebaseerd op de uit-

spraken van de echtgenotes.
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Tabel 5. 7.4. Sociaal prestige en beoordeling loon t. o. v. waardering

voor baan bij ex-ondergronders. 80)

sociaal veel hoger iets hoger maakt niet helemaal tot.prestige veel uit niet hoger

aardering - } 0 - f 0 - f 0 - f 0loon

0o rde e1 }} 7"~0 2 3 ajo 7 3qo OaJo 28ojo 3 6ojo 9~0 24 aJo 21 qo 6~Jo 14qo Oojo 17 PJo

over f 7oJo 68~Jo 27~fo 67Pfo 53~fo 64ojo 52ofo 54aJo 54aJo 19~0 59~0 lojo 53~Jo
werk ~ 7qo 3~fo OPfo 28afo 9oÍo Oafo 25~Jo 18Qfo 13~0 22~fo 14aJo 29~0 17~Jo

- Oafo 7 oJo Oqo 6ojo 9~o O~fo 15 aJo 4qo 13 ~fo 5 3~Jo 14qo OoJo 14ojo

Totaal 15 31 11 18 32 14 102 68 24 36 22 7 380

Tabel 5. 7. 5. Sociaal prestige en beoordeling loon t, o. v. waardering

voor baan bij ex-bovengronders. 80)

sociaal veel hoger iets hoger
maakt niet helemaal tot.prestige veel uit niet hoger

aarderin - } 0 - f 0 - f 0 - f 0loon
ff - 21 qo 54 ~Jo - 17 ojo 14~0 - 2 3aJo 7QJo - 14 qo 14 ofo 18~Ío

oordeel f 67ojo 63~fo 6~0 - ó7afo 3qo 29qo 39~0 61qo 17aJo 3~fo 14PJo 51~foover
werk f - 16ojo - 17~fo 14~Jo 24ofo 35QJo 24afo 17qo 14QJo 29~fo 19~0

- 33ofo - - - - 7Qfo 4oio 9oÍo 67Pfo 29Pfo 3~fo 13~fo

Totaal 3 19 24 0 6 22 17 26 46 6 7 7 183

80) De notaties bij waardering loon betekenen resp.: loondaling die
tegengevallen is (-), loondaling die meegevallen is (f), geen loon-
daling (0). De notaties bij het oordeel van de echtgenote over het
werk van de man betekenen resp. : erg goed (ff), goed (f), gaat
wel (f), slecht of erg slecht (-).
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Volgens verwachting leveren tegengevallen financi~le beloningen

zonder een stijging in sociaal prestige inderdaad de meeste nega-

tieve oordelen op. Het belangrijkste deel van de hypothese, gericht

op de reduktie der status-incongruentie, wordt echter nauwelijks

ondersteund door de cijfers. Indien het loon n.l. is tegengevallen,

rnaar het prestige is toegenomen, oordeelt bij de ex-ondergronders

toch nog 20qo negatief; een percentage dat aanzienlijk hoger ligt

dan bij een geringere stijging van sociaal prestige en tegengevallen

beloning. Hoogstens bij de ex-bovengronders, waar de kleine aan-

tallen de nodige reserves oproepen, is een lichte tendens te be-

speuren dat een stijgend prestige bij geen of bij een tegengevallen

loondaling kompenserend werkt. We gingen er echter vanuit dat

dit laatste juist voor de ex-ondergronders het sterkst zou opgaan.

Bij de hier geanalyseerde relaties laten de echtgenotes het loon dus

zwaarder wegen dan het sociaal prestige.

5.7.4. Samenvatting.

Een plotselinge en noodgedwongen positieverandering van de man in

zijn werksituatie kan vooral voor het gezinsleven aanzienlijke konse-

kwenties hebben. De gevolgen die de omschakeling op het gezin uit-

oefende zijn onderzocht door de echtgenotes van de betreffende ex-mijn-

werkers hun mening te laten geven over de veranderde situatie, waar-

bij een specifiek patroon van arbeidsornstandigheden (o. a, fysiek zwaar

werk, afwijkende werktijden, hoge verdiensten) gewijzigd werd.

In de totale onderzoeksgroep is het oordeel van de echtgenotes t, a. v. de

ervaren veranderingen overwegend positief.

Wanneer we de reakties op de vooral voor de ex-ondergronders bijna

onvermijdelijke loonachteruitgang buiten beschouwing lieten bleek, dat

de omschakeling betreurd werd door ongeveer eenderde van de echt-

genotes van de vroegere bovengronders, en door rond eenvierde van

de echtgenotes van de ex-ondergronders en de leden van de kerngroep.

Meer gespecificeerd werd de invloed van de omschakeling op het ge-

zin vervolgens vastgesteld door de echtgenotes acht aspekten te laten
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evalueren die betrekking hadden op de sociale relaties in het ge-

zin en op de fysieke konditie van de man. De belangrijkste konklu-

sies waren, dat naar de mening van de echtgenotes de meeste as-

pekten meestal geen invloed van de omschakeling ondergaan hadden;

dat, indien er wel van invloed sprake was, de gunstige konsekwen-

ties overheersten; dat de gunstige invloed vooral ervaren werd door

de echtgenotes van de vroegere ondergronders en wel speciaal t. a. v.

de fysieke konditie van de man.

Het nieuwe werk van de man werd door de meeste echtgenotes posi-

tief gewaardeerd; slechts 12qo bij de ex-bovengronders, 13qo bij de

ex-ondergronders en 19~Ío in de kerngroep oordeelde hierover nega-

tief. De oordelen van man en vrouw bleken op dit gebied duidelijk met

elkaar overeen te stemmen. De konsekwenties van de omschakeling

voor het gezin werden vooral negatief beoordeeld wanneer de man

het nieuwe bedrijf, en in mindere mate het nieuwe werk, ongunstig

waardeerde. Speciaal de veranderingen in de sociale relaties in de

werksituatie van de man en een verandering in de reistijden van en

naar het werk verwezen naar meer of minder gunstige oordelen van

de vrouw over de invloed van de omschakeling op het gezin.

De grootste ongerustheid bestond er bij de echtgenotes van de ex-

mijnwerkers over de financi~le situatie. Vooral bij de ex-ondergron-

ders kwam dit probleem sterk naar voren. In de meeste gevallen

dacht men het in de toekomst echter wel te kunnen redden, ook al

zou dit de nodige matiging vragen. Problemen verwachtte men eerder

bij andere gezinnen dan bij zichzelf. Aanpassing op financieel terrein

zou, volgens de echtgenotes, vooral gezocht dienen te worden in ver-

minderde besparingen, bezuiniging op de aanschaf van duurzame ge-

bruiksgoederen voor het huishouden en bezuiniging op de aankoop van

kleding.

Nogal verrassend was de bevinding dat de ongerustheid over de finan-

ci~le situatie bij de ex-ondergronders nauwelijks in verband stond met

het oordeel over de invloed die de omschakeling op het gezin had uit-
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geoefend. Een dergelijk verband werd wel aangetroffen bij de
ex-bovengronders; een groep die in veel mindere mate met een
loonachteruitgang geconfronteerd werd.

Tot slot werd ingegaan op eventuele veranderingen rond de status-
incongruente positie van de vroegere mijnwerkers. Verondersteld
werd dat vooral bij de ex-ondergronders een geringe waardering
voor een nieuwe positie met lager loon gecompenseerd zou worden
door een verhoogde status. De onderzoeksresultaten ondersteunden
deze hypothese echter niet.
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HOOFDSTUK 6: MOBILITEIT NA OMSCHAKELING.

6.1. A1Qemeen.

Een van de pretenties van het moderne arbeidsmarktbeleid is opti-

male arbeidsallokatie. 1) Een streven dat zeker tijdens een geforceerd

omschakelir~gsproces onder wisselende konjunkturele omstandigheden

utopische trekken zal vertonen. Welke optimalisatiekriteria in dit

verband geoperàtionaliseerd dienen te worden is bovendien een vraag

die voor verdere diskussie open staat.

Het analyseren van de mutaties binnen het arbeidsbestel,en de daar-

aan ten grondslag liggende motiveringen,is een van de wegen die het

sukses van een arbeidsmarktbeleid kunnen indiceren. Op grond van

deze overweging zijn de ex-mijnwerkers die in eerste instantie

medio 1968 bij het onderzoek betrokken werden over een langere ter-

mijn gevolgd. In hoofdstuk 4, paragraaf 2, werd al aangegeven dat

dit vervolgonderzoek nogal gelimiteerd moestblijven. Via een post-en-

quéte, medio 1971 uitgevoerd, werden data verzameld over de om-

vang en de richting van de mobiliteit tussen juni 1968 en juni 1971. 2)

Naar de achtergronden en redenen van deze mobiliteit is via de post-

enquéte niet geinformeerd; het risico op een geringe respons leek

dan te groot.3) Achteraf gezien is deze omissie, gezien de bijzonder

hoge respons, wel te betreuren. Binnen tien da.gen werd 40qo van de

enquéteformulieren terug ontvangen. Na een eerste rappel, medio

juni, liep dit percentage op tot 77~jo. Een tweede rappel, eind juni

leverde nogmaals ll~fo respons op en een derde rappel, medio augus-

tus, na gebleken problemen van bereikbaarheid wegens vakanties,

1) Z ie hie rove r o. a. H. J. van de B raak en L. Faa se: Optimale a r-
beidsallokatie, Rotterdam 1970.

2) In 1971 werden 595 van de 602 respondenten uit 1968 benaderd;
2 respondenten konden niet bereikt worden wegens vertrek naar
het buitenland; 5 respondenten uit 1968 waren overleden.

3) In hoofdstuk 4. 2. werd al gewezen op de nogal beperkte respons
in diverse reallokatiestudies.
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gaf nog bijna 3qo respons,. De totale respons van de ex-mijnwerkers

was dus ruim 90qo. Een dergelijke respons is erg hoog en ze roept

dan ook de vraag op of de enquéte uitgebreider had kunnen zíjn. Meer

informatie over minder personen is soms bruikbaarder dan weinig in-

formatie over veel respondenten, De grens tussen het haalbare en het

wenselijke is echter bij post-enquétes moeilijk vooraf te trekken.

In een later stadium is ook nog informatie verzameld over de ex-mijn-

werkers die geen enquêteformulier retourneerden. Hiervoor werd,

voorzover dit mogelijk was, een beroep gedaan op de werkgever van

1968 met de vraag of de betreffende personen per juni 1971 nog in

dienst waren en zo nee, wanneer het vertrek had plaats gevonden.

Alle aangeschreven bedrijven reageerden op dit verzoek.4) De laatste

gegevens kwamen in de loop van oktober 1971 beschikbaar. In totaal

werd aldus informatie verkregen over 98~0 (N - 586) van de aange-

schreven respondenten,

6. 2, Thema's van onderzoek.

De vroegere positie van mijnwerker moest in het kader van de herstruk-

turering noodzakelijkerwijs opgegeven worden. De mijnwerker werd

zodoende gedwongen zich te oriënteren op de externe arbeidsmarkt

en eventuele voorkeuren en verwachtingen t. a, v. een andere werksi-

tuatie kenbaar te maken. Het afwegen van de voor- en nadelen van

een bepaalde positie zal waarschijnlijk anders verlopen bij een "nor-

maal" allokatieproces, waarin vrijwillige mobiliteit overheerst, dan

tijdens een geforceerde omschakeling bij bedrijfssluiting of inkrimping.

In de eerste situatie zullen voorkeuren en verwachtingen wellicht dui-

delijker zijn en zal de kennis van de arbeidsmarkt evenwichtiger opge-

bouwd kunnen worden, Bij gedwongen omschakeling zal veelal op korte

termijn een beslissing tot stand moeten komen. Vooral de werkne-

mers die geen of nauwelijks aspiraties in een andere richting hebben

4) 7 ex-mijnwerkers bleken niet bekend te zijn bij de werkgever van
1968; ze kwamen niet in de administratie van de betreffende be-
drijven voor,daar ze waarschijnlijk via onderaannemers e. d, daar
gewerkt hadden.
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zullen bij een dergelijk omschakelingsproces voor een moeilijke

keuze staan, ook al worden in voldoende mate nieuwe mogelijk-

heden binnen het arbeidsbestel aangeboden. 5)

Omschakeling betekent dus, zoals elke verandering, onzekerheid.

De marge van onzekerheid zal zoveel mogelijk gereduceerd moeten

worden door de bemiddelende instanties, als bemiddelingsbureaux,

omscholingsinstituten e, d.. In een omschakelingsproces, zoals

dat door de mijnsluitingen op gang werd gebracht, zullen derge-

lijke bemiddelende instanties ook vaak een wissel op de toekomst

hebben moeten trekken. Dit proces, waarbij vanuit zo'n specifieke

bedrijfstak omgeschakeld moest worden, kende immers geen verge-

lijkbaar precedent. Het beheersen van de noodzakelijke veranderingen

kon dus niet of nauwelijks steunen op duidelijke richtlijnen, gebaseerd

op vroegere ervaringen. Onzekerheid was dus ook voor deze bemidde-

lende instanties een gegeven.

De vraag die in dit verband naar voren moet komen is de vraag naar

het resultaat van de gekozen oplossingen. Duizenden werknemers

uit de mijnindustrie zijn inmiddels omgeschakeld, In hoeverre is deze

omschakeling suksesvol verlopen?

In het voorafgaande hoofdstuk werden de ervaringen van de ex-mijn-

werkers met .de omschakeling geanalyseerd. Hierbij bleek dat de

meeste ex-mijnwerkers nogal positief oordeelden over de nieuwe werk-

situatie en over de wijze waarop deze bereikt was. Tevredenheid is

echter altijd een relatieve zaak. Men aksepteert een bepaalde positie

tegen de achtergrond van de aanwezige mogelijkheden. In een tijd

van schaarste zal men eerder met minder tevreden (moeten) zijn.

Veranderen de omstandigheden, speciaal de mogelijkheden op de ar-

beidsmarkt, dan kan de tevredenheid over de in eerste instantie en

met veel onzekerheid gekozen positie weleens afnemen, wat onder meer

kan resulteren in een sterke ori~ntatie op de arbeidsmarkt en in een

hoge mobiliteit bij de omgeschakelde werknemers.

5) Zie voor de veronderstelde relaties tussen de ~chtergronden van
positiewisseling en het resultaat van de omschakeling schema 3. 1.
in hoofdstuk 3.
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In de periode van medio 1968 tot medio 1971 zijn de mogelijkheden

op de arbeidsmarkt in vergelijking met de voorafgaande jaren nog-

al gewijzigd; de aanvankelijk ruime arbeidsmarkt kreeg duidelijk

een evenwichtiger karakter. 6)

Wat voor invloed heeft deze ontwikkeling gehad op de omgeschakelde

ex-mijnwerkers? Bleven zij in hun tijdens de omschakeling geko-

zen baan of heeft er een heroriëntatie plaats gevonden, die resulteer-

de in een hoge mobiliteit?

Het opnieuw van positie wisselen na de eerste omschakeling defi-

niëren we als sekundair reallokatieproces.

Om op de gestelde vragen een, overigens beperkt, antwoord te kunnen

geven is het onderzoek ingesteld waarvan in dit hoofdstuk verslag wordt

uitgebracht. De volgende thema's zullen achtereenvolgens de aandacht

krijgen:

- in welke mate is er sprake van een sekundair reallokatieproces?

(6. 3. );

- welke relaties bestaan er tussen de tijdens de omschakeling ge-

volgde reallokatiekanalen en de latere mobiliteit? (6. 4. );

- waardoor worden de meer of minder mobiele ex-mijnwerkers

getypeerd en welke richtingen zijn tijdens het sekundaire reallo-

katieproces ingeslagen? (6. 5. ).

6. 3. De mobiliteit.

Een wisseling van werkgever kwam bij precies eenderde van de gevolg-

de ex-mijnwerkers voor; daarnaast wisselde 18qo van funktie bij de

werkgever van 1968. De totale externe mobiliteit in de drie gevolgde

jaren bedroeg dus 33qo en de interne mobiliteit 18qo.

Tabel 6. 1, biedt een overzicht van de gekonstateerde positiewisse-

lingen.

6) Zie hiervoor de Arbeidsmarktbeschrijvingen van 1969, 1970 en 1971
door het D. B.A. te Maastricht. Na medio 1971, de periode. die
dus niet bij dit onderzoek betrokken is, werd de werkgelegenheid
in Zuid-Limburg, evenals landelijk, al snel problematischer.
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Tabel 6. 1. Mobiliteit van ex-mijnwerkers tussen juni 1968 en juni

1971. (N - 602).

juni 1971 t. o. v. lu2?i 1968

- zelfde werkgever en zelfde funktie

- zelfde werkgever en andere funktie

- zelfde werkgever en funktie onbekend

- een enkele andere werkgever

- meerdere andere werkgevers
- andere werkgever maar aantal onbekend

- restgroep (geen informatie)

41 ~Jo

18~fo 64 oJo

5afo

2 2~Jo

6~0 33qo7)

5~jo

3~o

Op de interne funktiewisselingen (18qo) zal in het vervolg slechts spo-

radisch teruggekomen worden; er is geen informatie beschikbaar over

de aard en de richting van de hierbij opgetreden veranderingen. De

verdere analyses en kommentaren zijn vooral toegespitst op de mo-
8

biele groep van 33qo, die bij de werkgever van 1968 vertrólc.

Welke betekenis kan aan een mobiliteitscijfers van 33qo in een periode

van drie jaar toegekend worden; is dit als hoog of laag te kwalificeren?

Een kategorische uitspraak doen lijkt in dit verband weinig zinvol; van-

uit verschillende optieken zal men zeker tot andere konklusies komen. 9)

7) 13 ex-mijnwerkers uit de 33~jo waren in juni 1971 niet meer in het
arbeidsproces opgenomen ( 6 WAO, 2 ziektewet, 3 werkloos, 1
werkplaats aangepaste arbeid en 1 C. V. V. ).

8) 18qo van de 201 vertrokkenwerknemers was tussen juni 1968 en juni
1971 werkloos; gemiddelde duur f 4 maanden, variërend van enkele
dagen tot ruim 10 maanden. Deze werkloosheid was niet geconcen-
treerd in een of enkele bedrijfstakken.

9) Omschakelingsstudies waarin werknemers over een langere termijn
gevolgd zijn geven onderstaande cijfers over de mobiliteit van omge-
schakelde werknemers ( exclusief de werkloos geblevenen):
- L. P. Adams en R.L. Aronson, o. c. , pag. 41: ruim 60~o vertrek

uit N-151 in ruim 2 jaar; R. C. Wilcock and W.H. Franke o. c., pag.
127~128: 33qo vertrek uit N- 2270 in 1 jaar na bedrijfssluiting;
H. R. Kahn: o. c. pag. 111; 72qo vertrek uit N-447 in ruirn 2 jaar
(N. B. 52qo weer bij vroegere werkgever); D. Wedderburn ( 1965) o. c.
pag. 92:39oÍo vertrek uit N-190 in f 10 maanden; M. A. Aiken, L. A.
Ferman and H. L. Sheppard, o. c. pag. 43: 44qo uit N-200 in ruim
2 jaar; R, van Eykeren en T. Lambrechts, o, c. pag. 10: 31qo uit
N-168 in 9 maanden.
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Wel is het duidelijk dat voor een aantal ex-mijnwerkers de eerste
omschakeling geen definitieve is geweest, maar dat een sekundair

reallokatieproces op gang is gekomen dat nogmaals vele verande-
ringen met zich mee kon brengen, 10)

Evaluatie van een mobiliteitscijfer vereist inzicht in de konsentratie

of spreiding van dit cijfer over de onderzoeksperiode. In tabel 6. 2.

wordt hiervan een overzicht gegeven. De mobiliteit is dan tevens

afgezet tegen de anci~nniteit. Sterke koncentraties in bepaalde onder-
zoeksperiodes of in enkele anciënniteitsgroepen zijn hierbij niet te

onderkennen. In de volgende paragraaf zullen we, via de techniek van
overlevingscijfers, verder ingaan op het tempo van vertrek of m, a. w,

op de gemiddelde verblijfsduur van verschillende subgroepen in de
periode medio '68 tot medio 1971,

10) In feite is niet het totale sekundaire reallokatieproces gevolgd,
maar alleen de mobiliteit vanaf inedio 1968, Voordien, d, w, z,
tussen de datum van afvloeiing uit de mijnindustrie en het indienst-
treden bij de werkgever van 1968, kunnen er al positiewisselingen
hebben plaatsgevonden, Het totale reallokatieproces zal dus van
grotere omvang zijn dan hier wordt gesteld.



Tabel 6. 2. De mobiliteit t. o. v. periode in dienst bij werkgever

1968 en periode van vertrek bij werkgever 1968.

Periode in dienst bij werkgever 1968

1966

onbe-
kend

~,
a,
~
a~~o
x~,

a~
3.r,.N
~

a

onbekend

1968 juli~dec. 1

1

2

5 Oqo

jan. ~
juni

4

1

5

1

3

4

18

55

3 3 ~Jo

juli~
dec.

2

1

2

1

3

2

11

46

24 ~o

6.4. Reallokatiekanalen en mobiliteit.

1967

jan. ~
juni

4

juli~
dec.

3

14

8

6

5

9

6

38

112

34~fo

11

13

9

5

3

58

173

34 qo

1968

jan. ~
juni

7

14

16

11

10

11

6

75

198

3 8~0

totaal
mo-
biel

12

38

38

36

25

31

21

201

586

34 oJo

~o mo-
biel

19~0

19~0

18 PJo

12 ojo

15afo

l OaJo

l 00~0

Welke relaties bestaan er tussen de gevolgde omschakelingswegen in

de periode januari 1966 t~m medio 1968 en de in de daarop volgende

drie jaren opgetreden mobiliteit? Achter deze vraagstelling ligt eigen-

lijk de vraag naar het effekt van het gevolgde afvloeiingsbeleid. Resul-

teert een omschakeling via begeleiding van bemiddelingsinstanties en

herscholingskursussen in een "stabielere" keuze dan omschakeling

zonder een dergelijke begeleiding? In een meer gedetailleerd onderzoek

zou deze vraag nog sterker op de bemiddeling toegespitst kunnen wor-

den, waarbij dan als hypothese zou kunnen gelden dat de officiële be-

middelende instanties de moderne arbeidsmarkt, die steeds komplekser

van aard wordt, doorzichtiger kunnen maken dan minder formele infor-

1969

1970

1971

jan. ~juni

juli~dec.

jan. ~juni

juli~dec.

jan. ~juni

totaal mobiel

totaal

~o mobiel

-202-
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matiekanalen m. b. t, de arbeidsmarkt, zoals informatie via vrien-

den, kennissen, advertenties van bedrijven e. d..Het verschil in

informatiebron zou dan, aldus de hypothese, gepaard moeten gaan

met een verschil in sukses bij het kiezen van een baan en, als

konsekwentie hiervan, met verschil in mobiliteit op de langere

duur. Zoals gezegd zijn de onderzoeksdata te beperkt om een der-

gelijke hypothese te toetsen. 11) In ons materiaal kan hoogstens ge-

zocht worden naar aanwijzingen die een richting voor verder onder-

zoek inhouden t. a. v. het geschetste probleemveld.

