
Universiteit Utrecht 

 

Carrière maken of op je luie reet internetten? 

 

Onderzoek naar de arbeidsmotivatie van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren 

 

 

 

 

  Naam:    Anne Czyzewski 

      Studentnummer:                0307084 

       Email:             Anneczy@xs4all.nl 

                                           Telefoon:                                 0648116862 

                                                      Begeleider:                        Prof. Dr. Robert Maier 



2 

 

Inhoudsopgave 

 

- Theoretisch kader         p. 4 

o Inleiding         p. 4 

o Integratie door de jaren heen       p. 5 

o Het belang van arbeidsparticipatie      p. 10 

o De huidige stand van zaken       p. 12 

o Verklaringen lage arbeidsparticipatie Marokkaans-Nederlandse jongeren p. 14 

o Integratieparadox         p. 17 

o Motivatie          p. 18 

o Intrinsieke en extrinsieke motivatie      p. 19 

o Motivatietheorieën        p. 20 

 

- Onderzoeksopzet         p. 23 

o Doelstelling         p. 23 

o Vraagstelling voor het empirisch onderzoek     p. 23 

o Onderzoeksmethode        p. 25 

o Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie    p. 28 

 

- Beantwoording deelvragen        p. 30 

o Thema Motivatie        p. 30 

o Factoren die van invloed zijn op de individuele motivatie    p. 35 

o Motivatietheorieën        p. 42 

o Wil, vaardigheden en sociale ondersteuning     p. 46 

o Huidige situatie en werkinstelling      p. 49 

  

- Conclusie          p. 52           

o Politiek en Integratie        p. 53 

o  Aanbevelingen         p. 55 

o Discussie         p. 56 

 

- Nawoord          p. 58 

 

- Literatuurlijst          p. 59 

 

- Bijlage 1          p. 63 

 

 



3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Theoretisch kader 

 

Inleiding 

In het integratiedebat benadrukken veel onderzoekers, politici en opiniemakers het grote belang van 

arbeidsparticipatie voor integratie. Zij besteden daarbij veel aandacht aan allochtone jongeren, omdat 

de werkloosheid onder hen substantieel hoger is dan onder autochtone jongeren. Daarin liggen 

risico‟s voor de mate waarin zij hun eigen toekomst kunnen vorm geven én voor allerlei 

maatschappelijke spanningen.  In dit onderzoek staat de arbeidsmotivatie van Marokkaans-

Nederlandse jongeren centraal.  

Voor dit onderzoek loop ik stage bij het Bureau Maatschappelijke Ontwikkeling (BMO) in 

Amsterdam. Deze organisatie heeft mij in contact gebracht met Connect Centrum en Stichting JIJ 

(Jongeren Investeren in Jongeren). Deze stichting is verantwoordelijk voor verschillende coaching-

projecten voor Marokkaans-Nederlandse jongeren. Met hulp van deze organisatie ben ik in staat 

interviews af te nemen onder de jongeren. Onder jongeren versta ik in dit onderzoek jongeren tussen 

de 15 en 24 jaar. Deze definitie is afgeleid van het Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel 

Planbureau (Dagevos en Gijsberts, 2007).       

Mijn onderzoek heb ik toegespitst op Marokkaans-Nederlandse jongeren omdat zij, over het 

algemeen, worden gezien als de moeilijkste groep „allochtonen‟. Het is een opvallende groep 

jongeren, die meer problemen kent dan andere etnische minderheden (De Jong, 2007) en over het 

algemeen de meest ongunstige uitgangspositie inneemt (Dagevos, 1998). Ook wat betreft betaalde 

arbeid staat deze groep niet in een positief daglicht. Uit onderzoek is gebleken dat Marokkanen het 

laagst gewaardeerd worden door personeelselecteurs (Dagevos, Odé en Pels 1999).  

 In navolging van Ghorashi (2004) spreek ik in dit onderzoek over „Marokkaanse-

Nederlanders‟. Omschrijvingen als: „allochtoon‟ en „Marokkaan‟ vermijd ik omdat deze typeringen 

bijdragen aan een negatieve beeldvorming rondom deze groep. Scheffer (2007) stelt dat begrippen 

als „allochtoon‟ de samenleving verdelen en bijdragen aan een gespannen omgang tussen 

verschillende etnische groepen. Scheffer gebruikt de omschrijving „migranten en hun kinderen‟. Omdat 

mijn onderzoek expliciet over Marokkaans-Nederlandse jongeren gaat is hier gekozen voor de 

aanduiding van Ghorashi (2004). „Kinderen van migranten‟ is in dit geval een te algemene term. Door 

de „koppeltekenidentiteit‟ die Ghorashi (2004) beschrijft, ligt de nadruk niet alleen op het „Marokkaans‟ 

zijn, maar dekt het de lading van twee culturen die de jongeren met zich meedragen. Hoewel zij in 

Nederland zijn opgegroeid, speelt de Marokkaanse cultuur nog altijd een rol. De kinderen worden 

immers door Marokkaanse ouders opgevoed, die op hun beurt in Marokko zijn grootgebracht. 