De cijfers die het aanknopingspunt bieden voor de verdere tekst zijn

te vinden in schema 6, l. , een schema dat is opgebouwd naar analogie

van de in hoofdstuk 5 gevolgde procedure. Voor elke subgroep is een

drietal kenmerken opgenomen. Allereerst het absolute aantal res-

pondenten per subgroep; verder het percentage respondenten dat

bij de werkgever van 1968 vertrokken is en als derde kenmerk de

zgn, gemiddelde mobiliteitstendens per maand. 12) Dit laatste cijfer,

dat aangeeft hoeveel ex-mijnwerkers gemiddeld vertrokken per ge-

werkte maand in de periode medio 1968 t~m medio 1971, geeft een

globale indruk van het tempo waarin de verandering van positie plaats

vond. 13) Meer dan globaal kan deze indruk niet zijn, omdat een ge-

1 1) Met de beschikbare data is b. v. geen verschil aan te geven tussen
vrijwillig en onvrijwillig vertrek. Gezien de beknoptheid van de
vraagstelling, nodig geacht ter stimulering van de respons, bleef
meting van dit voor mobiliteitsanalyses uiterst belangrijke facet
achterwege. Overigens kan men zich nog afvragen in hoeverre dit
onderscheid via een postenquéte valide te meten is. Wat zal b. v.
iemand antwoorden die "vrijwillig" vertrok omdat hij anders op
korte termijn toch ontslagen zou worden?

12) Zie voor een nadere explikatie van deze index: J. Segers (1968) o. c.
pag. 47 e.v. Berekening geschiedt door het aantal vertrokkenen in
de analyseperiode te delen door de som van het aantal perioden (d. i.
hier: maanden) dat niet-vertrokkenen in de analyseperiode werkzaam
waren plus de som van het aantal perioden (maanden) dat de ver-
trokkenen werkzaam waren.

13) Berekening geschiedt over de 3 gevolgde jaren. Bij beschouwing van
het totale sekundaire reallokatieproces zou ook de anciënniteit vóór
medio 1968 in de berekening verwerkt rnoeten worden.
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middelde per definitie geen inzicht biedt in het verloop van een

proces,
14)

Via het schema is te konstateren dat de voormalíge ondergronders
meer en in een gemiddeld sneller tempo vertrokken dan de vroegere

bovengronders. Bij de ex-ondergronders vertonen vooral de niet

omgeschoolden een hoge en snelle mobiliteit.

Een interpretatie zou in twee richtingen gezocht kunnen worden: of-

wel heeft de omscholing een betere aanpassing aan de nieuwe werk-

situatie tot stand weten te brengen, ofwel ligt de oorzaak in het feit

dat juist die werknemers zijn omgeschoold, die verder de minste

mogelijkheden hadden op de arbeidsmarkt. Het gemis aan gegevens

over de achtergrond van de mobiliteit laat het kiezen voor een van

beide interpretaties niet toe.

Bij de vroegere bovengronders treffen we t. a, v. de omscholing een

tegenovergestelde tendens aan. Hier vertrokken juist de omgeschool-

den meer en in een tempo dat gemiddeld hoger lag. Een verklaring

moet ook nu achterwege blijven.

Resulteerde de herplaatsing via de formele bemiddelende instanties

in een lagere mobiliteit dan omschakeling zonder de hulp van derge-

lijke organen? Bekijken we de relevante groepen in het schema (de

bemiddelden enerzijds t. o. v. de niet bemiddelden en degenen die zon-

der uitkeringen vertrokken anderzijds) dan zien we dat de variatie in

het mobiliteitscijfer niet erg hoog is; alleen bij de, overigens kleine,

groep ex-bovengronders die zonder uitkeringen vertrok (wat veelal

vertrek op eigen initiatief beduidde) ligt het mobiliteitscijfers aan

de hoge kant.

Overzien we schema 6. 1. in zijn totaliteit dan geldt,dat de weg waar-

langs men tijdens de omschakeling een nieuwe baan bereikt heeft wei-

nig zegt over de later opgetreden mobiliteit; een konklusie die mede

onderstreept wordt door het geringe percentage verklaarde variantie

14) Voor meer gedetailleerde analyses t. a. v. het verloop van een
proces bieden overlevingskurves betere informatie; we beper-
ken ons hier echter tot de gemiddelde mobiliteitstendens,
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bij de diverse dichotomiseringen van de onderzoeksgroep via het

basisschema.

6. 5. Mobiel versus stabiel.

6. 5. 1. Relaties met de mobiliteit.

In het survey van 1968 lag het aksent op de oordelen van de ex-mijn-

werkers t, o. v. diverse veranderingen waarmede ze tijdens het om-

schakelingsproces geconfronteerd werden. Een aantal kenmerken van

de onderzoeksgroep werd in hoofdstuk 5 gerelateerd aan deze oor-

delen. De gegevens uit het survey zullen nu ook benut worden om de

relaties met de later opgetreden mobiliteit te analyseren. Tabel 6. 3.

geeft per rubriek een overzicht van de variabelen die hierbij betrok-

ken werden.

Tabel 6.3. Kenmerken in analyse

Rubriek A: Positie tijdens omschakelin~

1, periode van afvloeiing

2. wel~geen uitkering

3. wel~niet bemiddeld

4, wel~niet omgeschoold

Rubriek B: Positie en oordelen in 1968.

5. bedrijfssektor

6, funktiegroep

7. oordeel over bedrijf

8, oordeel over werk

9. mobiliteitsgeneigdheid

9a. mob. geneigdheid x oordeel over bedr.

9b. mob. geneigdheid x oordeel over werk

10a. richting gewenste omscholing

lOb. omscholingswensen

11, motivering baankeuze

Rubriek C: Preferenties en rea-
lisatie t, a, v.

12, grootte bedrijf

13. dienstrooster

14. samenwe rking sve rband

15. vroegere kollega's

Rubriek D: veranderin~ werkaspekter

16. autonomie

17, financiën

18. sociale relaties

19. reistijden

Rubriek E: Persoonlijke kenmerken

20. leeftijd

21. onderwijsniveau

22, woonregio
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De analyseprocedure is overeenkomstig die van het voorafgaande

hoofdstuk; via de kontrastgroepenmethode worden de relaties in de

diverse subgroepen van het basisschema gevolgd.

Voordat hiermede gestart wordt dient op enkele restrikties gewe-

zen te worden. Het relateren van individuele oordelen aan mobiliteits-

cijfers suggereert min of ineer een, al of niet direkt, oorzakelijk

verband. Omdat gegevens over de aanleiding tot mobiliteit niet be-

schikbaar zijn, met name niet over de (on)vrijwilligheid van het ver-

trek, is een dergelijke suggestie niet geheel terecht. Wanneer we

in de navolgende tekst toch op de vermelde relaties ingaan dan hou-

den we daarbij twee veronderstellingen aan,die het voorbehoud tegen-

over de interpretaties van de analyseresultaten aangeven.

Op de eerste plaats veronderstellen we dat het grootste deel van het

verloop gebaseerd is op vrijwillig vertrek. Tijdens de onderzoeks-

periode was er namelijk weinig sprake van bedrijfssluitingen en in-

krimpingen, zodat de kans op ontslag vanwege dergelijke externe om-

standigheden niet erg groot was. 15) Verder gaan we van de veronder-

stelling uit dat eventueel ontslag door dergelijke externe omstandig-

heden als inkrimping van bedrijf niet samenhangt rnet individuele

oordelen van de werknemers. De associaties tussen de individuele

oordelen en de mobiliteitscijfers zullen dus bij hantering van de twee-

de veronderstelling nauwelijks of niet beinvloed worden.

De resultaten in cijfers van de analyses biedt tabel 13 in bijlage III.

Per rubriek volgt nu kommentaar.

Rubriek A: Positie tijdens omschakelin~. Alleen de periode van af-

vloeiing moet hier bezien worden; de overige drie variabelen kwamen

in de voorafgaande paragraaf, bij de reallokatiekanalen al aan bod.

Het tijdstip waarop de mijn in de jaren 1966 t~m medio 1968 verlaten

werd geeft slechts in geringe mate een verwijzing naar een meer of

minder hoge mobiliteit; iets wat we ook al zagen in tabel 6. 2. van pa-

15) Zie de arbeidsmarktbeschrijvingen voor de provincie Limburg
1968 t~m 1971.
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ragraaf 6. 3. Indien er samenhangen optreden dan is meestal de ten-
dens te onderkennen dat de meest recent afgevloeide ex-mijnwerkers
in iets hoger aantal vertrokken zijn bij de werkgever van 1968.

Rubriek B: Positie en oordelen in 1968. De bij de analyses onder-

scheiden bedrijfssektoren en funktiegroepen worden nogal gekenmerkt

door een diversiteit van vertrekcijfers. De sektoren en funktiegroepen

met de hoogste mobiliteistcijfers zijn samengevat in de tabellen 6.4.

en 6. 5.

Tabel 6.4. Bedrijfssektoren met hoogste vertrekcijfers. ~)

ex-ondergronders ex-bovengronders

N ojo vertrek N ~1o vertrek

- voedingsmiddelenindustrie 20 70qo

- plastic-industrie 15 60ojo

- papier-industrie 13 54qo

- steen~aardewerk-industrie 28 54~fo

- bouwnijverheid 35 46qo 14 43~Jo

- groot~detailhandel 25 44qo

- ijzer~staal~konstruktiebedrijven 64 41qo 34 32~fo

- textiel-industrie 23 35qo

Totaal alle sektoren 399 37~Jo 187 28qo

Tabel 6. 5. Funktiegroepen met hoogste vertrekcijfers.~)

ex-ondergronders ex-bovengronders

N ~fo vertrek N ~o vertrek

- expeditie 15 60ojo

- bedieningsvakman 61 54qo 16 31qo
- industrieel-technisch (overig) 24 50~fo

- vertegenwoordigers 10 50ojo

- b ouwvakke r s 12 4 2ojo

- vaktechnisch 61 33~fo

Totaal alle funktiegroepen 399 37~Jo 187 28qo

~) Alleen sektoren en~of funktiegroepen met ~10 respondenten zijn vermeld.
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De meeste door een nogal hoog vertrekcijfer gekenmerkte bedrijfs-

sektoren en funktiegroepen bleken in 1968 al minder geapprecieerd

te worden door de ex-mijnwerkers (zie par. 5. 3. 3. ). Uitzonderingen

vormen de voedingsmiddelenindustrie, de bouwnijverheid en de

groot~detailhandel met de daarbij aansluitende funkties van bouw-

vakkers en vertegenwoordigers. De vertrekcijfers, gedifferentieerd

naar sektor en funktie, komen in de volgende paragraaf nog uitge -

breider aan de orde; we zullen dan met name letten op de kontinufteit

in de overgangen. Nu gaan we eerst in op de relaties tussen de in

1968 uitgesproken oordelen over bedrijf en werk en de latere mo-

biliteit; ook de in 1968 vastgestelde mobiliteitsgeneigdheid, de

toen geregistreerde verdere scholingswensen en de motivering van

de keuze van de baan komen in dit kader aan de orde.

Een negatieve waardering voor het bedrijf,dat na vertrek uit de mijn-

industrie bereikt werd,heeft vooral bij de ex-ondergronders konse-

kwenties gehad. Zowel bij degenen die meestal op eigen initiatief

vertrokken als bij de ex-ondergronders die het meest intensief be-

geleid werden zien we dat de negatieve waarderingen over het bedrijf

samengaan met een hogere mobiliteit. Het in 1968 gegeven oordeel

over het werk verwijst het sterkst bij de voormalige bovengronders

naar meer vertrek. Overzien we alle groepen danmoeten we ech-

ter konkluderen dat beide waarderingen, over bedrijf en werk, meest-

al geen hoge prediktieve waarde hebben t, a. v. de mobiliteit tussen

1968 en 1971. Een iets betere prediktor is de mobiliteitsgeneigdheid

in 1968. Vooral bij de vroegere bovengronders is het veelal niet

bij plannen gebleven. Kombinering van beide variabelen ligt voor

de hand. Inderdaad blijkt deze kombinatie in sterke mate richting-

gevend voor het feitelijk vertrek. In tabel 6. 6. is dit aangegeven

voor de ex-ondergronders en de ex-bovengronders.
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Tabel 6. 6. Oordeel over bedrijf en werk, mobiliteitsgeneigdheid

en feitelijk vertrek.

oordeel over bedrijf '68 oordeel over werk '68

negatief niet negatief negatief niet negatief

mobiliteits- Ja nee ja nee ja nee ja nee

ex-on-
dergr.

geneigdin'68 46 29 37 256 24 16 59 269

~o vertrek 72afo 38~fo 38afo 32~fo 75afo 19~0 49~0 33PJo

mobiliteits- ) a nee ja nee ja nee ja nee

ex-bo- geneigdin'68
17 15 25 125 9 9 33 131

vengr.
~fo vertrek 47~fo 33~fo 44~Jo 19oÍo 56~fo 44~fo 42qo 19~0

Een grote groep respondenten (42~fo) bleek in 1968 ambities voor ver-

dere scholing te hebben; ambities die vaak in een andere richting

gingen dan de toen bezette positie (zie hoofdst. 5. 6. 5. ). Het feit

of inen in 1968 al of niet een verdere scholing op prijs stelde staat

nauwelijks in verband met de latere mobiliteit. Wanneer we echter

de richting van deze wensen in beschouwing nemen dan zien we dat

er wel duidelijke relaties met de mobiliteit optreden. Voor al de ex-

mijnwerkers die in 1968 nog geen bepaalde richting voor ogen hadden

en de respondenten die juist iets anders wilden vertrokken het meest

(zie tabel 6. 7. ).

Tabel 6.7. Richting gewenste scholing in 1968 en feitelijk vertrek.

R h i
ex-ondergronders ex-bovengronder

ic t ng gev~,enste scholing
N qo vertrek N oio vertrek

- in eigen beroep of funktie 72 32qo 23 26qo

- in andere richting 79 46~fo 28 50~fo

- om er beter op te worden 13 Oqo 5 20~0

- weet niet waarvoor 22 55qo 3 67~fo
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De vraag of de ex-mijnwerkers uiteindelijk terecht gekomen zijn

in de posities waarvoor ze in 1968 belangstelling toonden is snel be-

antwoord. Slechts 2 van de 23 mobiele ex-ondergronders die via hun

scholingswensen in 1968 aangaven in eigen beroep of funktie verder

te willen gaan, werkten in 1971 in de gewenste arbeidspositie. Van de

mobiele ex-ondergronders (N-36) die in 1968 te kennen gaven een

andere richting te willen inslaan bereikte 6 man de gewenste posi-

tie. Bij de ex-bovengronders, waar de aantallen nogal gering zijn,

zijn de cijfers resp. 67qo en 21qo. Op grond van deze cijfers blijkt

dat de aansluiting tussen de wensen van 1968 en de praktijk van 1971

zeer beperkt is gebleven. Onbekend is echter of en in hoeverre de

wensen in de onderzoeksperiode konstant bleven.

In hoofdstuk 5, paragraaf 5. 3. werd uitvoerig aandacht besteed aan

de motiveringen die ten grondslag lagen aan de keuze van de nieuwe

werkkring tijdens het omschakelingsproces. Men zou de grote ver-

scheidenheid aan motieven die daarbij naar voren kwam kunnen zien

als een indikator voor de onzekere situatie waarin de mijnwerkers

tijdens de omschakeling verkeerden. Op deze plaats willen we het

verband tussen de motivering van de keuze van de baan en het daar-

na gekonstateerde vertrek nagaan. De veronderstelling hierbij is

dat werknemers die op weir.ig positieve gronden een baan aksep-

teerden, b. v. omdat je toch iets moet hebben, en die verder nauwe-

lijks letten, althans niet als motief opgaven, op werkintrinsieke of

werkextrinsieke aspekten, een grotere kans lopen een verlceerde

keuze te maken dan werknemers die meer oog hebben voor bepaalde

facetten van de nieuwe werksituatie; een dergelijke,minder positief

gemotiveerde keuze zou dan ondermeer resulteren in een hogere

mobiliteit. De onderzoeksresultaten ondersteunen deze opvatting niet.

Op de eerste plaats komen samenhangen slechts bij een beperkt aan-

tal subgroepen naar voren, n. 1, in hoofdzaak bij de ex-bovengronders

en verder in mindere mate bij de niet of nauwelijks begeleide ex-on-

dergronders. Vervolgens blijkt dat bij de ex-ondergronders vooral

de motiveringen steunend op afstand en financiële opbrengsten ge-

lieerd zijn met een nogal hoog vertrekcijfer; echter voor het negatieve

motief "ik moest toch iets hebben" geldt dit niet. Bij de ex-ondergron-
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ders verwijst laatstgenoemde argumentatie wel naar een hogere

mobiliteit, maar dit zien we ook bij de positieve motivering als

"werk beviel" e, d. De opvatting dat het kiezen van een baan op

negatieve gronden tot de hoogste mobiliteit leidt kan dus, zoals

gezegd, niet gehandhaafd blijven.

Rubriek C: Preferenties en realisatie. De spanning tussen prefe-

renties en realiteit t. a. v. een viertal aspekten in de werksituatie

staat voornamelijk bij de minder begeleide werknemers in verband

met de mobiliteit. Werknemers die tijdens een omschakelingsproces

vooral op eigen initiatief een nieuwe werkkring verkrijgen blijven

kennelijk ook over een langere termijn bezien een hogere mate van

initiatief ontplooien; m. a. w. bij incongruentie tussen preferenties

en realiteit zijn deze werknemers het meest mobiel.

Rubriek D: Veranderin~ werkaspekten. De mate van verandering in

de werkomstandigheden, veroorzaakt door de omschakeling, werd,

zoals in hoofdstuk 5, par. 3. 1. is uitgewerkt, geindiceerd door de

drie dimensies: autonomie, financi~n en sociale relaties. Te ver-

wachten is dat mobiliteit meer op zal treden bij een verandering in

negatieve zin. Inderdaad geldt bij de analyseresultaten steeds dat

de hoogste mobiliteit naar voren komt bij de ex-mijnwerkers die in

1968 van mening waren dat de in de drie dimensies samengevatte

werkaspekten toen slechter waren dan vroeger in de mijn. Vooral

de voormalige bovengronders die t, a. v. de dimensie sociale rela-

ties en t. a. v. de financiële aspekten negatieve ervaringen hebben

opgedaan zijn meer vertrokken. De vraag of ze de achteruitgang hier-

door hebben kunnen kompenseren blijft open staan voor verder onder-

zoek. Het aspekt reistijden, dat we in deze rubriek steeds apart mede

in de beschouwingen betrokken hebben, heeft weinig invloed gehad op

de mobiliteit.

Rubriek E: Persoonlijke kenmerken. In mobiliteitsstudies is leef-

tijd veelal een centrale variabele, met een sterk verklarend effekt.

Bij de hier uitgevoerde analyses is er echter nauwelijks enige rela-
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tie tussen leeftijd en mobiliteit te onderkennen. 16) Indien er

sprake is van samenhang dan is he,t verband meestal niet lineair;

de jongeren en de ouderen vertrokken nog het meest. Weinig hou-

vast voor een interpretatie biedt verder ook het onderwijsniveau.

Bij de enkele samenhangen die er optraden is het patroon sterk

wisselend. Tenslotte de woonregio. In eerste instantie speelt het

woongebied een rol bij de ex-mijnwerkers die tijdens de omschake-

ling op eigen initiatief vertrokken; echter ook bij de meer intensief

begeleide werknemers zien we, in de kleinere groepen, een aantal

samenhangen. De laagste mobiliteit levert de westelijke mijnstreek

op, terwijl de hoogste mobiliteit wordt aangetroffen bij de werkne-

mers die buiten de mijnstreek (oostelijk of westelijk) woonachtig

waren.

In aansluiting op de relaties tussen woonregio en beroepsmobiliteit

willen we, als kort intermezzo, inhaken op de geografische mobili-

teit. We doen dit om een antwoord te geven op de "klassieke" vraag

omtrent de relaties tussen de geografische mobiliteit en het aandeel

hierin van de autochtone Limburgers. 17) Tijdens het interview in
1968 werd de geboorteplaats van de ex-mijnwerkers en de echtgenote

vastgesteld. Dit gegeven is nu, in tabel 6.8. , afgezet tegen de geo-

grafische mobiliteit.

16) De gemiddelde.leeftijden in 1971 waren resp.: ex-ondergronders,
mobiel 38 jaar, niet mobiel 39 jaar; ex-bovengronders mobiel
37 jaar, niet mobiel 39 jaar.

17) De geografische mobiliteit is ook benut ter indicering van de pen-
del naar Duitsland. Vastgesteld kon worden dat 13qo (27 man) van de
in Nederland wonende mobiele ex-mijnwerkers per juni 1971 in
Duitslaridwerkte(14qo ex-ogr. ; 13qo ex-bgr. ), en wel vooral in de
bouwnijverheid (7 man), metaalindustrie (6 man) en (toch weer)
de mijnindustrie (4 man). De gemiddelde leeftijd (37 jaar) van de
in Duitsland werkenden week nauwelijks af van de gemiddelde leef-
tijd van de totale steekproef.
Zie voor een uitvoerige studie over het pendel-vraagstuk in Lim-
burg: Nederlands Economisch Instituut: De grenspendel in Limburg,
Een onderzoek naar motieven en context van de pendel op Duits-
land, Rotte rdam 197 3.



- 214 -

Tabel 6.8, Geboorteplaats~) en geografische mobiliteit.

geboortepl,
man~vr,

richting
v. verhuizing

beiden in
Zuid-
Limbur

beiden
in ove-
rig Lim-
burg

man
Limbur
vrouw
elders

vrouw
Limbur
man
elders

beiden
buiten
Limbur

onbe-
kend

- niet verhuisd 87ojo 90~Jo 85PJo 80PJo 81~fo 91PJo

- binnen econ, geo- 7qo 2qo 4qo b~o 2qo -grafisch gebied

- buiten E. G. G. in 3qo - 2qo 2~Jo 7qo -Z. Limburg

- in overig Limburg lqo 5qo 4ojo b~jo - 5qo

- buiten Limburg 2ofo 2Pfo 4Qfo óafo 9~0 5~fo

Totaal N 337 84 48 51 43 22

Bij ongehuwden is naar de geboorteplaats van de ouders gevraagd.

Inderdaad blijkt, zoals in het antwoord op de klassieke vraag veronder-
steld wordt, dat de niet autochtone bewoners iets meer een grotere geo-
grafische afstand overbrugden dan de autochtone Zuid-Limburgers. Ge-
zien de kleine aantallen moet de hier gekonstateerde tendens echter met
de nodige reserves bezien worden.

6. 5. 2, Vanwaar en waarheen? Mobiliteit per bedrijfssektor en funktie-
groep.

In deze laatste paragraaf wordt ingegaan op de bedrijfs- en funktiewis

selingen die tijdens het sekundair reallokatieproces zijn opgetreden.