 In het vervolg van dit theoretische kader wordt soms nog wel „allochtoon‟, „etnische 

minderheid‟ of „nieuwkomers‟ gebruikt, omdat de literatuur die op die plaatsen wordt aangehaald deze 

woorden aanhoudt. Als er wordt gesproken over meerdere etnische groepen dan alleen Marokkaanse-

Nederlanders, wordt de terminologie van Scheffer (2007) aangehouden („migranten‟ en „migranten en 

hun kinderen‟).           

 Er doen veel verklaringen de ronde waarom mensen wel of niet participeren. Daarbij komt 
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echter de koppeling tussen theorieën die verklaringen geven over hoe migranten hier leven (in dit 

geval verklaringen over de lage arbeidsparticipatie van Marokkaanse-Nederlanders) en de 

persoonlijke motivatie en eigen verantwoordelijkheid van die mensen in mindere mate aan bod. 

Andriessen (2006) beschrijft de samenhang tussen motivatieprocessen van schoolgaande leerlingen 

en sociaal-culturele factoren. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar de specifieke 

arbeidsmotivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren en etnische minderheden in het algemeen 

(Dagevos en Gijsberts, 2007)          

 De context van de maatschappij, het gezin, scholen etc. beïnvloeden het individu. Hierin zijn 

verklaringen te vinden voor de lage arbeidsparticipatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren. Er is 

echter ook een eigen verantwoordelijkheid, die sterk beïnvloedt wordt door de individuele motivatie. 

Dat is het onderwerp waar dit onderzoek zich op richt, omdat er daardoor een breder en beter beeld 

wordt gevormd over de problematiek.      

In dit theoretische kader worden ten eerste de ontwikkelingen rondom migranten en integratie 

van de afgelopen decennia beschreven. Vervolgens wordt er aandacht besteedt aan het belang van 

arbeidsparticipatie. In het daaropvolgende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de verklaringen die door de 

literatuur worden gegeven voor de lage arbeidsparticipatie van Marokkaanse-Nederlanders (en 

etnische minderheden in het algemeen). Tot slot wordt er ingegaan op de „integratieparadox‟ en 

verschillende arbeidsmotivatietheorieën.  

  

Integratie door de jaren heen 

Chryssochoou (2004) beschrijft op welke manieren migranten omgaan met een verplaatsing in hun 

leven en hoe de ontvangende samenleving omgaat met een groep nieuwkomers. Voor de omgang 

van nieuwkomers met de nieuwe maatschappij is er een aantal mogelijkheden. Assimilatie houdt in 

dat er contact plaatsvindt tussen de migranten en de ontvangende samenleving, maar dat er geen 

sprake is van cultuurbehoud van de migranten: migranten nemen de dominante cultuur van de 

meerderheid over (Dagevos, Odé en Pels, 1999). Separatie houdt in dat de nieuwkomers zoveel 

mogelijk gescheiden leven van de ontvangende samenleving en zich richten op de eigen 

migrantengroep en cultuur. Integratie houdt in dat nieuwkomers contact hebben met de ontvangende 

samenleving en zich richten op kerninstituties in de samenleving, maar dat zij zich niet afkeren van de 

eigen groep en cultuur (Dagevos, Odé en Pels, 1999). Ten slotte staat marginalisatie voor een 

afkering van de eigen cultuur maar ook voor afkering van de ontvangende samenleving.  

 De ontvangende samenleving kan verschillende strategieën ontwikkelen om met nieuwkomers 

om te gaan. Multiculturalisme vindt plaats als er contact is tussen de verschillende bevolkingsgroepen, 

maar de nieuwkomers nog wel de ruimte krijgen voor behoud van de eigen cultuur. Als er voor dit 

laatste geen ruimte is spreekt men van de melting pot. Tegenwoordig wordt er ook wel over de salad 

bowl gesproken. Dit houdt in dat elke etnische groep wel zijn eigen cultuur behoudt, maar ook 

samenleeft met andere groepen. Segregatie ontstaat bij behoud van de eigen cultuur van de 

nieuwkomers terwijl er geen contact is tussen deze groep en de ontvangende samenleving. Ten slotte 
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is er sprake van uitsluiting bij het uitblijven van contact tussen beide groepen zonder behoud van de 

eigen cultuur (Chryssochoou, 2004).      

De keuze voor een bepaalde acculturatiestrategie hangt onder andere af van het 

immigratiebeleid van het betreffende land. Nieuwkomers bepalen hun strategie mede door de ervaring 

of belangrijke instituties in het land voor hen open staan. Als dit niet zo wordt ervaren kan er voor 

worden gekozen om meer op de eigen groep gericht te blijven om op deze manier gebruik te maken 

van steun van deze groep (Dagevos, Odé en Pels, 1999).      