Tijdens de bespreking van de analyseresultaten in de voorafgaande

paragraaf hebben we dit thema al ontmoet; we vermeldden daar de
bedrijfssektoren en funktiegroepen met de hoogste vertrekcijfers. De
geringe kennis van mobiliteitspatronen binnen het arbeidsbestel, en
zeker van mobiliteit na een geforceerde omschakeling, vraagt om een
uitgebreidere analyse van de nu beschikbare data.
Mobiliteit kan, zoals we al eerder opmerkten, beschouwd worden als
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een van de indikatoren voor het sukses van een omschakeling.

Naarmate de reallokatie beter verlopen is zal het vertrek uit de

positie die na omschakeling bereikt werd geringer zijn; of dit ver-

trek al of niet vrijwillig tot stand komt is nu niet relevant.

De vragen die we hierna willen beantwoorden zijn de volgende:

- bij welke bedrijfssektoren en funktiegroepen zijn de meest sta-

biele resultaten bereikt?

- welke kontinuiteit18) treedt er op tijdens een sekundair reallo-

katieproce s ?

De tabellen 6.9. ( pag. 216) en 6. 12. (pag. 220) bieden de aanknopings-

punten om op deze vragen in te gaan.

In welke bedrijfstak de ex-mijnwerkers in 1968 werkzaam waren is

vermeld in de voorlaatste rij van tabel 6.9. De auto- en transport-

middelenindustrie, de ijzer~staal verwerkende bedrijven en de dienst-

verlenende sektor hebben aan meer dan de helft van de ex-mijnwer-

kers, die aan het onderzoek deelnamen, nieuwe werkgelegenheid kun-

nen bieden. Daarnaast zijn de respondenten in zo ongeveer alle rich-

tingen terecht gekomen die bij bedrijfstakken onderscheiden kunnen

worden.

Het vertrek dat in de periode van drie jaar heeft plaats gevonden uit de

diverse bedrijfstakken verschilt nogal per sektor. Laten we de kate-

gorie "in omscholing in 1968" buiten beschouwing dan zien we dat het

vertrekcijfer vari~ert van lOqo (dienstverlenende sektor) tot 71qo (agra-

rische sektor).

Het verloop tussen de bedrijfstakken is aanzienlijk groter dan het ver-

loop binnen de sektoren. Slechts vrij weinig mobiele ex-mijnwerkers

(16qo) wisselden, voor zover bekend19), van werkgever binnen de

eigen sektor. Dit "interne" verloop kan gevolgd worden via de diago-

18) Onder kontinuíteit wordt verstaan: de mate waarin werknemers
na mobiliteit werkzaam blijven in dezelfde bedrijfssektor en~of
funktiegroep.

19) Bij 14qo van de vertrokkenen was de bedrijfstak in 1971 niet be-
kend.

~
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naallijn van tabel 6. 9. , waaruit een zgn. kontinuiteitsindex te des-
tilleren valt. 20)

Deze index bedraagt voor de totale groep mobiele ex-mijnwerkers
0, lb;een cijfer dat, zoals we verderop zullen zien, per subgroep
nogal varieert.

Het verloop in relatie met de bedrijfstakken van 1968 en 1971 is na-
gegaan voor de drie subgroepen: de ex-bovengronders, de ex-onder-

gronders en de kerngroep. 21) Dit leverde voor de kwantitatief gezien

belangrijkste bedrijfstakken de resultaten voor tabel 6. 10 op.

Tabel 6.10. Mobiliteit naar bedrijfssektor~)

ex-ondergr, ex-bovengr. kerngroep ~

bedrijfstak 1968 N o vertrek N o vertrek N ~o vertrek'

- auto~transp, middelen 78 23qo 31 l0ojo 58 22ojo

- ijzer~staal 64 41qo 34 32qo 40 45~Jo
- dienstverlening 42 7qo 40 13qo - -

- bouwnijverheid 35 46qo - - - -
- steen~aardewerk 28 54qo 12 25qo 15 53~fo

- groot-~detail-handel 25 44~fo - - - -
- textiel 23 35afo - - 20 35aJo

- voedingsmiddelenind. 20 70~0 - - - -

- plastic - - 22 41qo - -

- bouw - - ~ 14 43qo - --

Totaal alle sektoren 399 37qo 18? 28qo 161 35qo

'` ) vermeld zijn de bedrijfssektoren waarin bij de ex-ondergronders
minimaal 20 respondenten voorkwamen en bij de ex-bovengronders
en de kerngroep minimaal 10.

20) Zie hiervoor: H. Philipsen: Beroepsmobiliteit en werkloosheid in de
dertiger jaren, in: Mens en Maatschappij: Onderzocht en Overdacht,
1972, pag. 127 e.v. De door Philipsen gehanteerde kontinuiteitsco-
efficiLnt C wordt als volgt berekend:
C- qo werkeli'ke kontinuiteit -~jo toevalskontinuiteit

o maximale kontinutteit - o toevalskontinuiteit.
De coLfficiënt is maximaal 1, 00, n. 1, wanneer de werkelijke konti-
(vervolg voetnoot op pag. 218)



- 218 -

De'~ange'; waarbinnen het vertrekcijfer fluktueert, is het grootste

bij de voormalige ondergronders: van ?qo (dienstverlenende sektor)

tot 70qo (voedingsmiddelen). De meeste overeenkomst bestaat er

tus sen de drie groepen t. a. v. enkele sektoren met een laag vertrek-

cijfer; dit zijn de dienstverlenende sektor en de auto~transportmidde-

lenindustrie. De ijzer- en staalindustrie, die bij de totale groep het

meest gekozen werd na vertrek, blijkt ook voor alle drie de sub-

groepen de meest favoriete bedrijfstak te zijn. Daarna kozen de ex-

ondergronders en de leden van de kerngroep vooral het bouwvak en

de ex-bovengronders de dienstverlenende sektor; deze laatste sek-

tor trok overigens ook nogal wat werknemers uit de twee andere sub-

groepen. De kontinuYteitsindices bedragen voor de mobiele ex-onder-

gronders, ex-bovengronders en kerngroep resp. 0, 15, 0, 21 en 0, 08;

waarden die aanduiden dat de bedrijfssektorkontinufteit tijdens het

sekundair reallokatieproces nogal gering was. Tabel 6. 11 geeft de

cijfers t. a. v. de meest gekozen richtingen na vertrek; een gedetail-

leerder overzicht voor de drie subgroepen bieden de tabellen 14, 15,

en 16 in bijlage III.

Tabel 6. 11. Bedrijfstakken waarnaar mobiele ex-ondergronders, ex-

bovengronders en kerngroep-leden vooral vertrokken.

Bedrijfstak waarnaar vertrek ex-ondergr, ex-bovengr, kerngroep

1, ijzer~staalindustrie lbqo 33ojo 21~0

2. bouwnijverheid 13~0 4~fo 14~fo

3. dienstverlening 12qo 21~fo 9~0

Totaal aantal vertrokkenen 149 52 56

Na hierboven de ontwikkelingen t. a. v. de bedrijfstakken gevolgd te

hebben gaan we in op de funkties die de ex-mijnwerkers eerst in 1968

Vervolg voetnoot 20: nuiteit gelijk is aan de maximale. De minímale
waarde treedt op als de werkelijke kontinufteit O~jo bedraagt; C is
dan negatief, waarbij de ondergrens afhangt van de overige per-
centages.

21) Zie voor een definiëring van de kerngroep hoofdstuk 5. 2, pag. 79.
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en vervolgens in 1971 bereikt hebben. Het niveau en de kenmerken-

de aspekten van de funkties in 1968 zijn in hoofdstuk 5, par. 4 reeds

uitvoerig geanalyseerd. We konsentreren onze aandacht nu op het

verloop dat vanuit de diverse funktiegroepen in drie jaar tijd is

opgetreden. De betreffende cijfers zijn in tabel 6. 12 (pag. 220)

opgenomen. De funkties waarin de ex-mijnwerkers medio 1968 werk-

zaam waren zijn aangegeven in de voorlaatste rij van tabel 6. 12. Duide-

lijk blijkt hieruit weer de grote spreiding over de scala van beroepen

en funkties die na de omschakeling is ontstaan. De mate van vertrek

uit de grote hoeveelheid funktiegroepen tussen medio 1968 en me-

dio 1971 varieert sterk. Een konklusie valt uit deze cijferreeks

moeilijk te trekken; daarvoor verschillen de funktiegroepen o. a.

te sterk in omvang. We kunnen slechts opmerken dat bijna even-

veel funktiegroepen gekenmerkt worden door een hoog verloop (boven

het gemiddelde van 34qo) als door een laag vertrekcijfer (beneden 34~fo).

Letten we voor de overzichtelijkheid op het verloop uit de funktiegroe-

pen die kwantitatiefhetmeeste gewichthebben dan krijgen we het vol-

gende beeld (zie tabel 6. 13 ).

Tabel 6. 13. Funktie juni 1968 en de mobiliteit tot juni 1971.

Funktie 1968 aantal qo vertre

- vaktechnisch (o. a. bankwerker, lasser, elec- 121 30~fotriciën)
- bedieningsvakman 77 49~0

- plaat-, metaalbewerker 52 17qo

- dienstverlenend~verzorgend 46 28qo

- algemeen technisch in industrie (niet nader in 31 42qote delen)

- "hoger"22) of zelfstandig 23 22qo

- administratief 23 9~0

- magazijnwerk 21 38qo

Totaal alle funkties 586 34qo

22) Hierin zijn o. a. opgenomen funkties als: bijstandsambtenaar,
landmeter, guitaarleraar.
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Het meest in het oog springende cijfer is het lage vertrekpercen-

tage uit de administratieve sektor; een verklaring hiervoor zal

waarschijnlijk gezocht moeten worden in geringe mogelijkheden

elders.

Tijdens het sekundaire reallokatieproces, d.w.z. na een eventueel

vertrek uit de funktie van 1968, blijkt er weer een sterke spreiding

opgetreden te zijn, zoals uit de laatste kolom van tabel 6. 12 is af

te lezen. De omgeschakelde ex-mijnwerkers zijn na hun herhaald

vertrek n. 1. in bijna alle onderscheiden funktiegroepen terecht ge-

komen, waarbij de vaktechnische funkties dan nog de meeste aantrek-

kingskracht hebben uitgeoefend. Het vertrek resulteerde meestal in

een overschrijding van de hier aangehouden funktiegrenzen; slechts

21qo van de vertrokken werknemers bleef, voor zover bekend, bin-

nen dezelfde funktiegroep, hetgeen een kontinuiteitsindex van 0, 25

oplevert. Gedifferentieerd naar de drie subgroepen (mobiele ex-

ondergronders, ex-bovengronders en kerngroep) zijn de indices

t. a. v. de funktiekontinufteit resp. 0, 18, 0,45 en -0, 19. Vooral

de leden van de kerngroep overschreden dus in hoge mate de funktie-
grenzen. De gedetailleerde gegevens over de funkties in 1968 t. o. v.

1971 voor de drie subgroepen vindt rnen in de ta.bellen 17, 18 en 19
van bijlage IIi.

De kontinutteit bij de veran~iering van werkkring heeft nog nadere

aandacht gekregen. Via een vergelijkende analyse van de funkties

vóór en na vertrek kan n. 1. een gespecificeerder inzicht verkregen
worden in de mate van verandering die er tijdens het sekundaire re-

allokatieproces is opgetreden. D, m. v. een tweevoudige, onafhanke-
lijke kodering zijn de funkties van 1968 en 1971 met elkaar verge-

leken.ter bepaling van overeenkomst of verschil tussen de werk-
zaamheden in 1968 en 1971. Bij twijfel, en natuurlijk bij gemis aan

gegevens, werd een restcategorie aangehouden. Uitgangspunt waren
alle respondenten die tussen juni 1968 en juni 1971 een andere funktie

kregen (N - 308); een verandering die al of niet via vertrek bij de

werkgever van 1968 tot stand kwam. De resultaten van de vergelijking

worden gepresenteerd aan de hand van het basisschema (zie schema

6. 2. , Pag. 222).



- za2 -

M

N



-223-

Een funktie in een andere richting blijkt vooral aanvaard te zijn

door de vroegere ondergronders die voor financiële uitkeringen in

aanmerking kwamen. Ook bij de ex-bovengronders blijkt het wel

of niet in aanmerking gekomen zijn voor financi~le uitkeringen bij

de eerste omschakeling het meest in verband te staan met de rich-

ting van de funktie die na verandering aanvaard werd; nu kozen echter,

in tegenstelling met wat we bij de ex-ondergronders zien, degenen

die zonder uitkeringen vertrokken uit de mijnindustrie het meest

een andere richting.

Opvallend is hoe weinig het al of niet bemiddeld zijn in verband staat

met de richting bij verandering van funktie. Het lijkt erop, hoewel

de vergelijking natuurlijk nogal globaal blijft, dat de bemiddelende

instanties de ex-mijnwerkers niet duidelijker een vaste weg hebben

weten te wijzen in het arbeidsbestel dan via een eigen keuze van de

ex-mijnwerkers mogelijk bleek.

Het al of niet omgeschoold zijn tenslotte levert geen duidelijk patroon

op t. a. v. de richting van de gekozen funkties.

Als algemene tendens kan uit het schema gekonkludeerd worden dat

tijdens het sekundaire reallokatieproces die werknemers met de

meeste veranderingen gekonfronteerd werden,die bij de eerste om-

schakeling reeds de grootste afstand binnen het arbeidsbestel te

overbruggen kregen. Mede gezien de o. a. door Aiken23) gesigna-

leerde negatieve sociale konsekwenties van herhaalde beroepswis-

selingen wordt de vraag urgent naar meer en beter informatie over

het sekundaire reallokatieproces,dan via deze vervolgstudie beschik-

baar kon komen.

6.6. Samenvatting.

In dit hoofdstuk bespraken we de resultaten van het onderzoek naar

het arbeidsmarktgedrag van ex-mijnwerkers die een nieuwe werkkring

buiten de mijnindustrie geaksepteerd hadden en daarna weer van werk-

gever wisselden. Een dergelijke herhaalde wisseling van werkkring

23) M. Aiken c. s. , o. c. , pag. 157.
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werd gedefinieerd als sekundair reallokatieproces. Ter bepaling
van de omvang van het sekundair reallokatieproces volgden we de
in 1968 geinterviewde ex-mijnwerkers in de drie daarop volgende
jaren,tot medio 1971. Hieruit bleek dat precies 33qo van de ex-
mijnwerkers in de periode medio 1968 t~m medio 1971 vertrokken
was bij de werkgever van 1968. Nagegaan werd ondermeer in welke

sektoren van het arbeidsbestel de mobiele ex-mijnwerkers een

nieuwe werkkring aanvaard hadden. De richtingen die werden in-

geslagen bleken zeer gevarieerd. Bovendien sloot de via mobili-
teit bereikte positie meestal weinig aan bij de werkkring die ver-
laten werd.

Verder zijn de mobiliteitsgegevens afgezet tegen een aantal ken-
merken uit het survey van 1968: o. a, tegen de tijdens de omscha-
keling gevolgde reallokatiewegen. Hierbij werd als hypothese ge-
steld dat een intensieve begeleiding tijdens de omschakeling (via
financiële uitkeringen, bemiddeling en omscholing) tot stabielere

resultaten, d.w, z, geringere mobiliteit, zou leiden. De onderzoeks-

resultaten ondersteunden deze hypothese niet; de weg waarlangs men

tijdens de omschakeling een nieuwe baan bereikte verwees nauwe-
lijks naar een lagere of hogere mobilíteit.
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HOOFDSTUK 7; SLOTANALYSE.

Via de analyses in de twee voorafgaande hoofdstukken werden sa-

menhangen opgespoord tussen een aantal variabelen enerzijds (zie

voor een overzicht o, a, tabel 5. 3. 2. pag. ~103) en de beoordeling

van diverse aspekten van het omschakelingsproces (o. a. nieuw werk

en bedrijf, bemiddeling, omscholing, gezin) anderzijds. De samen-

hangen werden nagegaan zowel voor de totale onderzoeksgroep als

voor zestien subgroepen, die geformeerd werden aan de hand van

het zgn. basisschema (zie schema 5. ~,pag. 78 ). De gekozen analyse-

procedure hield in dat wel een overzicht werd geboden van een groot

aantal samenhangen, maar dat het onderlinge verband tussen de ge-

analyseerde faktoren weinig naar voren kon komen. Ter aanvulling

en afsluiting van deze studie is nu voor een optiek gekozen, waar-

bij de onderlinge samenhangen tussen de variabelen in de totale

onderzoeksgroep centraal staan. Als basis voor het berekenen van

de onderlinge invloeden is gebruik gemaakt van de techniek der

"path" - analyse. Uitgangspunt voor de "path" - analyse is een schema

van variabelen, waarin tot uiting komt welke kausale prioriteiten

er tussen de variabelen verondersteld worden. 1) Welke relaties

er in feite voorkomen tussen de in het schema opgenomen variabe-

len en hoe sterk deze relaties zijn,zal uit de analyse moeten blijken.2)

1) Voor informatie over de uitgangspunten en toepassingsmoge-
lijkheden van de techniek van "path" -analyse raadplege men
o. a. : E. F. Borgatta (ed): Sociological Methodology, San Fran-
sisco 1969; Ph. Stouthard en H. Wassenberg; Analyse door
middel van pijldiagrammen, in: Sociale Wetenschappen, 1971,
nr. 1, pag. 46 - 64; J. M.A. M. Janssens: Niet-stemmers;
causaal model en "path"-analyse, in: Sociale Wetenschappen,
1971, nr. 4, pag. 243 - 268; J.A. M, van Wezel: Herintreding
in het arbeidsproces, Tilburg 1972.

2) Bedacht moet worden dat de steekproef geen volledig toeval-
lig karakter draagt. Herweging bleef echter achterwege om-
dat de omvang van de onder- of oververtegenwoordiging op
de betreffende criteria gering was. Zie voor deze criteria
en de opbouw van de .steekproef hoofdst. 4. 1. 2.
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In zo'n geval is de analyse bedoeld om een model van relaties
te konstrueren en niet om de adequaatheid van een reeds ontwik-
keld model te toetsen.

De stappen die bij deze analyse ondernomen moeten worden zijn
in grote lijnen de volgende. Bereken de partiële correlatiecoëffi-
ciënten tussen de variabelen in het schema, waarbij die variabe-
len konstant worden gehouden welke in het schema voorafgaan aan
de laagst genummerde variabele die bij de berekening van de be-
treffende coëffici~nt betrokken is. 3) De significant van nul afwij-
kende partiële correlatiecoëfficiénten geven nu aan waar pijlen in
het schema getrokken moeten worden ter konstruktie van een
model.4) Hierna zijn de gestandaardiseerde regressieco~fficiLnten

ofwel "path"-co~fficiënten te berekenen,die de sterkte van de rela-
tie s in het model aangeven.

In de nu volgende "path" -analyse zijn 24 variabelen opgenomen.
Deze variabelen kwamen in de voorafgaande hoofdstukken reeds
uitvoerig aan de orde. Een beknopte aanduiding van de inhoud der
variabelen volgt hieronder. Uitgangspunt bij deze uiteenzetting is
schema 7. 1. op pag. 228..

De linkerkolom van het schema bevat de variabelen die betrekking
hebben op de vertrekpositie van de mijnwerkers bij het verlaten van
de mijnindustrie (variabelen 18 t~m 21), plus een drietal variábelen
(22~24) die verwijzen naar persoonlijke kenmerken van de ex-mijn-

werkers.

De volgende groep van variabelen (15 t~m 17) geeft de wegen aan die
tijdens de omschakeling gevolgd werden. Variabele 14 duidt aan of
de ex-mijnwerkers wel of niet in de industri~le sektor een nieuwe
we rkkring vonden.

3) B, v. r1814. 15161719 t~m 24.
4) In deze analyse is als significantiegrens . 110 aangehouden; de

keuze van een dergelijke grens blijft echter arbitrair. Zie
hierover J. Janssens o. c, pag. 262, waar ook op de bereke-
ning voor de significantiegrens wordt ingegaan.
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Bij de vier aansluitende nummers (10 t~m 13) zijn de variabe-

len opgenomen die aangeven of voorkeuren t. a. v. bepaalde werk-

omstandigheden in de praktijk gerealiseerd zijn in de nieuwe werk-

situatie. De relatieve veranderingen van een twintigtal werkas-

pekten in de nieuwe t. o. v. de vroegere baan,. zijn samengevat in de

variabelen 6 t~m 9 van het schema. De variabelen 4 en 5 bevatten

respektievelijk het oordeel dat de ex-mijnwerkers uitspraken over

het na omschakeling bereikte bedrijf en het oordeel over het nieuwe

werk. Variabele 3 duidt aan in hoeverre de omschakeling, volgens

de opinie van de echtgenotes van de respondenten, voornamelijk po-

sitieve of negatieve konsekwenties voor het gezin heeft gehad. Via

variabele 2 is na te gaan of de ex-mijnwerke rs in 1968 plannen had-

den de na omschakeling bereikte positie weer te verlaten. Onder

nummer 1 is de variabele opgenomen die de feitelijke mobiliteit

aangeeft gedurende de periode medio 1968 t~m medio 1971. Deze

laatste variabele levert de informatie op om na te kunnen gaan in

hoeverre de tijdens het omschakelingsproces gemaakte keuze een

definitieve is geweest.

In schema 7. 1. zijn de resultaten van de "path"-analyse vermeld

voor de ex-mijnwerkers. 5) Dit schema zullen we nu bespreken.

We beginnen in de linkerkolom van het schema met de variabelen

18 t~m 24, die,zoals al werd opgemerkt, de beginpositie van de

ex-mijnwerkers in het omschakelingsproces typeren. Hoe de ver-

deling van de 602 onderzochte ex-mijnwerkers was over deze va-

riabelen werd uitvoerig uiteengezet bij de beschrijving van de op-

bouw van de steekproef (hoofdst. 4. 1. ) en aan het begin van hoofd-

stuk vijf. We volstaan hier met de vermelding dat ruim tweederde

van de steekproef gevormd werd door voormalige ondergrondse

mijnwerkers, die hoofdzakelijk in specifieke mijnbouwkundige

5) De matrix van enkelvoudige en partiële correlatiecoLfficiënten,
die het uitgangspunt voor deze analyse vormde, is opgenomen in
bijlage III, tabel 20.
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funkties werkzaam waren (75qo houwers bij de ex-ondergronders;

d, i. 50qo in de totale steekproef).

De anciLnniteit in het mijnbedrijf was voor de totale onderzoeks-

groep f 16 jaar en de gemiddelde leeftijd van de respondenten be-

droeg 36 jaar. Het niveau van onderwijs beperkte zich voor een

grote groep (45qo) tot enkel lager onderwijs.

De onderlinge kausale relaties tussen de genoemde variabelen

(nummers 18 t~m 24) worden in de "path"-analyse buiten beschou-

wing gelaten. We richten onze aandacht op de effekten van deze

faktoren op de andere variabelen in het schema.

Achtereenvolgens komen eerst aan bod de relaties met de gevolg-

de reallokatiewegen; m. a. w, met de financiLle uitkeringen, de

bemiddeling en de omscholing. 6)

De reallokatiewe~en.

Het feit of de ex-mijnwerkers wel of geen financiéle uitkeringen ont-

vingen bij de overgang naar een nieuwe werkkring, uitkeringen hoofd-

zakelijk gebaseerd op artikel 56 van het E. G. K. S. -verdrag, blijkt

door drie faktoren verklaard te worden: de leeftijd, de woonregio en

het tijdstip van afvloeiing uit de mijnindustrie.

De kategorie~n respondenten die het meest financiële tegemoetko-

mingen ontvingen waren dan de oudere ex-mijnwerkers, de respon-

denten die buiten de oostelijke mijnregio woonden en degenen die in

een latere fase van het herstruktureringsproces vertrokken. . Dat

leeftijd hier een rol speelt, zelfs de meest belangrijkste,gezien de

hoogte van de `.~ath"-coëfficiënt, is mede een direkt gevolg van de

geldende voorwaarden t, a, v, de wederaanpassingsmaatregelen,

waarbij als criteria golden de leeftijd en de funktie in de mijn. Uit

de relaties met de woonregio en het tijdstip van afvloeiing is af te

leiden dat vooral in de beginperiode van het herstruktureringspro-

6) Deze instrumenten in het reallokatieproces zijn uiteengezet in
hoofdstuk 2. 3. 2. , 2. 3. 3. en 2. 3.4.
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ces de mijnwerkers uitde oostelijke mijnstreek op eigen initiatief
het mijnbedrijf verlieten. 7~ De mogelijkheden op de arbeidsmarkt
hebben hier waarschijnlijk stimulerend gewerkt.

De ex-mijnwerkers die voor uitkeringen in aanmerking kwamen be-

reikten hun nieuwe werkkring vaak via de bemiddeling en na om-

scholing.

Deze drie kategorie~n, uitkering, bemiddeling en omscholing, waren
de centrale reallokatiekanalen in het herstruktureringsproces; ze
duiden de wegen aan waarlangs de ex-mijnwerkers een nieuwe posi-
tie konden bereiken.

We zagen reeds dat het wel of niet bemiddeld zijn deels afhankelijk
was van het feit of inen wel of niet voor een uitkering in aanmerking
was gekomen. De "path" -analyse toont verder aan dat t. a. v. de

bemiddeling ook het opleidingsniveau een, overigens bescheiden,

rol speelde. De respondenten met het laagste onderwijsniveau ver-

kregen iets vaker een werkkring via de bemiddelende instanties dan

hun hoger opgeleide kollega's.

Bij het volgen van een omscholingsprogramma waren, naast de be-
middeling, twee faktoren van belang. Omgeschoold werden vooral

de ex-ondergronders, die vanwege hun meestal specifiek op de mijn-

industrie toegespitste werkervaring en vakkennis het minst een di-

rekte aansluiting op een andere werkkring konden realiseren. Dit

komt nogmaals tot uitdrukking in de relatie tussen scholing en an-

ciénniteit: vooral de ex-mijnwerkers met een op de eigen organisatie

gerichte werkhistorie, d, w. z. met een hogere anciënniteit, volgden

tijdens de omschakeling een scholingskursus.

7)
~o ex-mijnwerkers zonder uitkering per

.jaar
oostelijke
mijnstreek

westelijke
rnijnstreek

buiten mijn-
streek

totaal

1966 20qo 3PJo 7~fo 30~0
1967 l l~fo l~fo 4Pfo 16~0
1968 12ojo lojo 3ofo 16~0
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WerkkrinQ 1968.

We komen nu toe aan de werkkring die in 1968 door de ex-mijn-

werkers werd bereikt. In de "path"-analyse is bij deze variabele,

op grond van de analyse-resultaten uit voorafgaande hoodstukken,

de dichotomie aangehouden: werkzaarn in de industriële sektor (ó5qo)

t. o. v. elders werkzaam. Nu suggereert een tweedeling soms scher-

pere tegenstellingen dan bedoeld, want ook binnen de onderscheiden

kategorieën kunnen de nodige variaties optreden.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar de betref-

den paragrafen waarin de diversiteit van oordelen over de omscha-

keling binnen bedrijven, bedrijfstakken en funktiegroepen ontleed

werd (zie 5. 3. 3; 5. 5. 5. en 5. 6. 6. ).

Een nieuwe werkkring in de industriLle sektor bereikten vooral de

ex-mijnwerkers die voor uitkeringen in aanmerking kwamen, be-

middeld werden en aan een omscholingskursus deelnamen. Dit was

een direkte konsekwentie van het gevoerde herstruktureringbeleid,

waarin getracht werd vraag en aanbod op de regionale arbeidsmarkt

via genoemde faciliteiten op elkaar af te stemmen. De vraag naar

arbeidskrachten kwam hierbij in hoofdzaak uit de industriële sek-

tor, n. l, van bedrijven die zich sinds het begin van het mijnslui-

tingsproces in Zuid-Limburg gevestigd hadden, gesteund door over-

heidspremies ter stimulering van de industriële omschakeling (zie

hoofdst. 2. 2. ).

Preferenties en realiteit.

Kiezen betekent beslissen na afweging van alternatieven. Dit geldt

ook t. a. v. een werkkring. Werknemers zullen in een (nieuwe) baan

hun voorkeuren zoveel mogelijk willen realiseren. In dit onder-

zoek zijn een viertal aspekten van de werksituatie opgenomen (nrs.

10 t~m 13 in schema 7. 1. ), waarvan is nagegaan of eventuele door

de ex-mijnwerkers uitgesproken voorkeuren t. a. v. deze aspekten

in de nieuwe werkkring gerealiseerd werden. Verder is nagegaan

welke faktoren van invloed waren op dit wel of niet gerealiseerd zijn

van de preferenties, waarna tenslotte is gekeken naar de invloed die
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het wel of niet gerealiseerd zijn van preferenties uitoefende op

de beoordeling van de nieuwe positie. Hoe deze, meestal wel ge-

realiseerde, preferenties precies verdeeld waren werd in hoofd-

stuk 5. 3. 3, en 5.5.5, besproken; hier letten we op de relaties

die uit de "path"-analyse naar voren kwamen. Slechts twee fak-

toren blijken enig direkt effekt gehad te hebben op de realisatie

van enkele preferenties, n.l. de werkkring in 1968 en de woon-

regio.

De werknemers die buiten de industriële sektor werk vonden kon-

den hierin hun wensen t. a. v. het dienstrooster meer realiseren

dan degenen die wel in de industriLle sektor terecht kwamen;

werknemers buiten de oostelijke mijnregio zagen hun wensen

t. a. v. het samenwerken met ex-kollega's iets minder vervuld

dan de respondenten in de oostelijke mijnstreek.8) De effekten

zijn echter gering. Het is dan ook interessanter om te letten op

8) T, a. v. het wel of niet volgens preferentie in wisseldienst
werken gelden in en buiten de industrie de volgende data:

congr. bij pref.

wissel-
dienst

geen
wisseld.

indiffe -
rent

incongr, bij pref.

wissel-
dienst

geen
wis seld.

industrie 6~fo 46~Jo 12ojo l l~o . 25~fo 100~0

elders 3~fo 71oJo 7ofo 9~0 10~0 100afo

T, a, v, het wel of niet volgens preferentie met ex-kollega's sa-
men werken gelden voor respondenten die wel of niet in de ooste-
lijke mijnstreek wonen de volgende data:

congr, bij pref.

wel met
ex -koll.

niet met
ex -koll.

indiffe -
rent

incongr, bij pref.

wel met
ex -koll.

niet met
ex-koll.

0o stelijk
19~0 8PJo 61 ojo 8~0 4aJo 10 Oqomijnstr:

elders 18~fo 7qo 51~0 20~0 4ojo 100010
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enkele relaties die niet uit de analyse naar voren kwamen. Met

name geldt dit voor de relaties tussen het wel of niet bemiddeld

zijn en wel of niet omgeschoold zijn t. o. v. de preferenties. Welke

weg gekozen werd om de nieuwe werkkring te bereiken, eigen initia-

tief of via de bemiddelende instanties en een scholingsprogramma,

dit heeft niet duidelijk geleid tot een verschil in het gerealiseerd

zijn van voorkeuren.

Wanneer we vervolgens bezien welke invloed congruentie of incon-

gruentie tussen preferenties en realiteit heeft gehad op het oordeel

over de nieuwe positie dan blijkt dat er geen direkte relaties bestaan

tussen de betreffende variabelen (10 t~m 13 naar 4 en 5). Wel zijn

er indirekte invloeden te onderkennen, via de tijdens de omschakeling

ervaren veranderingen op een aantal werkaspekten. Op deze laatste

veranderingen zullen we nu eerst ingaan.

Hoe werden de veranderin~en ervaren?

Bij een overgang naar een andere positie in het arbeidsbestel kun-

nen nieuwe taken en aspekten gewaardeerd worden in het licht van

vroegere ervaringen. Op welke punten gaat men er op vooruit en

op achteruit? In de eerste analyses van hoofdstuk vijf werd deze

vraag uitvoerig aan de orde gesteld (zie 5. 3. 1. ). De ex-mijnwer-

kers kregen twintig werkaspekten voorgelegd waarvan ze aan konden

geven of deze in gunstige of ongunstige zin veranderd waren door

de omschakeling. Deze twintig aspekten werden via faktor-analyse

gereduceerd tot een drietal dimensies (de variabelen 6, 7 en 8 in

schema 7. 1), waarin respektievelijk tot uitdrukking kwamen: de

ervaren verandering in autonomie binnen de werksituatie, de er-

varen financiële veranderingen en de relatieve veranderingen m, b. t.

de sociale waardering voor de werkkring en de onderlinge sociale

relaties in het werk; deze laatste groep van aspekten werd aange-

duid als de dimensie sociale relaties. Hierop aansluitend is in de

analyses nog als apart aspekt de verandering in reistijden opge-

nomen (variabele nr. 9); een aspekt dat door de bemiddelende in-

stanties van bijzonder belang werd geacht.



- 234 -

Op één van genoemde drie dimensies bleek de omschakeling een
duidelijk ongunstige invloed uitgeoefend te hebben, n. 1, de dimen-
sie financi~n. Vooral de voormalige ondergronders hebben hier
vaak een sterke teruggang moeten aksepteren.

De vergelijking van de aspekten binnen de andere dimensies, auto-
nomie en sociale relaties, resulteerde overwegend in een posi-
tieve uitkomst; een resultaat dat duidt op een gunstig verloop van
het omschakelingsproces.

Via de "path"-analyse is te ontleden welke faktoren een rol ge-
speeld hebben bij het ervaren van genoemde veranderingen tussen
de vroegere en de nieuwe werksituatie.

De verandering in autonomie werd befnvloed door vier faktoren:
het wel of niet bemiddeld zijn, de in 1968 bereikte werkkring, het
gerealiseerd zijn van preferenties m, b, t, het dienstrooster en de
woonregio. De meeste ongunstige ervaringen,wat de verandering in
autonomie betreft,zijn opgedaan door de ex-mijnwerkers die via de
bemiddelende instanties hun nieuwe werkkring kregen, verder door
de respondenten die in de industriële sektor geplaatst werden, een
plaatsing die vaak via bemiddeling geschiedde, vervolgens door de-
genen die niet volgens het geprefereerde dienstrooster werkzaam
waren, een aspekt dat ondermeer afhing van de werkkring 1968, en
tenslotte door de ex-mijnwerkers uit de oostelijke mijnregio. Het
sterkste effekt kwam voor rekening van de bemiddeling. Kennelijk
hebben vooral de bemiddelende instanties de ex-mijnwerk~rs nog-
al eens in nieuwe posities gebracht waar het kontrast tussen vroe-
ger en nu in de mate van vríjheid en zelfstandigheid in de werksi-
tuatie zich het meest in negatieve zin deed gevoelen.

Het tweede gebied waarop de ex-mijnwerkers veranderingen er-
varen hadden betrof de financiële arbeidsvoorwaarden. Bekend is
dat in de mijnindustrie, vooral ondergronds, een loonniveau be-
reikt kon worden dat beduidend hoger lag dan in andere bedrijfs-
takken. 9) Het is daarom niet verwonderlijk dat de "path"-analyse

9) Cijfers hierover werden gegeven in hoofdstuk 5.7. 1., voetnoot 64.
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aantoont dat vooral de ex-ondergronders een financi~le terug-
slag hebben ervaren. Verder is de werkkring van 1968 nog van
enig belang: ex-mijnwerkers die in de industriële sektor terecht
kwamen hebben iets meer ongunstige ervaringen op het financiële
vlak ervaren dan de vroegere mijnwerkers die in andere sektoren

van het arbeidsbestel een werkkring vonden.

Voor de derde dimensie, waarin de sociale relaties in de werk-
kring en de maatschappelijke waardering voor de baan zijn samen-
gevat, zijn een drietal faktoren van betekenis, hoewel de effekten
niet groot zijn. De sterkste invloed gaat uit van het al of niet gerea-
liseerd zijn van een tweetal preferenties: bedrijfsgrootte en het sa-
menwerken met vroegere kollega's. Indien er overeenstemming be-
staat tussen preferenties en realiteit t. a. v. genoemde aspekten dan
zijn de ervaringen op de dimensie sociale relaties iets vaker gun-
stig dan bij geen overeenstemming. Als derde faktor is de vroegere
positie in de mijnindustrie van belang: de vroegere ondergronders

hebben iets meer gunstige ervaringen opgedaan dan de ex-boven-
gronders.

Uit de meer gedetailleerde analyses in hoofdstuk 5. 3. 1. bleek dat
dit verschil overwegend betrekking had op de verbeteringen die de

ex-ondergronders in de aard van het werk ondervonden hadden. Een
dergelijk onderzoeksresultaat is wel begrijpelijk wanneer we ons rea-
liseren dat juist door deze respondenten een positie verlaten werd
die gekenmerkt was door een cumulatie van weinig gewaardeerde

arbeidsinconveniLnten; een facet dat uit diverse in hoofdstuk 1. 2.
besproken studies over het mijnwerk sterk naar voren kwam. Wan-
neer we deze veranderingen bezien in kombinatie met de reeds ge-
noemde financi~le konsekwenties van de omschakeling dan kunnen

we vaststellen dat de als incongruent getypeerde sociale positie van

de ondergrondse mijnwerkers (hoge verdiensten, lage waardering

voor werk) een verandering heeft ondergaan die tendeert naar een

meer evenwichtige positie.
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Naast genoemde drie dimensies is de verandering in reistijden in
de analyse opgenomen vanwege het veronderstelde belang van dit
aspekt voor het beoordelen van de nieuwe arbeidspositie. De ver-
wachte effekten blijken echter niet op te treden. Noch het hierna te
bespreken oordeel over het nieuwe bedrijf,noch dat over het nieuwe
werk werden door de ervaren veranderingen in reistijden bei'nvloed.
Minder gunstige ervaringen met de reistijden blijken vooral opge-
daan te zijn door de respondenten uit de oostelijke mijnregio en
door degenen die in een later stadium, d. w. z, in 1967 en in 1968,
de mijnindustrie verlaten hebben. De mogelijkheden om in de direkte
omgeving een werkkring te vinden waren in de beginperiode van het
omschakelingsproces kennelijk ruimer aanwezig.

Oordeel over nieuw bedrijf en werk.

Een van de voornaamste doelstellingen van het herstrukturerings-
beleid in de Limburgse mijnstreek was de reallokatie van de ex-
mijnwerkers.

In hoeverre een dergelijke overgang vanuit een bepaalde positie
naar een geheel andere positie binnen een arbeidsbestel suksesvol
verlopen is kan aan diverse criteria en via verschillende methodieken
getoetst worden. We wezen daar reeds op in hoofdstuk 4. 1. , gewijd aan
de probleemstelling en onderzoeksopzet.

De centrale indicatoren die in dit onderzoek verzameld werden over
het sukses van de omschakeling waren de oordelen die de ex-mijn-
werkers gaven over de na omschakeling bereikte positie.

Wanneer we op grond van het hier gerapporteerde onderzoek een uit-
spraak willen doen over het resultaat van het omschakelingsproces
dan kunnen we vaststellen dat het merendeel van de ex-mijnwerkers
de na omschakeling bereikte positie gunstig waardeert. In hoeverre
een dergelijke uitspraak voor alle betrokkenen bij het herstrukturerings-
proces geldt kunnen we niet aangeven; dit onderzoek was immers ge-
richt op één afvloeiingsbestemming: de ex-mijnwerkers die na hun
vertrek uit de mijnindustrie elders een werkkring aksepteerden. 10)

10) Een overzicht van alle afvloeiingsbestemmingen werd gegeven
in hoofdst. 2. 3. 1.
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Om vast te kunnen stellen welke faktoren in welke mate van in-
vloed waren op het uitspreken van een gunstig of ongunstig oordeel
over de nieuwe positie volgen we weer de "path" -analyse. In ta-
bel 7. 1. zijn de resultaten samengevat.

Tabel 7, 1. Faktoren van invloed op de oordelen over het nieuwe
bedrijf en werk, en de percentages verklaarde variantie, 11)

oordeel over be- oordeel over
drijf we rk

qo verklaarde ~o verklaarde
variantie variantie

- verandering in autono-
6, 6qo 7, 9~0mie

- verandering in finan- 4, lqo 2 O~foci~n
,

- verandering in sociale
21 3qo 11 9qorelatie s , ,

- bemiddeling 3, 6ojo -

~o totaal verklaard 35, 6qo 21 , 8qo

De tabel biedt op de eerste plaats een overzicht van de faktoren die

een direkt effekt hadden op de oordelen over het nieuwe bedrijf en

het nieuwe werk. Verder is te zien welk gedeelte van de variantie

in de oordelen over bedrijf en werk in totaal verklaard werd en in
welke mate de relevante faktoren hiertoe bijdroegen.

Eerst zullen we nu ingaan op de resultaten m, b. t. het oordeel over
het bedrijf. Dit oordeel wordt door een viertal faktoren voor bijna 36~0

verklaard. Het sterkste effekt gaat uit van de dimensie sociale rela-

ties: ex-mijnwerkers die op deze dimensie gunstige veranderingen

ervaren hebben oordelen vaker positief over het nieuwe bedrijf dan

degenen die wat dit betreft ongunstige ervaringen hadden. Het grote

11) De verklaarde variantie is het produkt van de "path" -co~ffi-
ciént met de betreffende correlatieco~fficiënt.
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deel van de variantie dat deze faktor verklaart, wijst erop dat
bij een omschakeling de veranderingen in het sociale vlak zwaar-
der wegen dan economische en organisatorisch~technische ver-
anderingen. M. a. w, gezegd: de afstand die via omschakeling bin-
nen een arbeidsbestel suksesvol overbrugd kan worden blijkt groot
te zijn, mits deze overgang in sociaal opzicht voor de betreffende
werknemers akseptabel verloopt.

Naast het effekt van de veranderingen binnen de drie dimensies
-autonomie, financi~n en sociale relaties- heeft ook het wel of
niet bemiddeld zijn enige invloed uitgeoefend op het oordeel over
het nieuwe bedrijf. Deze relatie, die we niet met het oordeel over
het werk aantreffen, onderstreept nogmaals de eerder gedane sug-
gestie (zie hoofdst. 5. 5. 5. 2. ) de term bedrijfsbemiddeling te pre-
fereren boven arbeidsbemiddeling.

De bevinding dat juist de bemiddelde ex-mijnwerkers in meerdere
mate een ongunstig oordeel uitspraken over het bereikte bedrijf dan
de respondenten die niet via de bemiddelende instanties het nieuwe
bedrijf bereikten roept de vraag op naar het effekt van de bemidde-
ling tijdens het omschakelingsproces. We konstateerden reeds (zie
hoofdstuk 5. 5. 5. ) dat de oordelen die de ex-mijnwerkers gaven
over de verkregen bemiddelingsfaciliteiten overwegend positief
luidden. Toch is het langs deze weg bereikte resultaat geringer dan
bij degenen die meer zelfstandig een nieuwe werkkring wisten te
vinden. Een verklaring hiervoor in termen van de bij het onderzoek
betrokken faktoren is niet te geven. Mogelijk zijn andere, : in dit

onderzoek niet gemeten faktoren van invloed geweest op het sukses
van de bemiddeling. We denken in dit verband met name aan persoon-
lijkheidsfaktoren: personen die meer persoonlijk initiatief ontplooien
tijdens een veranderingsproces zijn wellicht beter in staat de er-

varen problemen tot een oplos sing te brengen dan degenen die een
meer afwachtende houding aannemen.

Bezien we nu de faktoren die de beoordeling van het nieuwe werk be-
invloed hebben dan blijkt dat hier, afgezien van de bemiddeling, de-
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zelfde faktoren als bij de bedrijfsbeoordeling een rol gespeeld
hebben; ook hier kwam het sterkste effekt voor rekening van de
faktor sociale relaties.

De hierboven besproken onderzoeksresultaten geven een nogal gun-
stíge indruk van het verloop en het resultaat van het omschakelings-
proces.in de bestudeerde periode. Er zijn geen duidelijke probleem-
groepen uit de analyses naar voren gekomen waaraan tijdens het om-
schakelingsproces meer aandachtgeschonken had moeten worden

dan in feite gebeurde in het herstruktureringsbeleid. Wanneer de
analyses b.v. hadden aangetoond dat de omschakeling minder sukses-

vol was verlopen bij ouderen of bij werknemers met een elders niet
of nauwelijks bruikbare werkervaring dan lag een konkrete toespit-

sing van eventuele beleidsmaatregelen op deze kategorieen voor de

hand. Nu blijkt dat de startpositie, aan het begin van het omschake-

lingsproces, niet direkt verwijst naar bepaalde waarderingen voor
de eindpositie na omschakeling, bestaat er geen aanleiding om tot

dergelíjke uitspraken te komen.

Wat wel een punt van diskussie kan vormen zijn de door de voor-

malige mijnwerkers gekonstateerde verschillen tussen de vroegere

en de nieuwe werksituatie, die, zoals we zagen, duidelijk van in-

vloed waren op de waardering voor de nieuwe positie. Een omschake-

lingsbeleid dat er in zou slagen op deze terreinen minder verschil-

len in negatieve richting tot stand te brengen zou waarschijnlijk op

een groter aantal positieve reacties van de omgeschakelde werk-

nemers kunnen rekenen.

Omschakelin~ en ~ezin.

In de zevende paragraaf van hoofdstuk vijf verlieten we de vroegere

mijnwerker en zijn nieuwe werkkring en werd het woord verleend

aan de echtgenote van de respondent. Via haar trachtten we enig
zicht te krijgen op de invloed die het omschakelingsproces had uit-

geoefend op het gezinsleven van de ex-mijnwerker. Vastgesteld kon
worden dat de omschakeling meestal weinig veranderingen in het
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gezin had veroorzaakt. Indien er wel sprake was van enige invloed

dan overheersten bijna steeds de positieve geluiden. Met name bij

de ex-ondergronders werd de betere fysieke konditie van de man

gunstig gewaardeerd. Verder waren de echtgenotes van mening
dat de manhetmeestalwelgetroffenhad met zijn nieuwe werkkring.

Voor meer informatie over het thema gezin verwijzen we naar de
betreffende paragraaf in het vijfde hoofdstuk; onze aandacht gaat

nu uit naar de relaties die de "path"-analyse opleverde,

Een drietal faktoren blijken van belang. Het zwaarst weegt het oor-

deel van de man over het nieuwe bedrijf: indien de ex-mijnwerker

het nieuwe bedrijf ongunstig waardeert heeft dit negatieve gevolgen

voor de veranderingen die de echtgenote in het gezin gekonstateerd
heeft. De tweede faktor die van belang is betreft de reistijden. Ge-

zien het feit dat een verandering op dit punt geen direkt effekt had
op de beoordeling van bedrijf en werk kunnen we konkluderen dat
deze afstand kennelijk van meer betekenis is voor de echtgenote en
haar gezin dan voor de werknemer zelf. De faktor die als derde
enige invloed uitoefent op het gezinsleven is de dimensie sociale
relaties. De veranderingen in sociaal opzicht m. b. t. de werkkring

hebben dus niet alleen een zeer sterke rol gespeeld bij het beoor-
delen van de nieuwe organisatie en werkzaamheden, maar ze heb-
ben ook een direkt effekt gehad op het gezinsleven; het belang van
deze sociale dimensie voor het resultaat van de omschakeling wordt

er nogmaals door bevestigd.

Tot slot m. b. t. het gezin nog een opmerking over een relatie die we

wel verwacht hadden, maar die niet uit het onderzoek naar voren

kwam. Het betreft de samenhang tussen de financi~le veranderingen

en de invloed van de omschakeling op het gezin. In hoofdstuk 5. 7. ,

gewijd aan het gezin, werd al kommentaar gegeven op het achter-
wege blijven van deze samenhang. We wezen erop dat een dergelijk
resultaat inderdaad kan betekenen dat de ex-mijnwerkers de toch
vaak gekonstateerde financi~le achteruitgang zonder al te grote pro-
blemen voor het gezin wisten op te vangen; anderzijds roept het ook
de vraag op of de respondenten bij de beantwoording niet een te be-
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perkttijdsperspectiefhebbenaangehouden. Eventuele problemen

worden misschien pas gevoeld wanneer de kompenserende fi-

nanciële wederaanpassingsmaatregelen, die slechts tijdelijk

van aard waren (zie hoofdstuk 2. 3. 2. ), beëindigd zijn.

Gewenste mobiliteit in 1968.

Een externe marktoriëntatie, geindiceerd door plannen elders te

gaan werken, bleek gedurende de periode 1966 t~m 1968 in beperkte

mate voor te komen. Het aantal tot mobiliteit geneigde omgeschakel-

de mijnwerkers bedroeg 22qo per juni 1968. Deze geneigdheid bleek

hoofdzakelijk onder invloed te staan van het oordeel over het bereikte

bedrijf: indien dit negatief was had men in meerdere mate plannen

om elders een werkkring te zoeken dan bij een positief oordeel.

Ook de waardering voor het werk speelt een rol; dit effekt is echter

aanzienlijk lager dan het eerst genoemde. Op de derde plaats is de

veranderde financiLle situatie van enig direkt belang: ex-mijnwerkers

voor wie de ornschakeling ongunstige financiële konsekwenties heeft

gehad willen deze achteruitgang waarschijnlijk via mobiliteit kom-

penseren. Dat dit niet of nauwelijks gelukt is blijkt uit het eindre-

sultaat van de "path" -analyse.

Feitelijke mobiliteit in de jaren 1968 t~m 1971.

Het beeld dat via de hierboven gepresenteerde onderzoeksresultaten

opgebouwd kon worden over de gang van zaken bij de omschakeling

van ex-mijnwerkers steunde op een momentopname„medio 1968 ge-

maakt via uitvoerige interviews met de betrokken werknemers. Om-

schakeling is echter een proces waarvan de gevolgen over een lange

termijn gevoeld zullen worden; het is, zoal Wedderburn terecht op-

merkt "a process which may in some sense never have an end". 12)

Evaluering van de optredende veranderingen vereist dan ook longi-

tudinaal onderzoek. In het kader van dit projekt werd hieraan tege-

moet gekomen door medio 1971 nogmaals te peilen waar de reeds

in 1968 benaderde ex-mijnwerkers werkzaam waren.

12) Wedderburn (1965), pag. 92.
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In aansluiting op de in hoofdstuk zes.voornamelijk op diverse
subgroepen toegepaste,analyses zou de "path"-analyse inzicht kun-

nen bieden in de vraag welke faktoren bepalend waren voor de her-

nieuwde wisseling van werkgever door de ex-mijnwerkers. De re-

sultaten zijn nogal frappant. Geen van de in schema 7. 1, opgenomen

faktoren blijkt de mobiliteit in de jaren 1968 t~m 1971 beinvloed

te hebben. Zelfs of inen in 1968 wel of niet tot mobiliteit geneigd

was, heeft geen betekenis voor de feitelijke mobiliteit. Wellicht

hebben de mogelijkheden tot wisseling van werkgever - mogelijk-

heden die hierniet gemeten zijn- te sterke grenzen gesteld om de

bestaande wensen te kunnen realiseren.

De belangrijkste vragen die deze resultaten oproepen komen voort

uit het achterwege blijven van relaties tussen de tijdens de omscha-

keling gevolgde reallokatiewegen en de latere mobiliteit. De cen-

trale hypothese bij het onderzoek van 1971 was namelijk de ver-

onderstelling dat de intensiteit van de begeleiding tijdens het om-

schakelingsproces (tot uiting komend in het verkregen hebben van

financi~le uitkeringen, het bemiddeld zijn en het gevolgd hebben

van een omscholingskursus) van invloed zou zijn op het sukses

van de omschakeling. Wanneer we er verder vanuit gaan dat een

dergelijk sukses samengaat met een lagere mobiliteit op langere

termijn dan lagen relaties tussen de reallokatiewegen en de mobili-

teit in de periode 1968 t~m 1971 in de lijn der verwachtingen. Nu

deze relaties niet optreden moeten we konkluderen dat, voorzo-

ver in beperkte mate nagegaan kon worden, over een langere ter-

mijn bezien een intensieve begeleiding tijdens de omschakeling niet

geleid heeft tot een stabielere keuze; een konklusie die in hoofdstuk

6.4. uitvoeriger werd uitgewerkt.

Het zij hier tot slot nogmaals gememoreerd:vooral het tweede deel

van het projekt, gericht op de mobiliteit,was een beperkte studie

waarin hoofdzakelijk aandacht geschonken kon worden aan de kwan-

titeit van de veranderingen, terwijl de hieraan ten grondslag lig-

gende kwalitatieve achtergronden niet aan bod konden komen. Wil
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men een beter inzicht krijgen in het effekt van maatregelen die

op de arbeidsmarkt gehanteerd worden bij het beheersen en be-

geleiden van verschuivingen binnen het arbeidsbestel dan is nader

onderzoek, gericht op het effekt van bemiddelingsprocedures, scho-

lingsfaciliteiten en financiële wederaanpassingsmaatregelen vereist.

De tegenwoordig zo frekwent optredende intensieve en snelle ver-

anderingen,waarmee diverse beroepsgroepen geconfronteerd wor-

den, bieden hie rtoe vele mogelijkheden.

Slotnotitie.

In haar studie over de omschakelingsproblematiek van werknemers

uit de Britse spoorwegen komt Wedderburn tot een konklusie die direkt

van toepassing is op onze studie. "One encouraging fact to emerge

from the study of the men in the jobs is that what they told us en-

couraged us to believe that they had setled into the new jobs much

better than might have been expected given their average age and

their long service in the workshops", 13)

Ook bij de door ons onderzochte ex-mijnwerkers overheersten de po-

sitieve reakties. De technische en sociale afstanden die binnen een

arbeidsbestel door werknemers te overbruggen zijn kunnen kenne-

lijk nogal groot zijn.

De mijnwerkers boden, gelet op hun vroegere en nieuwe arbeidspo-

sitie, wel een bijzonder extreem voorbeeld van een dergelijke over-

gang. Dit leidt tot de vraag of de funktie-en beroepsgrenzen,die bij

bemiddelingsprocedures gehanteerd worden rond het begrip passen-

de arbeid, ruimer zijn te trekken dan momenteel veelal gebeurt. 14)

Verdere studies van de mutaties binnen het arbeidsbestel zullen

het vaststellen van dergelijke grenzen moeten vergroten. Enerzijds

13) Wedderburn (1965): o. c. pag. 173.

14) Zie voor omschrijvingen van het begrip passende arbeid: Ministe-
rie van Sociale Zaken en Volksgezondheid: Richtlijnen voor de Di-
recteuren van de Gewestelijke Arbeidsbureaus inzake de hantering
van de normen voor de beoordeling van de vraag of een aange-
boden dienstbetrekking al dan niet passend is, februari 1969;
zie ook: A. M. Stroosnijder: De arbeidsmarkt, 's-Gravenhage
1973, pag. 134.
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zal dit de bemiddelende instanties de mogelijkheid bieden om ge-

richte adviezen te verstrekken over de wegen die met meer of minder

kans op sukses ingeslagen kunnen worden bij funktie en~of beroeps-

wisselingen; anderzijds zullen de werknemers uit de door anderen

opgedane ervaringen af kunnen leiden in hoeverre weerstanden

tegen bepaalde wisselingen van arbeidspositie re~el gefundeerd

zijn. Misschien ten overvloede moet opgemerkt worden dat dit

geen pleidooi inhoudt voor het eenzijdig en geforceerd initi~ren

van veranderingen. Binnen een arbeidsbestel, dat door welke oor-

zaken dan ook aan intensieve fluktuaties onderhevig is, dient zoveel

rnogelijk informatie voor alle partijen beschikbaar te komen om in-

zicht te krijgen in de konsekwenties van de veranderingen. Slechts

dan ku.nnen alternatieven zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen.

Meer dan tot nu toe gebeurde in studies over omschakeling zal in

verder onderzoek aandacht geschonken dienen te worden aan de ver-

schuivingen in oriëntaties en motiveringen die resulteren in een be-

paalde mate van satisfactie met een positie; satisfactie alleen is

een te statisch begrip voor het meten van effekten van veranderingen. 15)

In een maatschappij waar enerzijds in vele discussies gepleit wordt

voor medezeggenschap, verantwoordelijkheid en ontplooiingskansen

binnen de arbeidsorganisatie -wat ondermeer kan leiden tot een toe-

nemende mate van een arbeidsintrinsieke orientatie-16) terwijl an-

derzijds in de realiteit vele faktoren deze gewenste doeleinden

doorkruisen,. in een dergelijke situatie staan de ori~ntaties van

werknemers onder spanningen die zich in diverse richtingen kunnen

ontladen. 17) Het lijkt ons dat dergelijke ontwikkelingen eerder een

15) Van de in hoofdst. 3. 2. besproken onderzoekingen biedt alleen
de studie van Aiken c. s. een aanzet voor een meer dynamische
benade ring.

16) Zie voor een overzicht van diverse ori~ntaties t. o. v. het werk:
R.A. C. Bruyns: De invloed van werk en milieu op arbeidsmo-
tivatie, Assen 1972,

17) Bijzonder belangrijke aanknopingspunten voor een theoretische
uitwerking rond dergelijke spanningen bieden de publikaties van
J. P.A. ter Hoeven: Arbeiders tussen welvaart en onvrede, Alphen
a~d Rijn 1969; en: Breukvlakken in het arbeidsbestel, Alphen a~d
Rijn 197 2 .
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instrumentele oriëntatie zullen stimuleren, waarbij de arbeids-

prestatie als middel dient om buiten de arbeidssituatie gelegen

doeleinden te bereiken, dan een werkintrinsieke ori~ntatie, waar-

bij de arbeid zelf als motiverend gezien wordt om een rol te spe-

len in het arbeidsbestel.

Genoemde vragen dienen geplaatst te worden in een perspektief dat

verder reikt dan de in deze studie gevolgde beroepsgroep, die bij

het verschijnen van deze publikatie vrijwel volledig verdwenen is

uit het Nederlandse arbeidsbestel. Omschakeling is immers een

verschijnsel dat niet beperkt blijft tot een enkel segment van de

samenleving.
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Tabel I,4. Personeelsafvloeiing bij de Nederlandse steenkolen-

mijnen vanaf inedio 1965. (afgeronde cijfers)

(Bron: cijfers verstrekt door D. S. M. , de Nederlandse
Staatsmijnen) .

arbeiders beambten Totaal

1965 2.750 250 3.000

1966 7.500 675 8.175

1967 7.300 850 8.150

1968 5.350 700 6.050

1969 4.950 825 5.775

1970 3.875 450 4.325

1971 2.700 400 3.100

1972 1.950 325 2.275

1973 3.550 350 3.900

Totaal 39.925 4.825 44.750
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Tabel I, 5. Afvloeiingsbestemming van personeelsleden uit de Neder-

landse mijnindustrie, vanaf inedio 1965 t~m 1973. (afge-
ronde cijfers)

(Bron: cijfers verstrekt door D. S. M. , de Nederlandse
Staatsmijnen).

arbeiders beambten totaal

- Externe plaatsing 16.025 2. 350 18.375

(40~Jo) (49~0) (41ojo)

- Naar chemische sektor 3.400 900 4. 300
van staatsmijnen ( 9~0) (19qo) (lOqo)

- Ouderdoms- en invalidi- 6. 950 850 7. 800
teitspensionering (17qo) (18qo) (17qo)

- Overbrugging tot pen- 6. 375 725 7. 100
sioen ( l bqo) (15qo) (1óqo)

- Plaatsing in het kader 2. 725 - 2. 725
van de wet sociale werk- ( 7qo) ( bqo)voorziening (W. S. W. )

- Repatri~ring buitenlan- 4.450 - 4.450
ders

(11~Jo) (l0~fo)

Totaal 39.925 4.825 44.750

( l 00QJo) ( l 00qo) ( l 00afo)
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Tabel I, 6: Arbeidsmarktontwikkeling 1965 t~m 1972.

Saldo vraaQ naar - aanbod van mannen x 1.000
Afhankelijke mannelijke beroepsbevoling ( jaargemiddelden)

(Bronnen: Arbeidsmarktbeschrijvingen van de provincie Limburg 1965 t~m 1972,)

Jaar Kwartaal
(einde)

Oostelijke
mijnregio')

Westelijke
mijnregio'F) Limbur

g
Nederland

1 22,0 38,2 24,9 16,7

1965
2 25,6 45,3 31,9 28,7

3 22,5 41,2 31,8 25,0

4 14,5 16,5 18,4 11,1

1 3,5 17,2 14,0 15,5

1966
2 6, 5 1 5, 5 19, 5 25, 1

3 -3,4 -7,8 2,9 15,5

4 -38,9 -46,9 -32,9 -13,7

1 -50,9 -55,2 -43,9 -15,1

1967
2 -43,4 -52,4 -36,9 - 3,0

3 -48,8 -58,2 -41,6 - 7,4

4 -65,7 -77,6 -59,8 -24,2

1 -66,5 -73,0 -58,1 -17,0

1968
2 -44,6 -51,9 -33,0 0,7

3 -37,7 -34,5 -27,6 t 0,6

4 -35,6 -33,9 -27,8 - 6,7

1 -26,1 -22,9 -20,3 - 1,8

1 6
2 - 4,0 10,2 3,1 15,2

9 9
3 - 4,3 4,0 3,8 14,2

4 -12, 8 - 9, 9 - 6, 2 2, b

1 -11, 9 - 2, 2 - 1, 1 9, 5

701
2 12,4 18,6 20,8 25,2

9
3 15, 6 9, 2 19, 8 22, 5

4 - 0,4 1,7 8,4 9,9

1 - 3,2 - 1,1 4,8 8,7

1 7
2 7,0 - 0,6 13,2 16,2

19
3 - 3,9 7,0 4,2 7,6

4 -29,2 -15,0 -23,0 -19,3

1 -36,0 -26,7 -26,2 -21,8

2
2 -24,5 -18,5 -16,2 -11,9

I 197
i 3 -24,4 -15,1 -15,2 -15,3

4 -33,3 -18,2 -25,1 -26,6

~) Oostelijke mijnregio is: de G.A. B, rayons Brunssum, Kerkrade en Heerlen
Westelijke mijnregio is: G.A. B. rayon Sittard



-254-

Tabel I, 7: Bevolking, beroepsbevolking en bezette arbeidsplaatsen
van 1965 t~m 1972 voor mannen en vrouwen, in Limburg~
de oostelijke en de westelijk mijnregio.

Bevolkingl) Beroepsbevolkingl) Bezette arbeids -
plaatsenl )

M V M V M V

1972 516.500 509.700 280.500 96.465 259.175 93.735
1971 512.200 505.000 279.000 95.400 263.500 93.670

1970 505.600 499.750 275.550 93.660 262.135 91.800
Limburg 1969 499.800 494.725 272.350 91.385 258.850 89.500
totaal

1968 497.300 490.800 271.500 88.400 255.700 87.000
1967 496.150 486.800 271.400 86.200 255.850 84.800

1966 492.800 481.850 271.500 85.510 261.650 84.825
1965 485.900 475.600 269.700 84.450 261.100 84.150

1972 140.100 139.000 76.600 29.965 64.085 27.350

1971 140. 100 138. 725 77. 150 29. 650 67, 145 27, 535
oostelijke 1970 139.525 138.375 76.850 28.940 68.100 26.800
mijn-
regioZ) 1969 139.300 138.350 76.700 27.500 70.380 25.700

1968 140.075 138.700 77.450 26.255 71.360 24.565

1967 141.200 138.795 79.150 25.355 74.035 23.755
1966 141.650 138.350 81.050 25.100 78.685 23.540

1965 140. 930 137. 600 80. 550 24, 810 78. 600 23. 060

1972 74.475 73. 725 38. 600 11, 525 41. 390 11.475 I
1971 73.375 72.725 38.000 11.650 41.615 11.535

westelijke 1970 71.975 71.550 37.300 11.305 41.525 11.440
mijn-
regio3)

1969 70.725 70.225 36.600 10.930 39.335 10.950
1968 70.125 69.225 36.450 10.555 38.325 10.440
1967 69.825 68.325 36.250 11.565 34.055 11.295
1966 69.550 67.450 37.450 10.225 42.625 10.340
1965 67. 800 66. 150 37. 375 9. 700 42, 900 10. 250

1) De cijfers zijn jaargemiddelden. Bronnen: Arbeídsmarktbe-
schrijvingen van de provincie Limburg 1965 t~m 1972,

2) G.A, B. -rayons Brunssum, Kerkrade, Heerlen,
3) G.A. B. -rayon Sittard.
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Bijla~e II: Vra~enlijsten en frekwenties.

II, 1: Vragen in survey 1968.

De onderstaande vragen zijn een selektie uit de tijdens de interviews

gebruikte vragenlijst. Die vragen zijn opgenomen welke bij de rap-

portering benut werden.

Ver~elijkin~ werkkring vroe~er-en nu.

Wilt U nu eens aan de hand van deze kaart (kaart 7) aangeven wat

U in Uw vroegere werkkring beter vond of wat U nu beter vindt?

weet niet~vroeger
beter

geen ver-
schil nu beter niet van

toepa s s ing

1, de mogelijkheid om vooruit 30ofo 28ojo 37~fo 4ojote komen

2, het aanzien van het werk 21~0 21qo 54qo 4~fo(hoe slaat U het werk aan) '~

3, de werksfeer 25ofo 33?Io 39010 3Ío

4, de aard van het werk 17qo 16qo ó4qo 3~fo

5. de verdiensten 63qo 1óqo 19oÍo 2qo

6. de beloning voor overuren 38~fo 1óojo 12~0 35ojo

7, het aantal werkuren ó3qo 24qo 1 l~0 3ojo(de gehele dienst)

8, de zelfstandigheid in het 30qo 22qo 46~Jo 2qowerk (eigen baas zijn)

9. de werkgebondenheid (af-
24qo 27qo 24~Jo 25qohankelijk van machine)

10. het tempo 31afo 28~fo 36~Jo 6oJo

11, de afwisseling 28qo 19~0 51qo 2oJo
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weet niet~ Ivroeger
beter

geen ver-
schil nu beter niet van

toepassing

12, de verantwoordelijkheid 32ojo 23qo 42qo 4qo

13, het aantal schafttijden 22qo 33ojo 37qo 7~Jo

14, de begin- en eindtijden
32qo 24qo 40qo 3~Jovan het werk

15, mogelijkheclen om je werk
30~Jo 23qo 42qo 4~Joeven te onderbreken

16. de pensioenregeling 33qo 17qo 14ojo 36~0

17, de leiding van de baas 18qo 42qo 3óqo 5qo

18. de vakantieregeling 52qo 22qo 23~Jo 3qo

19. het kontakt met kollega's 19~0 52qo 27qo 3~0

20, de reistijden van en naar he 32ojo 31qo 35ojo 3qwe rk o

Nieuw-bedri~jf en werk.

Ik wilde U enkele vragen stellen over Uw huidige werk.

- Waar werkt U nu? (bij klein bedrijf ook de aard van het bedrijf
noteren). (Zie voor de kodering der antwoorden tabel 6. 9 in
hfdst. 6. )

- Hoe zoudt U de grootte van het huidige bedrijf willen omschrijven:
als een groot, als een klein of als een middenbedrijf?

groot

4 5~0 29~0

klein

15 oJo 1 1 afo

~Eioeveel mensen werken er op het bedrijf? (plaatselijke vestiging).

midden

6-10 1 1 -20

4~Jo I 3~0 ~ l Oqo

21 -50

geen ant-
woord~

n, v, t.

51-1001

12 PJo

101 -25q251-500

2 2qo

g
n, v. t,

14 ojo

~500 a. ~

15 ojo 12PJo
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Wat is Uw funktie? (zo ruim mogelijk omschrijven)

(zie voor kodering der antwoorden tabel 6. 12 in hfdst.

Werkt U thans in vaste dagdienst?

ja 67~Jo nee
3 3 ~Jo

Zo nee: In wat voor dienst dan?

wissel-
dienst

continu-
dienst

g, a. n. v. t.

15ofo l 0ojo 8qo ó7ojo

6)

Werkt U doorgaans alleen of samen met andere mensen?

met anderen alleen dat wisselt g. a.

57~fo 29ofo 7Pfo 7~fo

- Zijn Uw huidige kollega's allemaal, veelal of niet afkomstig van

de mijn?

allemaal veel weinig geen g. a.

2 O~jo 2 6~jo 19~jo 2 8~fo 8~fo

Hebt U er in het be~in wel eens spijt van gehad dat U in dit be-

drijf werkte?

ja 2 3 aJo nee 71 qo

Zo ja: Hebt U er nu nog spijt van?

ja 12ojo nee 1 1 ~Jo

Zo nee: Hebt U er nu spijt van?

ja 5 Pfo nee 65ajo

g. a. ~n, v. t.

n. v. t.

g, a. ~n, v. t.

6ojo

77~0

3 O~Jo

- Bent U zolang U hier werktwel eens serieus van plan geweest om

ergens anders werk te gaan zóeken?

ja ~ 21qo ~ nee 7 2aJo g. a. 7qo
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Als U nu het werken op dit bedrijf bekijkt welk van de vol-

gende uitspraken vindt U dan het meest van toepassing (kaart 2):

1. Het is erg prettig op bij dit bedrijf te werken

2. Het is prettig om bij dit bedrijf te werken

3. Of je hier werkt of ergens anders het blijft alle-
maal gelijk

4. Er zijn wel bedrijven waar ik heel wat liever
zou werken dan hier

5. Het is overal beter werken dan hier

6. geen antwoord

Hoe is U dit bedrijf over het algemeen bevallen?

erg goed goed matig slecht g, a.

2 Oojo 5 2oJo 17qo 3~fo B~Jo

25~Jo

3 8afo

16~0

12 PJo

1 qo

8~fo

Hier heeft U een lijst met een aantal uitspraken die je zo wel eens

hoort over het werk en zo. Ik lees ze op. Wilt U nu van elke uit-

spraak zeggen of U het er wel of niet mee eens bent?

- Ik zou een goede vriend die tussen ver-
schillende banen kon kiezen aanraden
om bij dit bedrijf te komen werken

- De plaats waar ik sta of zit te werken
bevalt mij niet zo goed

- Ik heb geen voldoening in mijn werk

- Als ik aan het werk ben schiet de tijd
moeilijk op

ja nee weet
niet g' a'

5 óqo 24qo 19oÍo 1~o

12QJo 7 2PJo 15ojo 1~o

14 afo ? 7 qo 7qo 1 ojo

1 O~fo 8 Oafo 9~0 1~fo

Als U nu kon kiezen tussen werken in een groot bedrijf of in een

klein bedrijf wat zou U dan willen?

grootbedrijf klein bedrijf geenverschil anders g, a. ~n. v. t.

3óojo 36~fo 16afo 4afo 9~0
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- Wat zou U willen als U zou kunnen kiezen tussen:

- wel of geen wisseldienst

- werken in ploeg of alleen

- werken met vroegere kollega's
van de mijn of inet andere

eerste laatste geen
verschi

g. a. ~
n. v, t.

15Qfo ó9oÍo 9aÍo 7~fo

47afo 2óaJo 18 ~j'o 9~0

2 9~0 1 1 ofo 51 ojo 9~0

- Als we er van uitgaan dat het loon van de mijnwerker erg hoog was,

zodat hij wist dat hij ergens anders minder moest gaan verdienen,

dus als we alleen op Uw huidige loon letten, is U dat meegevallen

of tegengevallen?

meegevallen tegengevallen geen loondaling g, a.

4 OaJo 34Pfo 2 5~Jo 1~Jo

- Als de mogelijkheid zich zou voordoen zou U dan zelf gaan werken

om iets bij te verdienen?

ja nee weet niet g, a, heeft al bij-
verdiensten

3 8 PJo 4 6Pfo 4 a1o 3afo l OPJo

- Als de mogelijkheid zich zou voordoen zou Uw vrouw dan zelf gaan

werken om iets bij te verdienen?

ja

17ojo

nee

5 7 ~Jo

W e de raan~a s s ing smaa tre~e len-

g, a.

- Wel of geen wederaanpassingsmaatregelen ontvangen?

(gegevens uit mijnadministratie):

weet niet n, v. t. ~ on-
gehuwd

21 qo

wel 81~fo geen 19~0
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Bent U tevreden over de hele gang van zaken bij de uitkering?

ja

Bemiddelin~-

3 9~o nee 24 qo

14~fo

Heeft U zelf dit werk gevonden of niet?

ja 3 3ojo nee 67qo

3 SQJo

Wilt U aan de hand van de kaart (kaart 5) aangeven hoe U aan dit
werk gekomen bent?

- via personeelsdienst van mijn- of arbeidsbureau ~ kombi-
natie van mijn of arbeidsbureau

- via personeelsdienst van huidig bedrijf of van chef~kol-
lega~s die daar werkten

18 aJo

- via vrienden of familie go~o

- via mijn f personeelsdienst van huidige bedrijf 2oln

- via mijn -F vrienden en familie lqo
- ande r s 2010
- g, a. ~n. v. t. 33010

Waarom heeft U juist deze baan gekozen? (meerdere antw. per res.p. )

ik kon hier het meest ver-
dienen

het werk was het meest
dichtbij

ik kende al mensen daar

ik had vroeger dit werk
gedaan

huidig werk beviel me

wegens werkzekerheid,
vaste baan

geen mening

ik moet voor de toekomst
zorgen

ik moest toch iets heb-
ben

51 PJo

l Oqo

18~Jo

7qo zag toekomstperspectieven 3qo

geen andere keus 3qo

mijn ging toch dicht~ moest
weg

wegens arbeidsvoorwaarden~
we rkomstandigheden

2qo

4Qjo



- 261 -

Als U het nu over het geheel genomen bekijkt bent U dan wel
of niet tevreden over de manier waarop U aan het nieuwe werk
gekomen bent? Dus over de werkbemiddeling?

wel tevreden 71 Pfo niet tevreden 21 Pfo g. a.

Omscholin~-

- Bent U voor-Uw nieuwe funktie omgeschoold of niet?

ja 2 8 ~Jo mee bezig 12ojo nee 5 9~0

Vindt U het prettig dat U een omscholingskursus gevolgd hebt?

ja I 30~ío I nee I 8~fo I g. a. ~n, v. t.

Zo ja: Hoezo? (meerdere antwoorden mogelijk)

6 2Pfo

- ik heb nu meer mogelijkheden 5qo
- het was een goede voorbereiding op het werk 17qo
- anders 4qo
- kombinaties

- geen antwoord~n, v. t.

5afo

69~0

Zo nee: Waarom niet? (meerdere antwoorden mogelijk)

- je hebt er niets aan, want het heeft niets met 2qoje werk te maken

- kursus stelde niet veel voor 3qo
- de theorie was veel te moeilijk O~o
- de kursus was te kort en te weinig Oqo
- studie en huiswerk gaven problemen lqo
- anders
- kombinaties

- g. a. ~n, v. t.

2~fo

1 ojo
91 ofo

- Vindt U dat de kursus voldaan heeft aan de verwachtingen die U
e r van had ?

ja ~ 22~Jo ~ nee 15 aJo g. a. ~n, v. t. ó3ojo
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Hebt U in de omscholing nog bepaalde punten gemist waaraan
volgens U ook aandacht aan besteed had moeten worden?

ja 1 1 ~Jo nee 27 ofo g. a, ~n, v, t. 62oJo

Vindt U het voor de mijnwerkers, die nog moeten afvloeien en
die Uwwerk zoudenmoeten doen, noodzakelijk om een (derge-
lijke) omscholingskursus te volgen?

ja 58ofo nee 3 8oJo g, a, ~n, v. t.

- Zoudt U nog (verder) omgeschoold willen worden?

ja 4 3 oJo nee 54 ojo g. a,

4ojo

3ofo

- Z o ja: Voor een bepaalde funktie ? W elke ? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Wat vonden Uwkollega's waarmee U op de omscholingskursus zat
van de omscholing?

erg goed 5ojo wel goed 18ojo niet zo goed 1 1 oJo g, a, ~n, v, t.

- Aan de omscholing heb ik weinig gehad voor mijn nieuwe funktie:

mee eens iet mee eens weet niet n, v. t.

17 ojo 24~Jo 2ojo 57 aJo

Ge zin.

De vragen over het gezin worden, zo mogelijk, gesteld aan de echtge-
note, Bij ongehuwde respondenten de vragen eventueel stellen aan ver-
loofde of ouders. (Alleen de formulering bedoeld voor de echtgenote
wordt hier aangehouden).

- Weet U wat voor werk Uw man doet?

in grote lijr~ja, precies
on eveer

nauwelijks nee g. a. ~n, v. t.

3 9~0 3 2ojo 4ofo 4ofo 21 oJo
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- Vindt U dat Uw man het nu met zijn werk goed getroffen
heeft of niet?

~aó d g ja, goed gaat wel slecht erg slecht g, a. ~n, v. t

16~0 4 9~fo 16ojo 1 1 qo 1 ojo 7 afo

Wat vond U er van dat Uw man bij de mijn wegging?

- ik vond het wel erg voor hem; verder negatieve oordelen
als: je was vroeger leven gewend, was aan mijn gewend 23qo
nu onzekerheid over toekomst

- ik vond het wel prettig; verder positieve oordelen als:
47qoniet erg, vond het goed, erop aangedrongen

- wel jammer want we hadden toen een goed inkomen 17~fo
- in begin negatief, later positief Zojo
- geen keuze, het moest 2qo

- voor de gezondheid goed, verder slecht l~o
- geen verschil, blijft gelijk voor mij 4qo
- anders lqo
- geen antwoord 3~Jo

Als we ervan uitgaan dat het loon van de mijnwerker erg hoog
was, zodat hij wist dat hij ergens anders minder moest gaan
verdienen, dus als we alleen letten op het huidige loon van
Uw man, is U dat meegevallen of tegengevallen?

meegevallen tegengevallen geen loondaling g, a.

37 PJo 3 5 ojo 2 5 oJo 3 aJo

- Denkt U in de toekomst met het inkomen goed, matig of slecht
rond te kunnen komen?

goed matig, zal
wel moeten slecht anders g, a.

2 9~0 4 7 qo 7~fo 4 aJo 13 oJo
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Vindt U dat U thans zich financieel meer of minder kunt ver-
oorloven dan vroeger?

meer minder geen ver-
schil

g, a.

13~Jo 5 oqo 26aJo 12qo

Waarop dan? (Kaa

1, uitgaan

2, sparen

3, kleding

4, eten

5, opleiding van
de kinderen

6. snoepen e. d.

meer minder

4aJo 21qo

9~0 4 3 ajo

8aJo 3 3aJo

5ojo 7afo

5~0 1 lofo

2ojo 17Pfo

7, vakantie

8, auto

9. afbetaling

10, aanschaf gro-
te s tukken

1 1. anders, t, w.

meer minder

6~0 25~fo

5~0 12PJo

1Pfo 9oÍo

7ofo 37ofo

1 qo 3 ~fo

De overgang van werk van Uw man zal misschien invloed gehad

hebben op Uw gezin.

Wilt U eens aangeven of U op de volgende punten gunstige of on-
gunstige gevolgen heeft opgemerkt die in verband staan met de
we rkve rande ring van Uw man: (Kaa rt 13 )

1. de aandacht van Uw man voor
het gezin

2, de tijd die hij besteedt aan kar-
weitjes thuis

3, de stemming in het gezin

4. de eetlust van Uw man

5, de verhouding tussen U en Uw
man

6. de verhouding tussen Uw man en
de kinderen

7, de fitheid van Uw rnan

8, het humeur van Uw man

gunstig on-
g~stig

geen
verschil g' a'

26qo 1óoio 51 ~0 8 PJo

2 2PJo 3OPfo 41~0 6oJo

24ofo 8Pfo 62ofo 7~fo

25afo 6ofo ó3afo 7ojo

12afo 4qo 77Qfo 8~0

13 aJo 5oJo 6 5aJo 17 ~Jo

3 6~0 14qo 4 5afo bojo

2 2~jo 12oJo 5 9~0 6~0
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- Heeft Uw man nu andere werktijden?

ja 7 8 ~Jo nee 15 qo g. a.

- Zo ja: Hebben de veranderde werktijden van Uw man nog be-

paalde moeilijkheden opgeleverd in het gezin?

la
dat viel wel

nee g. a. ~n, v. t.mee

14oÍo 7~fo 56~0 24 Pfo

- Vroeger zorgde de mijn voor veel zaken b. v. huur, kinderbij-
slag, kolen e, d. Nu moeten U en Uw man daar zelf voor zorgen.

Wat vindt U daarvan?

- ik vind het vervelend, niet prettig 52qo
- iedereen moet het toch doen 20qo

- wel goed, want daar leer je van 8qo
- anders 5qo

- geen antwoord 16ojo

- Hoe denkt U dat de achteruitgang in loon, die veel voorkomt, door

de mensen zal worden opgevangen?

1. minder uitgaan

2. man bijverdienen

3, vrouw bijverdienen

La

6 6~Jo

5 9~0

7 2qo

nee
18~o

2 óajo

1 6ojo

4, minder uitgeven

5, minder sparen

6. anders, nl. . . . . . . . .

- Denkt U dat de loonachteruitgang voor veel mensen nog grote

problemen zal opleveren?

ja 8 6Pfo nee 3 ~o weet niet 3 afo g. a.

.la
7 9~0

7 9~0

7~fo

8afo

- Hebt U het gevoel dat de nieuwe baan van Uw man door Uw vrienden

en kennissen hoger wordt aangeslagen dan zijn vroegere baan?

ja, veel
ho er

ja, iets
ho er

maaktniet
veel uit

helemaal
niet g' a'

18qo 16~jo 4 6~fo 15Qfo 6afo

nee
l 0ojo

8~fo
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II, 2: Enquéte 19? 1

Werkt U nog bij dezelfde werkgever als in juni 1968?

ja ó4qo nee 33qo g. a. ~n, v. t. 3qo

Indien dezelfde werk~ever: Heeft U nog zelfde functie als in juni
1968 ?

ja 41 qo nee 18 aJo g. a. ~n. v, t. 41 qo

- Indien nee: Wat is dan U huidige functie? (graag zo nauwkeurig
mogelijk aangeven s, v. p. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Indien andere werk~ever: Waar bent U nu werkzaam?

Tegenwoordige werkgever is (s. v. p. naam van bedrijf of instel-
ling aangeven) :.......................................

Wat voor soort bedrijf of instelling is dat (b. v. bouwbedrijf, me-
taalbedrijf, vervoerbedrijf, administratiekantoor e, d. )

(zie voor kodering van werkgever en soort bedrijf tabel 6. 9. , hfdst. 6).

- Sinds wanneer werkt U daar? maand . . . . . . . . . jaar 19. . . . . .

In welke plaats of gemeente werkt U? .. . .. .. . . . .. . . . .. .

- Wat is Uw tegenwoordige functie (graag zo nauwkeurig mogelijk
aangeven s.v.p.) :....................................
(zie voor kodering van functie tabel 6. 12, hfdst. 6).

- Hebt U sinds juni 1968 nog bij een andere werkgever of bedrijf ge-
werkt dan U bij de vorige vraag hebt ingevuld?

ja óqo nee 2 2 afo n. v. t. 7 2qo

- Zo ja, kunt U dan hieronder aangeven waar en wanneer dit was en
welke functie U daar had? Als u meerdere banen hebt gehad wilt
U dan hieronder aangeven waar U het lan~st gewerkt hebt?

......................................................
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Bij hoevee' verschillende werkgevers ofbedrijven hebt U sinds

juni 1968 in totaal gewerkt?

antal bedrijven 2 3 4 g. a. ~
n. v. t.

3oJo 3oJo 1 oJo 94qo

Bent U sinds juni 1968 nog werkloos geweest?

ja 6qo nee 22oJo

Zo ja, wanneer was dit?

g, a. ~n. v, t. 7 3ofo

van ................... tot................
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BijlaAe III: Analyse-resultaten.

Tabel III, 1: Kenmerken van de eindgroepen in het basisschema.

(Zie voor de opbouw van de eindgroepen: schema 5.1. in hoofdst. 5.1.)

EX-ONDERGRONDERS EX-BOVENGRONDERS

met uitkering met uitkering
dzonder zon er

bemiddeld niet bemiddeld uit- bemiddeld uit-
niet be-

k ikerin g ~ er n
middeld g

scholing
scholing

scholing
scholin

scholing
sholing

N-162 N-47 N-23 N-96 N-82 N-35 N-66 N-57 N-34

Laatste mijnzetel

- Maurits 2 ïvó 1 U?'o 30PJo 34ojo Sofo 17ofo 15ofo 12qo Oqo

- Emma (t Emma~Hendrik) 38qo ó0qo 35ojo 43oJo 5óqo 2óofo 33ofo 30ofo 42jo

- Hendrik lqo 2oJo OoJo Oqo 5ofo Oofo Oqo Oofo Oqo

- Wilhelmina 14ofo 13qo 9~0 l Oqo 20qo 17oJo 14oJo 9qo 18oJo

- Domaniale 1 oJo Oojo 13oJo 9qo 1 ofo OoJo 3 qo SoJo 3 qo

- Oranje Nassau 7ofo Oofo OoJo 3ofo OoJo 23oJo óoJo 12oJo 15ofo

- Laura en Vereeniging 7qo 4qo 4qo Oqo lZqo Oqo bqo 2qo 9qo

- Centraal Beheer 4ojo 2oJo 9~o Oojo lqo 17qo 2óqo 30ofo 15oJo

Funktie in mijn

- houwer 77ofo 64oÍo ólofo 77qo 67oJo - - - -

- onderhoudsbedieningsarbeider 6qo 13qo 22qo 4qo 7ojo 9qo llqo llqo 21qo

- vaklieden (electriciens~bankwerkers e. d. 9qo 13qo 13oJo 13ojo 13qo 54qo 33qo 44qo 53qo

- administratief - - - - - l lqo 23qo 19qo óqo

- hoger mijnbouwkundige funkties (o. a.
2~o Z ~ - 3qo 4qo - 2qo 4qo óqo

ploegbaas, instructeur)

- overige (o. a. machinist, seingever,
óqo 9qo 4ofo 3qo 9~0 2óqo 32qo 23qo 15qo

chauffeur, magazijnbediende)

Anci~nniteit in mijn

0 t~m 5 jaar 2oJo 4oJo 4 ofo 4 oJo 13ofo 1 1 oJo óoJo 1 1 oJo 2 óqo

6 t~m 10 ja a r 7 ojo 13 qo 9qo 16oJo 2 9oÍo 17 oJo 21 qo 19qo 24 qo

11 t~m 20 jaar ó0ojo 68oJo 70"fo 67oJo 52oJo 43oJo SOoJo 44oJo 41ofo

~! 20 jaa r 31 qo 15oJo 17 oJo 14 qo 4oJo 29qo 21 ofo 2 óqo 9qo

Datum van afvloeiing

jan. t~m juni 1966 13qo 4qo 13ofo 22ojo 21qo - - 9qo 12oJo

juli t~m dec. 1966 9qo 4oJo 13ofo 15010 20ofo 29qo SoJo 2oJo 18ojo

jan. t~m juni 1967 21ofo 30oJa 18oJo 12oJo llofa 20oJo 31oJo 21ofo 18qo

juli t~m dec. 1967 32ofo 30oJo 53ofo 23oJo 29~0 óoJo 31oJo 28ofo 21oJo

jan. t~m mei 1968 2óqo 32oJo 13qo 29qo 19~0 46oJo 35ofo 37oJo 33ofo

Uitkerinxen (art. 56)

ja 100ofo 100qo 100oJo 100qo - 100ofo 100qo IOOqo -

nee - - - - 100qo - - - 100qo

Bemiddeld

ja 100oJo 100qo - - ó5ojo 100ofo 100oJo - 9qo

nee - - 100oJa 100oJo 35ofo - - 100ofo 91oJo

Omgeschoold

ja l 00oJo - l 00ofo - 16~0 l 00qo - 18oJa óoJo

nee - 100qo - 100qo 84ofo - 100ofo 82oJo 94ofo
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N-162 N-47 N-23 N-96 N-82 N-35 N-66 N-57 N-34
Bedrijfstak 1968

- agrarisch - - - 42qo 2qo - - - 3qo
- delfstoffen - 2oJo - 2oJo - - 2oJo - -

- voedingsmiddelen lo(o - - lOqo Ilqa 3qo - 4qo 3qo

- textiel 12oJo 2oJo 4qo loJo - 3ofo loJo - -
- meubel 4qo - 17qo 2qo - - - - -
- pa pi e r 1 oJo 1 1 ofo 4 qo 5ofo 1 oJa - - 4qo 3qo

- chemie~kunstmest 3qo 2qo 4qo Sqo 4qo - - 2qo -

- steen~aardewerk 9qa 9qo - 7qo 2qo 3qo llqo 2qo 9qo

- ijzer~staal~konstruktie 25qa 13qo 17qo Sqo 7qo 34qo 17qo llqo 15qo
- auto~transportmiddelen 3óqo 21qo 13qo 3qo Sqo 23qo 21qo 18qo -

- pl a s ti c 3 oJo 17 ojo - - 2oJo 2 6oJo 18oJo - 3ofo

- bouwnijverheid 4ofo 9oío 9~0 1óqo ISoio - 2ofo 1óofo 15oJo

- openbare nutsbedrijven - - - 2qo 2qo - 3ofo Sqo 3qo

- groot-~detailhandel - 2qo 9qo 13qo 13qo - SoJo Sqo 12qo

- banken~verzekeringen - - - 2qo 4qo 3qo - Sqo -

- vervoer~opslag lqo - 4qo lqo 7qo óqo 2qo - 3qo

- dienstverlenend - 13qo 13qa 18qo 23qo - 18qo 30qo 32qo

- overig 2qo - 4oJo - - - 2ofo - -

SIOL-bedrijf

j a 7 SoJo 5 7 qo 3 9~0 l l qo 9qo 4 9qo 5 9~0 l l qo 9oÍo

n e e 2 5 oJa 4 3 oJo 61 ofo 8 9oÍo 91 oJo 5 1 oJo 4 1 ofo 8 9qo 91 ofo

Funktie roe 1968
- in industrieel technische bedrijven

- vaktechnisch (bankw. ~lasser~electr. ~
19ao 15~u 2Lqo 10~0 12qo 40qo 30qo 25qo 44oJomonteur e. d. )

- bedieningsvakman 19qo 30qo 9qo 13qo 2qo l lqo 12oJo 5qo 3qa

- plaat~metaalbewerker, montage 24qo 9qo 9qo 3qa 2qa - 3qo 2qo -

- magazijnwerk lqo óoJo - Sqo óqo 3qo óqo 2qo -

- expeditie 3qo 9qo - 4ofo 2ofo 3oJo 3ofo 2ofo -

- hoger technisch ( o. a. tekenaar) 3qa 4ofo - - SoJo 3ofo 3qo 7qo -

- onderhoud 4qo 4qa - 2qo - 3ojo 3qo - -

- overig in industrie 12qo 490 9qo 7qo 5~{0 14`~0 90~0 4qo -

- niet in industrieel-technische or anisatie

- dienstverlenend~verzorgend (o. a. con-
- óqo 4qo 15qo 18qo - 8qo 9~0 12qocierge)

- bouwvakkers lqo óqo 4qo l0ofo 12qo - - ] lqo óofo

- zelfstandig - - 4qo 2ofo 9oÍo 3oJo 3oJo 12oJo 9oÍo

- plantsoendienst~hoveniers - 2qo 4qo 9qo 4qo - - 2qo -

- vervoer~transport ( o. a. chauffeurs) - 2qo 4qo 3qo óqo - 3qo - óqo

- vertegenwoordigers - - - 3qo 9qo - - - 3qo

- ambachtelijk ( o. a. meubelmaker) - - 4qo óofo 2qo - - 2qo 3qo

- administratief ( al of niet in industrie) lqo - - lqo - óqo 15qo 12qo 9qo

- overig ( o. a. in omscholing) 14oJo 3qo 27oJo 7qo óqo 14oJo 2ofo 5ofo 5ofo

Leeftijd 1968

G 20 jaar~ - - - lqo lqa 3qo - - 3qo

21 t~m 25 j a a r 6~0 1 1 qo 9qo l OoJo 21 qo 9~0 9qo 1 1 qo 3 2oJo

2 6 t~m 3 0 j a a r 9qo 9qo 17 oJo 18oJo 3 3qo 1 1 oJo 1 8oJo 1 1 oJo 21 oJo

31 t~m 3 5 ja a r 16oJo óoJo 2 óoJo 20oJo 2 2oJo 2 Oqo 1 1 qo 14oJo 9qo

36 t~m 40 jaar 29qo 45oJo 30ofo 25ofo 12ofo 17oJo 32qo 28ofo 21oJa

41 t~m 45 jaar 35qo 2ó010 17qo 22ofo óqo 23qo 23oJo 21ofo 9qo

~ 4 6 j a a r 3 oJo 2qo - 2qo 4oJo 17qo SoJo 14oJo 3ofo

Buraerlijke staat

ongehuwd bofo 11oJo 9qo llofo 15qo 17qo 12qo SoJo 35oJo

gehuwd 94qo 89"~0 91qo 89"fo 85qo 83qo 88oJo 95ofo 65oJo
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N-162 N-47 N-23 N-96 N-82 N-35 N-66 N-57 N-34

Onderwiisniveau
- lager onderwijs ó5ofo óóoío 39~0 47ofo 28qo 29qo 39qo 28qo 18ojo

- uitgebreid L.O. etc. 3qo 2oJo 9qo SoJo 6~0 9qo 20ofo 19`~0 12oJo

- O. V.S. t M. V.S. 19"~o ISqo 35ofo 25oJo 43oJo 3oJo - 7ofo -

- L. T. S. t T. V. S. 8ojo 9qo 13oJo 15oJo 20qo S lofo 36oJo 33oJo ó8oío

- Mijnschool loJo 4qo - 3ofo lqo 3qo - 4qo -

W oonreqio

- Oostelijk mijnstreek 49qo 57qo 43qo 39qo 71qo 71qo 73qo ó8qo ó8qo

- Westelijke mijnstreek 23qo llqo 13qo 24qo Sqo llqo 18qo lbqo 9qo

- buiten de mijnstreek 28qo 32qo 43qo 38oJo 23qo 17qo 9qo 1óqo 24qo

Oordeel over uitkeringen

positief 57ojo 49qo 43oJo 52oJo - 49qo 33oJo 30oJo -

geen mening 7qo 15qo 15qo 15oJo - 14qo 58"Jo ó3qo -

negatief 3óqo 3óqo 42oJo 33oJo - 37ofo 9qo 7ofo -

niet van toepassing - - - - 100qo - - - 100qo

Oordeel over manier waarop aan nieuw
werk gekomen

positief 70qo 79oJo 78oJo 78ojo 89qo 77oJo 80jo 89qo 88qo

negatief 30oJo 21qo 22oJo 22ofo llofo 23oJo 20qo llofo 12oJa

Oordeel over omscholinq

positief Slqo - 83qa - 15qo 80qo - 13qo óqo

negatief 19oÍo - 17ofo - lqo 20oJo - Sqo -

niet van toepassing - 100qo - 100qo 84qo - 100qo 82qo 94qo

Bruikbaarheid mijnervarinq

helemaal lOoJo 15ofo - 5qo 3qo 38oJo 32oJo 19qo 38oJo

gedeeltelijk 13 ~0 óqo 18qo 14oJo 15oJo 28oJo 24qo 33oJo 21qo

niet 7óqo 79~0 82ofo Slofo 82oJo 34qo 44oJo 48qo 41oJo

Preferenties en realiteit t. a. v. bedrijfs-
qrootte

,in grootbedrijf 29ojo 32qo 24qo 19`~0 15qo 22qo 29qo 19qo 12qo

- congruent`in kleinbedrijf 14qo 15qo 47oJo 31qo 23ojo 19~0 21qo 2óqo 32qo

- indifferent 23qo 27ofo SoJo 25oJo óóqo 28oJo 25oJo 34oJo 41oJo

in grootbedrijf
ti

17qo 15qo óqo 8oJo 15qo 28oJo 17qo 12qo 3qoC
ncongruen-

` in k le inbe dr i j f 17 ojo 1 1 oJa 18ofo 17 oJo 13qo 3oJo 8ojo 9qo 12oJo

Preferenties en realiteit t. a. v. wisael-
dienst

in wisaeldienst 7oJo llofo - SoJo óoJo - 3qo 4oJo 3qo

- congruent `geen wisseldienst 3óqo 47qo 59010 5óqo ó4qo 59qo SSqo 5óqo 75qo

- indifferent 15ofo 12oJo 17oJo SoJo 13qo lOoJo lOqo 21qo lOoJo

- incongruent`m
wisseldienst 17qo - - 12qo lqo 9qo

o

12qo

o

12oJo

o

12qo

`geen wisseldienat 25ojo 30ofo 24ojo 19oJo 1óqo 22 fo 20 Jo 7 fo

Preferenties en realiteit t. a. v. in ploeg
of alleen werken

in ploeg 49qo SSqo 53qo 48oJo 38qo 25"Jo 23qo 28oJo 2óqo

- congruentC 7oJ 15of 22oJo 23oJo 26oJo 18oJo
alleen 8qo 4qo - o o

- indifferent 19ofo 24ofo 23oJo 24oJo 24qo 24oJo 28oJo 22oJo 29qo

- incongruentCm
ploeg 9qo l lofo 12oJo lOqo 9qo

o

1óofo

o

14ofo

o

5qo

1 o

óqo

21 oJ
`all e en 15oJo óqo 12oJo 1 1 ofo 14 Jo 13 Jo 12 Jo 9 Jo o

Preferenties en realiteit t. a. v. werken
met ex-kolleqa's

met ex-kollega's 34~0 23oJo - 8qo 4oJo 25oJo 21ofo 14ojo óofo

- congruent ~ met anderen 2qo 4qo - I lqo 9qo óqo 8qo 12oJo 12qo

- indifferent 52oJo ólqo 82oJo 55oIo 73qo ó3qo 56~0 58qo 73oJo

et ex-kollega's 7oJo óqo óofo 21oJo 21ofo 3qa 12oJo 16oJo óoJo
- incongruen

et anderen 5ofo óqo 12ofo 5qo 3ofo 3qo 3ofo - 3qo
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N-162 N-47 N-23 N-96 N-82 N-35 N-66 N-57 N-34

Veranderine in autonomie

- nu veel beter lqo 2qo 9qa 18ofo 16~0 óqo 3oJo 2oJo 3ofo

- nu enigszins beter 19oÍa 32qo 26oJo 44qo 52oJo l lofo 18oJo 37qo 38ofo

- f gelijk 26oJo 23~0 39010 29qo 24qo 31qo 3óqo 39"Jo SOofo
- vroeger enigszins beter 40qo 17qo 22qo 7qo 4qo 4óqo 35oJo 19qo 9oío

- vroeger veel beter 14qo 2óqo 4qo 2qo 4qo bqo Sqo 4qo -

VeranderinQ in financi8n

- nu veel beter lofo 6"jo - 2ofo 6~0 l l~0 2óqo 32ofo 41ofo

- nu enigszins beter llqo 19"10 17qo 14qo 29qo Slqo 38oJo 39qo 34qo

- t gelijk 30qo 30qo 30oJo 38oJo 35oIo 23qo 27oJo 2óqo 29~0
- vroeger enigszins beter 54qo 40ojo 35qo 41qo 2óqo 14qo 9qo 2oJo óqo

- vroeger veel beter 4qa 4qo 17qo óqo 4qo - - 2qo -

VeranderinQ in sociale relaties

- nu veel beter 8ofo llqo 9~0 óofo 9oÍo - óqo Sofo óqo

- nu enigszins beter 30qo 32ofo 48oJo 30ofo 37ofo 2óqo 29qo 35oJo 32oJo
- t gelijk 30qo 26oJo 22oJo 29qo 37ofo 23oJo 32oJo 30qo 29qo

- vroeger enigazins beter 22oJo 23oJo 17qo 25ofo 18oJo 43oJo 24qo 23qo 24qo

- vroeger veel beter l lqo 9~0 4qo 9qo - 9"~0 9oio 7qo 9qo

Veranderin~ in reistijden

- nu beter 27oJo 49qo 30oJo 44qo 49qo 17qo 15oJo 44qo 35qo
- t gelijk 39qo 19qo 35oJo 35oJo 33jo 31oJo 38oJo 21oJo 38oJa

- vroeger beter 34oJo 32ojo 35oJo 21qo 18oJo Slqo 47qo 35oJo 27oJo
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Tabel III, 3: Faktor-matrix werkaspekten (na varimax-rotatie)

I II III I V

1. Mogelijkheden om vooruit te komen -04 -51 -48 11

2. Aanzien van het werk -30 -13 -69 11

3. Werksfeer -17 -21 -73 -13

4. Aard van het werk -30 00 -66 04
5. Verdiensten -06 -74 -08 21

6. Beloning voor overuren -02 -66 -08 -08

7. Het aantal werkuren -28 -56 07 -25

8. Zelfstandigheid in het werk -52 -38 -40 27

9. Werkgebondenheid -60 -07 -10 -02

10. Tempo -64 -05 -28 -19

11. Afwisseling -61 -17 -31 -02

12. Verantwoordelijkheid -43 -35 -30 48

13. Aantal schafttijden -56 00 -09 -21

14. Begin- en eindtijden van het werk -37 -14 -18 -51

15. Mogelijkheden om we rk te onde rbreken -74 -1 1 -11 -12

16. Pensioenregeling -03 -62 -15 03

17. Leiding van baas~chef -20 -13 -59 -09

18. Vakantieregeling -18 -42 -18 -32

19. Kontakt met kollega's O1 -12 -63 -36

20. Reistijden van~naar werk -17 O1 -06 -58

Eigenwaarden 2.99 2.70 3.11 1.41
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Tabel III, 5: Correlaties tussen de 6 items over bedrijf en werk.
(Zie voor de betekenis der 6 items hoofdst. 5. 3. 2. 1.; voetnoot 9)

1 2

61

3

51

52

4

-39

-41

-34

5

-48

-41

-37

40

6

-30

-30

-26

31

39

Tabel III, 6: Faktor-matrix items over bedrijf en werk (Na varimax rotatie).

I II

1 . 79 . 27

2 .. 81 . 23

3 . 79 . 13

4. -.43 -.52

5 -.43 -.63

6 -.05 -.89
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Tabel III, 7: Correlatiematrices bij hoofdstuk 5. 3. 3; pag. 1'16; e, v.

ex-onder~ronders.

lb 2 3 4 5

lw .292 .129 .339 -.179

2 .319 .015 .035 -.399

3 .178 .015 .094 -.175

4 .494 .035 . 094 -. 049

5 -.259 -.399 -.175 -.049

ex-boven~ronders

lb 2 3 4 5

lw .274 .219 .396 -.242

2 .222 .016 -.067 -.261

3 .346 .016 .096 -.181

4 .445 -.067 .096 -.191

5 -.24? -.261 -.181 -.191

lb - oordeel over bedrijf (pos-neg)

lw - oordeel over werk (pos-neg)

2 - verandering in autonomie (pos-neg)

3 - verandering in financi~n (pos-neg)

4 - verandering in sociale relaties (pos-neg)

5 - bedrijfssektor (industrie~elders).



Tabel III, 8; Associaties met oordeel over bedrijf'k).

OGR, f UITK. BGR. f UITK.

OGR. BGR. OGR. t UITK. BGR. t UITK. BEMIDDELD NIET BEM. BEMIDDELD

NR. TOT. OGR. BGR. UITK. UITK. UITK.
~~
UITK. BEM. BEM. BEM. BEM. OMG. OMG. OMG. OMG. OMG. OMG.

1 ,11 .14 .13 .12 .08 ,Ob .12 ,20
~

o~,~, ~~
.

3 . OS . 05 . 08 . 23 . 10 . 06 . 20 . 24N
o aao 4 05 .0 .1

.09
.0 0 .0

5 . Ob 0 . 05 0 . 06 0 , 05 0 06 '07,~ m
a ~

. .O6 . 07
.

v~ 7 , 06 . 06 . 09
~ ~a
~~ 8 .ob .08 .06

~,~„
ó á 9 .15 .16 .12 .17 .13 .17 .13 .20 .10 .19a

11 .05 .06 .07 ,06 .07 ,06 .11 .06 .11

12 .06 .07 ,13 .06 .08 .14 .23 .07 .13 ,38 ,11 .08 .10 .25
a~ y

~ ~ 14 .07 .08 .08 .07 .14 .O9 .12 .21 .11 .38 .24 .26 .13 .15u~ m

~ a 15 . 07 , 12

vy,
i~ .rl

16 .05 .06 .05 .OS .OS .19 .07 ,06 .19 .06
~i Q)
~ ~ 17 .07 .05r, .,

~ ~a
w H 18 . 09 . 30 . 05
a

19 . 05 . 08

q 20 . 09 . 11 . 06 . l0 . 07 . 07 . 07 . 06 . 09 . 08 , 07 . 18 . 11 , 29 . 07~
~

~ai ~ 21 .11 .11 .12 .19 .08 .21v
tr m
w ~ 22 .19 .21 .17 .20 .19 .16 .45 .28 .21 .16 .20 .32 .25 ,22 .29 .18
~ ~

3 23 . OS

24 .0 0 .08 .08 .08 .09 .07 .07 .10, 3
~, ~
ó ~ 25 .07 .05 .06
N d
y ~ 26 .06 .07 .07 ,06 .12 .16 .18a ~
x 27 .40 .05 .14 .O6 .20

N 565 378 187 298 80 ]53 34 185 113 98 55 138 47 17 96 32 66

Betekenis der variabelen is vermeld in hoofdstuk 5, tabel 5.3.2., pag. 103.
Zie voor opbouw van de tabel de notitie na tabel III, 13.



Tabel III, 9: Associaties met oordeel over werk~),

OGR, t UITK. BGR. t UITK.

OGR. BGR. OGR. t UITK. BGR. f UITK. BEMIDDELD NIET BEM. BEMIDDELD

NR. TOT. OGR. BGR. UITK. UITK. UITK. UITK. BEM. BM. BEM. BÉM. OMG. OMG. OMG. OMG. OMG. OMG.

ao ~
a~

1 .05 .07 .08 . 18 .11 . 09 .15 .25 .28
."

.~ ~ 3 .08 .06 .Ob
m
0
p, 4 .47

, 7 ,Ob
5 .I1 . 11 .0 9 . 34

.34 .06m o0
ro-~ 7 . 06 . 06 . 06 . 06

a~.~
y ~ 9 .07 ,07 .06 ,07 ,06 . 07 .06 . 07 .08 .20
~.i U.

~ `~ 10 05m ~0
,

0
a 11 . 05 , 05 . 06 . 06 . 67 , 06 . 06

~. 12 .09 .09 .12 ,11 . 17 .08 .13 .29 .12 .30 .13~
á 13 . 05 . 05 , 09 . 12 . 09
~~ 14 .Ob . 07 .08 .16 .08 . 20 .12 .10 .23 .47 ,29 .16 .13
~
-q 15 . OS , 09 . 25

~w 16 ~~, . , 20 . 18
~ ~
y;;
N

17 .1Z ,20 .11
~

w `~w dN w 18 .06 ,05 .O6 . 20 .O6 .08 .07
a 19 . 05 . 29 . 05

p ~ 20 . 07 .07 .14 ,06 .09 .14 . 19 .16 . OS .09 .20 . 27 .29 .16
N ~
~ aro ee

21 .07 . 05 .29 . 07 .09

í`~,M 22 ,09 .08 .14 . 08 .20 .18 . 10 .08 .22 ,li .11 .21 .29 . 07 .20 .26d ~
~3 23 . 06 . 12

24 .07
.0 .1 14 1.001.0 .14

7~ ~
m ~

. .

ó w 25 . 14o a~~ ~
v ~
a

26 . 18 .l0 .07 .09
x

27 . 07 . 29 . 07

N ~6~ 37n l8i .'.`)8 80 153 34 1t35 11 3 i8 -- I S8 -}- 1-- ar, 3,' 6~



Tabel III. 10; Associaties met oordeel over bemiddeling~).

" OGR, f UITK. BGR. t UITK.

OGR. BGR. OGR, f UITK. BGR. t UITK. BEMIDDELD NIET BEM. BEMIDDELD

NR. TOT. OGR. BGR. UITK. UITK. UITK. UITK. BEM. BEM. BEM. BÉM. OMG. ÓMGT. OMG. OMG. OMG. ÓMG.

a0 1 .06 .09 .54 ,09 .11
~ .q
'M~~.~ 3 .06 .51 ,20 ,OS .07 .17
á 4 .05 7 .06 . 6
Á~ 5 6 .10 ,18
~ o
~ 7 20~ ~
N ~

.
m ~
áó~ 11 ,46 ,13 .07 .13

12 .06 .07 .23 .05 ,11 .07 ,15 .14 .76 .10 .10 .19
d~.~ 13 .05 .08

0a 14 .06 .06 .24 .07 ,24 .08 .13 .08 .15 .09 .10 .32 ,12 ,23 .18
a~
~ 15 ,06 .08 .OS 07.
~
'q 15a .09 .11 .OS .13 .07 .16 .13 .18 .10 ,19

15 .06 ,08 ,20

~~.Y ~ 16 .06 .06 .07 .06
c~i~;; 17 ,11 .20w ..,
w id
~ H 18 .06 .07 .20 .19
a

19 .12 .05 .06 .06 .08

~.".;
... x

20 . 07 , 07 . 18 . 15 . 10
~. v
b ~
~ ~a

21 .11 .05 .06 .05 .09 .21 .08 .09

w H 22 .07 .06 .11 .09 .08 ,15 .10 .20 .18 .09 .10 .13v a~~3
23 . 08 . 07 . 12 . 52 . 05

24 .10 6 .07
,11 .0 .12 '10 . 5 . 0

~ ~
ó ~
o ~

25 . 28

~ ~ 26 .O8 .23 .07 .05 .10 05
o

.
, m
x 27 , 21 , 07 . 06

N 602 410 192 328 82 158 34 209 119 101 57 162 47 23 96 35 66

~) Betekenis der variabelen is vermeld op pag. 103, tabel 5. 3. 2. ; toegevoegd zijn 15a en 15b (zie voetnoot 48 in hfdst. 5)
Zie voor opbouw van de tabel de notitie na tabel III, 13.
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Tabel III, 12: Associaties t.a.v. invloed op gezin.~)

~ OGR. t UITK. BGR. t UITK.

OGR. BGR. OGR. f UITK. BGR, t UITK. BEMIDDELD NIET BEM. BEMIDDELD

NR. TOT. OGR. BGR. UITK. UITK. UITK. UITK. BEM. BEM. BEM. BEM. OMG. OMG. OMG. OMG. OMG. OMG.

ó 1 .05 .13 .13 .10 .O6 .09 .18 .16 .08
u .p
:~ . 3 . 07 .48 . 07~

á 4 b 9 5
06 1 .10 0 .45 5 .05 3 .Ob . 8, . . ,

5 . 5 .06 , 7 .11 1 .07 .12 .07 '14 4m ~
v á~
~ C

7 .07 .09
: a
~ ~ q . 09
;~ ~
~m ~ 10 . 130 0a

11 . 06 . 07 . 17

0 03 ',~
'

12 .OS .10 .07 .10 .07 .11 .06 .06 .06 .OS .19 .Ob .07
o ~
.~ á 13 .05 .OS .06 .05 .34 .15

m ~ 14 .06 .07 .06 .07 .06 .29 .07 .13 .08
~ ~.
a~i ~ 15 .06 .07 .12 .06 .09 .05 .48 .08 .19v aa ~
~ ~ 16 07 07 06 07 05 . 23 . 06 . 12 . 12 . 05 . 08 . 06 .48 . 17 . 28 . 12,
y N

. . . . .

~ 3 17 .OS .06 .06 .09 .06 .05 .09 .05 . 08 .11 .05 .11 .14

m a~i 18 , 9 7 .07 . 12 .45 . 5 . 8
axo ~
m 20 .09 .15 .06~

á.~ 21 09 .05 .07 .20 .07 .22 .18.

~ 22 .09 .09 .14 .09 .13 .14 .23 .07 .13 .17 .13 .06 .11 .64 .08 .18 .18
x
a~iy 23 .08 .08 .lL .07 .15 .13 .12
~ ó

~o ~ 24 .09 .10 .lt .09 .11 .16
0~. o0

ó 25 .09 . 10 .08 . l3 ~ .06 .25 .14 .19 .10

N 602 410 i 192 328 82 158 34 Z09 119 101 57 162 47 23 96 35 66

Betekenis der variabelen is vermeld in tabel 5. 7. 3. , pag. 187.
Zie voor opbouw van de tabel de notitie na tabel III, 13.



Tabel III, 13: Associaties met mobiliteit,~)

OGR, f UITK, BGR, f UITK.

OGR. BGR. OGR. f UITK. BGR. f UITK. BEMIDDELD NIET BEM. BEMIDDELD

NR, TOT. OGR. BGR. UITK UITK. UITK, UITK, BEM, BEM, BEM. BEM. OMG. OMG. OMG. OMG. OMG. OMG.

;á ~
. ,~

1 '08 .08 '05 . 5 , 6 .06 .0 .19

áó 4 ,06

5 .10 .09 .11 .09 .20 .12 .21 .09 .15 .20 .09 .08 .24 ,30 .13 ,25 ,23

6 .07 ,07 ,14 ,10 ,09 .13 .24 .11 .12 ,18 .17 ,09 .47 .60 .13 ,31 ,19
qe
~ 7 ,11 .06 .07 .05 ,07 .08
bH
00 8 ,OS .05 .12 ,10 ,12

d~ q .06 .OS ,09 .05 .08 .15 .06 ,11d
m 9a .06 .07 .06 .08 .13 .07 .18 ,11 ,06 ,11 ,12 ,10 .17 ,06 .14 .14
0
a 9b .06 .06 .07 .06 .07 .09 .09 .08 .16 .06 .23 .06 .13 ,17~
~ 10 .O6 ,10

~ l0a ,07 ,07 ,08 ,07 ,25 ,06 ,29 .12 ,10 .07 .19 .13 .17 ,15 .12 .11 ,39
11 .Ob .13 .28 .07 .07 .16 .11 ,37 .10

Y ~ 12 ,07 .17 ,10 .05 ,06 .06
a a~

"v ' 13 . OS . 18 .11 .50~w ~
w " 14 .09 .Q9

p0o y 16 .06 .09 .21 .13 .08 .21 .07
.,

' w y
d a

17 . 05 . 12 . 29 . 06 . OS , 13 . 14 , 09

~~ 18 . 06 . 06 . 10 . 07 . 07 , 09 . l0 . 27 . O9 . l0
xw w

á 3 19 .07 .14

~q 20
.07 .

0 '0 .13 . 06 0 . 1
.11

. 7 15 . 1.x
o r.
m ~w 21 .10 .06 .13 ,05 .15

á~ 22 .06 .14 ' .07 .05 .OS .19 .13

N 586 399 187 322 77 154 33 206 116 99 55 161 45 23 93 34 65

~) Zie tabel 6. 3. (pag. 206) ~oor de betekenis der variabelen.
Zie voor opbouw van de tabel de notitie na tabel III, 13.
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Opbouw van de tabellen met resultaten der kontrastanalyses.

In de tabellen III, 8 t~m III, 13 zijn de tau-coëfficiënten vermeld
die overwegend via kontrast-analyses werden verkregen. Alleen

tau-coëfficiënten ~ . 05 zijn genoteerd.

Niet alle associatie-coLffici~nten zijn het resultaat van kontrast-

analyses. In een aantal gevallen diende eerst de groep "niet van
toepassing" geëlimineerd te worden voordat samenhangen berekend

werden. Zo geldt b. v, de relatie tussen datum van afvloeiing ener-
zijds en het oordeel over de omscholing anderzijds alleen voor de-

genen die aan een omscholingskursus deelnamen, In dergelijke

gevallen werd de associatie-coëfficiënt (tau van Goodman en Kruskal)

afzonderlijk op de relevante tabellen berekend.

Voor enkele variabelen, op interval of ordinaal niveau gemeten,

zijn twee coëffici~nten berekend; eenmaal door het hoogste niveau

van meting bij de analyse aan te houden en vervolgens door dezelfde

variabele op nominaal niveau te verwerken. Zie voor deze zgn.

dubbele verwerking de publikaties van Segers en Stouthard over
de kontrastgroepenanalyse. In de tabellen zijn de "nominale samen-

hangen" beneden de diagonaal van de betreffende cellen genoteerd.
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Tabel III,15:Bedrijfstak 1968 t.o.v. bedrijfstak 1971, voor ex-bovenqronders.

BEDRIJFSTAK
1968

.

BEDRIJFSTAK
1971

~i
`~
ro
m
~d

c
w
ó
~
~
b

b
~~
m
c

:d
ó~

,
~
~
y

Á
a~i
~

H
~
cd
a

L
N~
~~
x~

~
b
b
`

ái
:~m

`~ ':a y
m~,
ti[
N~

w

mc
y

~~
o~
~ ~

~
.~
ro
á

ro
„

H
o

' N
3
~
o

.'
A ~
~~
ó~

c

c
3
~~
y w
ó v
~

~

~
a)
`
[
p

oo
~ ns
~ m
a~i ó
~

~

a`~i
y
m
~
ro

m

.~
o
u

`~
ó

~

E~.
O
~

ó
o

~i
~

z
~
s

Agrarisch

Delfstoffen

Voedingsmiddelen-industrie 1 1 2 4oja

Textiel e. d. -industrie

Meubelfabrieken

Papier - industrie

Chem~kunstmest-ind. e.d. 2 2 4ojo

Steen~aardew. -ind. e. d.

Ijzer~staal~konstr.-ind. e. d. 2 1 1 2 5 2 1 3 17 33qo

Auto~transp. midd. -ind. e. d.

Plastic -ind.

Bouwnijverheid e. d. 1 1 2 4qo

Openbare nutsbedrijven

Grooth~winkels ~detailhandel 1 1 1 I 1 5 l 0~0

Banken~verzek.

Vervoer~opalag-bedr, e.d. 1 1 2qo

Dienstverl. bedrijven 1 1 2 2 1 1 3 I1 21qo

In omscholing

Buiten arbeidsproces 1 1 1 3 óqo

Onbekend 1 - - 1 - - - 1 1 3 1 - - - - 1 - 9 17qo

TOTAAL MOBIEL 1 - 2 2 - 2 - 3 11 3 9 6 1 5 - 2 5 I 52 100q

TOTAAL 1 - 4 2 - 3 1 12 34 31 22 14 6 9 4 4 40 - 87

~o MOBIEL l 00oJo - 5 OaJo 1 0 O~o - 6 7QJo OQJo 2 5ojo 3 2~0 l 0~0 41 oJo 4 3oJo 17QJo 5óojo OoJo 5 Oqo 1 3oJo - 2 8qo



TabelIII,16: Bedri.jfstak 1968 t.o.v. bedrijfstak 1971, voor de kern~roep.

BEDRIJFSTAK
1968

EDRIJFSTAK
19 71

.n
U

mN
~
mm

~
w

o
~
a,.v

rov

~
40

C
.
ro
ó
~

~

~..

:
Ao
v~

,
N

ma

m
~
x

`
~ m
~ vu~

y

~
N
`

C
v w
:~ v
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~
~
,,~,

` y

~ m
N ó~ x

p,
[
~
"
`

o b
~'
m~

~
,.,
m

:tia

'
a~i
~

[

3 ro
ó á:a~

m
~ [
C u

.~,A:.,
[~
á. ~
o~

C
~3

.e ,y
...

ó ro
o áoo ro

~
N
H

~
`
x

,oy
,a

p,
o
~

~
o
~ ao
aFi ,~
a~

~
y

~
w
c
~ro

po
[

.~
u
v,

ó

~„1

6
~
E-~
OF

ó
o
.--~
.~
in
"
z
s

Agrarisch

Delfstoffen 1 1 2 4qo

Voedingsmiddelen-ind. 1 2 1 4 7oJo

Textiel e.d. -industrie

Meubel -fabrieken

Papier -industrie 1 1 2ojo

Chem.~kunstmest-ind. e.d. 1 1 1 3 SoJo

Steen~aardew. -ind. e. d. 2 1 1 4 7qo

IJzer~staal~konstr. -ind. e.d. 1 1 4 4 1 1 12 21oJo

Auto~transp. midd. -ind. e. d. 1 2 1 4 7qo

Pla s tic -ind.

Bouwnijverheid e. d. 1 1 1 1 4 8 14qo

Openb, nutsbedrijven

Grooth. ~winkels~detailhandel 2 2 4oJo

Banken~verzek.

Vervoer~opslag-bedr. e. d. 1 1 2qo

Dienstverl. bedrijven 1 3 1 5 9oÍo

In omscholing 1 1 2qo

Buiten arbeidsproces 1 1 2 4ojo

Onbekend 2 - 1 - 1 3 - - - - - - - - - 7 13oJo

TOTAAL MOBIEL - - 1 7 1 1 1 8 18 13 1 1 - - - 1 - 3 56 100oJo

TOTAAL - - 1 20 6 2 5 15 40 58 5 5 - - - 1 - 3 61

Qjo MOBIEL 1 0 OoJo 3 5ofo 17oJo 5 OoJo 2 O~o 5 3oJo 4 5oJo 2 2oJo 2 OoJo 2 OQJo - - - 1 0 O~o 1 0 OoJo 3 5ofo



Tabel III 17: Funktie 1968 t. o. v, funktie 1971; voor ex-onder rondere

FUNKTIE H
1968 b ~00 ~~~

~ ro

ti
~ x u~ ~

.
ro

b
: ~

b
~ N ~ b b m

ê
óc

.~ ..~.
~
w

i
~

~
x

0o
b ~

w
~

a~
~~~ W ~U

` aa
-i ~

o
o ti ~: ~ "

m
a~i x m ~

x
'~ ,d ~ Gi

~
..c.

aei ~
~ ,,
v ~ d w a~ q

, ,,
u.c ~ y

.
"~ p a~

C
q ay .`'. o x

l
ti r, ` u

'
d a"

~
~ x ó .ti

a

u
~ U~i ~ ~ ~ .~ ~ U V aa ~ y N m ~ a . N ~ N ~L

~. ~ N ~ U ~ N O~

FUNKTIE y~ w ~ ~ y 3 y ~ ~~ ~~ ~ N ~ y '~d ~~ ~

7

3 c á ó ~ á 3 C q E ~ ~ c~
1971 ó 'C

,
~ :; ~ ~ ~ k ~ ~ :: ~ ~ ó ~ ó : ó w q

o ca
w H ~

á
:; ~

ia
ó ~~ o á ~ ~

x... 7 0. W O~ w ~ ~
~

Z.,
~ ,?;
.,. a Ll a

a i
7 x

~
O...

.
d ~ r~ (7

,
U A.k 6 f~ a x ~ ,y O

O
E-~ ' z

Ho er-techniech in induetrie 2 1 1 1 1 6 4oJo
Vaktechniach 6 2 1 2 1 4 16 11oJo
Plaat metaal bew, e. d. 2 1 1 3qn
Bedienin avakman 1 2 1 1 1 1 7 5qol
Onderhoud een vast werk 1 1 1 1 4 ~
Ex editie e. d. 1 2 1 1 2
Ma azi'nwerk e.d. 1 1 1 1 1 1
Niet s ecifiek techn. in induatrie 1

Induatrieel-techn:niet in te delen 1 3 7 1 1 13 9qo
Dienatverl. verzor end e. d. 2 1 1 2 1 1

Verte enwoordi era 1 1 1

Ho er zelfatandi 1 1 1

Overi : niet in te delen 2 2 2 1 1 1 9 6 0
A3miniatratief 1 1 -
Uitvoerdera e. d. - -

Bouwvakkera 3 1 1 ~ 1 1 1 1 9 ó010

Grondwerkera 1 1 1 1 2 1 ' 7 Sqo
Chauffeura 2 1 1 4 3 0
Dra line kraanmach. 1 1 2 1 0

Ambachteli'k 1 1 1 0

Plantsoend. ubl. werken 2 3 2 0~

Hoveniera e. d. - -

Mi'nbouwkundi 1 1 1 3 2qo

In omacholin 1 1 1qo

Funktie onbekend in 1971 2 2 6 1 3 4 2 1 1 2 1 1 1 2 29 19qo

TOTAAL mobiel 2 16 9 33 4 9 6 1 12 11 5 2 2 5 3 2 2 6 4 3 11 1 149 100qo

TOTAAL (mobiel t atabie~ 11 60 4 61 11 15 15 24 2 10 10 12 10 6 2 9 4 30 1 399

~a Mobiel 8 7 0 18 0 54 6 60 0 11 0 50 34 50 0 3 0 OoJo 42010 30oJo 3oJo 100 067 44 0 75 0 37 0 100 37~



Tabel III,1H: Funktie 1968 t, o. v. funktie 1q71; voor ex-boven~{rondera.

FUNKTIE
1968

UNKTIE
1971
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G
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.v ae
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a~ .
a.,iy A

Q~ a
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~
~Y
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0.a
~v

a~c

Ap.r,

~

F
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u~

~o
,.-Gi

~a~
xdA
[O

-~d
~

OE.

ó~

~ ó- n
~ N,r,

~~

z~ ~
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Tabel III, 20; Matrix van enkelvoudige (beneden diagonaal) en partiële correlatie-co~fficiënten.

(Zie voor de betekonis van de variabelen: Hoofdst. 7, schema 7. 1. )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1Z 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 orde part. r

1 10 -03 -05 -03 -05 -06 -06 03 -02 06 00 -03 03 -02 -06 O1 03 04 OS -06 07 06 02 22

2 20 -10 -29 -12 -05 -13 -01 07 -00 02 06 06 -O1 -08 -03 03 -02 -04 07 07 -02 -04 06 21

3 -OS -23 14 04 07 03 12 13 O1 -00 03 00 -00 00 -02 -00 10 06 O] 03 O2 -02 -05 ZO

4 -20 -47 31 22 20 47 -03 11 05 06 03 -O6 OS -13 -02 03 -OS -06 02 03 04 -07 18

5 -16 -36 25 57 21 12 35 O1 05 06 OS -OS -03 -O1 -02 -O1 O1 -03 02 03 -04 -O1 -09 18

6 -06 -16 20 Z9 28 -03 20 O1 O1 -15 -07 -21 -06 O9 -OS -07 07 06 -00 -11 14

7 -14 -16 -O1 22 15 -02 10 02 -08 09 -11 -06 04 -10 -36 -04 02 09 -03 -04 04 14

8 -15 -24 25 47 35 O1 OS 15 O1 -00 12 -07 03 -O1 -04 12 -08 O1 03 O1 -07 04 14

9 O1 -01 23 08 11 17 -02 OS 07 -02 -O1 00 -O1 -08 -08 -10 O1 09 -02 12 -03 02 -26 14

10 -06 -09 07 19 13 02 12 16 04 -05 -02 -04 07 -O1 O1 -00 00 O2 -06 07 10

11 O1 -06 05 16 15 25 11 05 -O1 09 -11 -03 -04 -07 -04 03 02 -04 -04 -OS 06 10

12 -02 02 07 07 10 03 -07 03 03 07 OZ -03 -02 02 O1 09 -07 O1 03 -O6 -06 -OS 10

13 -05 03 -02 03 -04 -09 OS 10 -08 -05 00 10 -00 07 11 07 -OS -02 O1 09 O6 03 15 10

14 OS 10 -12 -26 -20 -35 -19 -09 -10 -09 -21 -02 11 25 28 13 03 -02 O1 09 02 04 03 9

IS -O1 -O1 -05 -14 -14 -27 -23 -O1 -12 -07 -16 O1 14 45 43 08 18 02 -11 03 05 -04 -02 8

16 -03 08 -17 -28 -19 -42 -O9 -06 -19 -07 -16 O1 I9 48 48 38 -O1 -O1 -02 -03 -O1 14 04 7

17 -O1 08 -12 -18 -13 -26 -14 -09 -13 O1 -15 O2 I1 32 28 44 -06 O1 -OS -14 -18 08 -22 6

18 09 -02 19 -04 -02 06 -51 07 13 -O5 -OS 06 -07 08 23 -O1 -03

19 11 -O1 16 -OS -Ob 02 -36 -02 17 -03 -04 -O1 -06 OS 16 -02 -02 65

20 11 05 OS 05 07 08 12 05 05 03 04 -02 O1 -12 -20 -19 -28 -10 -04

21 -04 O1 16 07 10 12 -O1 03 25 -03 -07 ; 06 02 03 O1 -10 -12 15 16 17

22 11 -O1 12 09 05 14 05 07 07 04 03 ,-04 00 -13 -13 -23 -33 O1 08 69 13 n~~0
23 04 O1 -05 -11 -10 -11 -18 -10 O1 -09 -10 -03 03 16 13 22 20 21 18 -23 -00 -38 ~

24 00 05 -16 -02 -09 -11 14 06 -32 07 11 '-09 11 -04 -07 O1 -13 -17 -18 -11 -36 - 13 -04
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SUMMARY

The re-allocation of ex-miners.

We started this study with an overview of the history of the coal-

mining activities in the Netherlands. Between 1899 and 1930 twelve

mines came in production. During the fifties they attained their

maximum number of employees: about 60. 000 men. All the mines

were concentrated in one region, in the south of the Netherlands in

the province of Limburg. The consequence of this geographical con-

centration was that a great part of the population in this region became

directly dependent on the mining industries for their economic sub-

sistence. In the period 1950-1960 more than 40~fo of the occupational

population in the eastern part of the mining district had a job in the

mines.

The social position oftheminers in the community, especially for the

underground men, was characterized as status-incongruent: the high

wages in the mining industry were appreciated, but the work itself

in the mines was always regarded as a dirty and difficult job.

After world war II the demands for energy increased rapidly. These

increasing demands stimulated the production of coal. However, in 1957

a complete change took place in the energy-market. The import of

American coal in Europe, the penetration of cheap oil and the dis-

covery of large amounts of natural gas in the Netherlands resulted in

a crisis for the coal mining industry. Different measures for support

to the mining companies did not yield the results needed; the changes

on the energy-market were of a structural nature. About 1965 the pro-

duction of coal was economically no longer justified. The liquidation

of the coal mining-industries was the consequence of these developments

In 1965 the Dutch government published the plan for the closure of the

mining companies within a period of ten years. The plan was suppor-

ted by the privately owned mining companies, the trade unions and the

government of the mining district .
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The termination of the mining industry created the problem of an
uncertain future for tens of thousands of workers and their fami-
lies. With the assistance of the national government and the sup-
port of the European Coal and Steel Community, plans were
initiated for the re-conversion of the economic and social life of
the mining district. The most important guideline for the miners
in the reduction porgrammes was the rule that no miners would be
dismissedunless~herewassuitable alternative employment, or
terms for (early) retirement were met.

In the period from 1965 until the end of 1973 almost 45. 000 workers
left the mining industry. The ways they chose are indicated here:

- re-allocation in industries outside the mines (41afo),
- normal retirement and retirernent for medical reasons (17qo),
- early retirement (1óqo),

- re-employment in the chemical industry, owned by the Dutch
State Mines (lOqo),

- repatriating of foreing laborers (lOqo),
- replacement in special workshops for physically handicapped

workers (16qo).

In this research-project we studied the ex-miners who accepted a
new job in industries outside the mines. A sample of 20qo was taken

from theminers who left the mining companies between January 1966
and May 1968. In June 1968 we interviewed 602 ex-miners and their

wive s.

The main fields that were mentioned in the interviews were:

- a comparison of the new position with the former job in the mine,
- the satisfaction with the new company and the new job,
- the attitude to the re-employment services,
- the attitude to the re-training programmes the miners followed,
- the consequences of the re-allocation process for the family-life

of the former miners.

The comparison of the new job with the working-situation in the mines
showed that the changes experienced were concentrated around three
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factors: the autonomy in the working-situation, the financial

rewards, and the human relation-aspects in the job. The changes in

autonomy and in the human-relations aspects were mostly evaluated

as positive by the ex-miners.

Negative consequences were experienced with regard to the financial

rewards. Especially the underground men, accustomed to a high wage-

level in the mines, had to adapt themselves to a salary mostly 15~o to

30qo lower. For a great number of ex-miners this cut in wages was

temporarly compensated by financial allowances, given by the Euro-

pean Coal and Steel Community and by the national government.

The main results for the other themes in the study are summarized

in the following table:

qo negative reactions

about
given by surface

workers
underground

workers
total

sample

- new company

- new work

- re-employment services

- retraining programmes

- consequences for family

17qo

l 0~0

16Pfo

21 afo

28qo

N - 192

21 ~o

1 1 qo

23~fo

21 qo

15~fo

N - 410

19~0

l Oqo

21 qo

21 PJo

19~0

N-602

The figures indicate that the reactions of the ex-miners to the inten-

sive and rapid changes, which they had to accept after the shut-down

of the mines, were mostly positive. This conclusion holds for all

the fields in the study.

In different analyses we were searching for factors that affected the

differences in the opinions of the ex-miners about their new position.

The most important factors in the analyses were: the position in the

mine, the seniority in the mine, the period in which they left the mine,
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age. level of education, residence, the financial support received,
the pattern of job change, the retraining programmes followed,
the branch of industry after replacement, the preferences for
special working-conditions, the changes experienced in the wor-
king-conditions.

The main conclusion was that the satisfaction with the new position
was especially dependent on the changes, between the new and the
former job, on the human-relations dimension. . The results of
the study suggested that the basic condition for a succesful re-
allocation-process is in the first place a function of the social

factors in the process, and much less of the technological and

economic changes.

In Juni 1971 a follow-up study was carried out with the same ex-

miners we studied in 1968. In this follow-up project we studied, by
a mail questionnaire with 90qo response,the patterns of changes in

the occupations of the re-allocated ex-miners, during a period of
three years. Exactly one-third of the former miners had, in this

period of three years, accepted a new job with an other employer.
The central hypothesis in the follow-up project was, that the ex-

miners who were given the greatest support during the re-alloca-
tion-process (supported by financial allowances, the re-employment
office and retraining programmes) would demonstrate a lower mobi-
lity on the long term than the former miners who found a job outside
the mining industry witr.out these supports.

The results of the study showed that the hypothesised differences did

not occur. The results also demonstrated that the patterns of changes
after the first replacement could be characterised as a random process,
in which the ex-miners were again scattered over a great diversity of
occupation s.



STELLINGEN

I.

In een sociologische analyse van de arbeidsmarkt dient de maatschap-

pelijke verdelingsfunktie van deze markt sterker benadrukt te worden

dan de allokatie- en rekruteringsfunktie.

(Zie voor de onderscheiden funkties: A. L. den Broeder: Problemen

en principes van het arbeidsmarktbeleid, in: Beleid en Maatschappij,

dec. 1973).

II.

Mobiliteitsprocessen en mobiliteitspatronen worden te beperkt geana-

lyseerd wanneer, zoals in arbeidsmarktstudies gebruikelijk is, enkel

gelet wordt op verandering van positie via de externe arbeidsmarkt en

niet via de interne arbeidsmarkt.

III.

Volgens van Dyck is het criterium, dat verwijst naar een verwetenschap-

pelijking van de bestudering van veranderingsprocesaen, de afstand die

wordt genomen van de beleving en intenties van de bij de verandering

betrokken actoren. Ook een sterkere gerichtheid op deze beleving en in-

tenties kan echter leiden tot verwetenschappelijking. Het hanteren van dit

criterium is daarom onjuist.

(Zie J. J. J. van Dyck: Organisatie in verandering, Rotterdam 1972,

pag. 115).

IV.

Mulders machtafstandreduktietheorie is nog te weinig getoetst op meso-

en makro-niveau.

V.

Volkstellingen, eenmaal per tien jaar gehouden, zijn niet geschikt om

de snelle veranderingen in een arbeidsbestel te registreren.

Frekwentere onderzoekingen, op basis van steekproeven, verdienen de

voorkeur.



VI.

Tussen de snelheid waarmee, in technisch opzicht, onderzoeksdata

geautomatiseerd te verwerken zijn en het tempo waarin sociologische

onderzoekingen afgerond worden, bestaat een lage correlatie.

VII.

In een periode van informatie-explosie dienen recensenten een duide-

lijke wegwijzer te zijn. Het verdient daarom aanbeveling de criteria

expliciet te maken op grond waarvan een recenaent tot een bepaalde

beoordeling komt. Standaardisering van de criteria, eventueel uitmon-

dend in een code van recensenten, is de moeite van overweging waard.

VIII.

Het feit dat buitenlanders die in Nederland belastingplichtig zijn zich

in geen enkel opzicht kunnen uitspreken over de bestemming van hun

bijdragen is onrechtvaardig.

IX.

Bij het bestuderen van de effecten van een medische behandeling via

acupunctuur dienen psychische factoren niet bij voorbaat een zwaarder

gewicht te krijgen dan bij andere medische ingrepen.

X.

Ruim tien jaar geleden voorspelde van den Berg het einde van het voet-

balspe:: "De tijd zal komen -hij lijkt aanstaande- dat met bevreemding

wordt teruggezien naar dit vreemde spel, dat de hand verbiedt". Het

falen van deze prognose moet o.a. toegeschreven worden aan het feit

dat bij het opstellen van de hypothese te weinig rekening is gehouden met

het toenemen van handtastelijkheden in en rond het voetbalveld.

(Zie: J. H, van den Berg: Leven in meervoud. Een metabletisch onder-

zoek, Nijkerk 1963, pag. 303).

XI.

De wijze waarop vele toeristen zich op hun vakantie voorbereiden wekt

de indruk dat ze vijandelijk gebied gaan binnen rukken.

Stellingen bij H. L. G. Zanders: Omschakeling van een beroepsgroep.
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