 In Nederland heeft het idee van „integratie met behoud van de eigen identiteit‟ lange tijd de 

boventoon gevoerd. Bij de komst van de eerste gastarbeiders naar Nederland in de jaren ‟70, was het  

dominante idee, dat de arbeiders weliswaar ingepast moesten worden in de Nederlandse 

samenleving, maar dat het uiteindelijke doel remigratie was (Commissie Blok, 2003). De nadruk op 

identiteitsbehoud was in die tijd dan ook zeer groot, om zo de uiteindelijke terugkeer van migranten te 

vergemakkelijken. De slogan „integratie met behoud van eigen identiteit‟ klopt eigenlijk niet volledig, de 

nadruk lag immers veel meer op het behouden van de eigen identiteit dan op integratie.  De Nota 

„Buitenlandse Werknemers‟ die in 1970 verscheen beschreef dat Nederland geen immigratieland is 

(Nota Buitenlandse Werknemers in: Rijkschroeff, Duyvendak en Pels, 2003).   

 Het beleid was in die tijd erg versnipperd. Verschillende ministeries hadden taken op het 

gebied van migrantenbeleid. „Zelfwerkzaamheid‟ stond hoog in het vaandel. Gastarbeiders werden 

aangespoord om zelf contacten te leggen (voornamelijk met migranten van hetzelfde land van 

oorsprong), zich aan te passen aan het tijdelijke, nieuwe land en dit zou ook voor een soepele 

terugkeer zorgen. Naarmate er steeds meer gezinshereniging op gang kwam, werden de eerste 

„echte‟ beleidsmaatregelen genomen. De huisvesting van de gastarbeiders en hun gezinnen moest 

beter geregeld worden vond de overheid. Veel verder wilde de overheid echter niet gaan met het 

maken van beleid omdat het idee van de terugkeer van de gastarbeiders nog altijd de boventoon 

voerde (Rijkschroeff, Duyvendak en Pels, 2003).  

Als er wordt gekeken naar de terminologie van Chryssochoou (2004) kan gesteld worden dat 

er in de jaren ‟70 sprake was van de acculturatiestrategie separatie (wat betreft de nieuwkomers). Er 

was weinig tot geen contact met de Nederlandse samenleving en de nadruk op behoud van de eigen 

identiteit (en cultuur) was zeer sterk. De ontvangende samenleving kan op dat moment gekenmerkt 

worden door de segregatie acculturatiestrategie. Men ging ervan uit dat de gastarbeiders weer zouden 

vertrekken en dus werd contact met de nieuwkomers niet als prioriteit gezien.  

Uiteindelijk werd de overheid gedwongen om actief beleid te ontwikkelen omdat de 

gastarbeiders bleven instromen en ook hun gezinnen overkwamen. Vooral in de grote steden werd de 

problematiek duidelijk door de slechte huisvesting en de behoefte aan scholing en gezondheidszorg. 

Door de toename dringt begin jaren ‟80 het besef door dat de „gastarbeiders‟ niet massaal zullen 

terugkeren, maar dat de migratiestromen een permanent karakter krijgen. De Wetenschappelijke 

Raad voor de Regering (WRR) brengt een rapport uit in 1979 waarin beschreven wordt dat de 

gastarbeiders blijven en dat het noodzakelijk wordt om hier rekening mee te houden. Het idee van 

terugkeren wordt naar de prullenbak verwezen (Commissie Blok, 2003). Er wordt in het begin van de 

jaren „80 voor het eerst gesproken over „minderhedenbeleid‟ (Rijkschroeff, Duyvendak en Pels, 2003). 
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Het kabinet neemt als standpunt in, na de verschijning van het rapport van de WRR, dat etnische 

minderheden (over gastarbeiders kan niet meer worden gesproken, dit verandert in „allochtonen‟ en 

„etnische minderheden‟) in de multiculturele samenleving dezelfde kansen moeten krijgen als 

autochtonen. Behoud van de eigen cultuur was nog steeds een belangrijk, maar niet meer het enige 

uitgangspunt (Commissie Blok, 2003).        

 Er was veel nadruk gelegd op het behoud van de eigen cultuur, maar nu moest er meer 

openheid komen en uitwisseling tussen culturen. Ook werd voor het eerst gesproken over 

inspanningen van minderheden om zich de Nederlandse „sociale vaardigheden‟ eigen te maken 

(Rijkschroeff, Duyvendak en Pels, 2003). Om deze doelstellingen te realiseren was het van belang om 

het beleid op „participatie‟ te richten. Het kabinet omschreef de doelstelling als volgt: „Het 

minderhedenbeleid is gericht op de totstandkoming van een samenleving, waarin de in Nederland 

verblijvende leden van minderheidsgroepen ieder afzonderlijk en als groep een gelijkwaardige plaats 

en volwaardige ontplooiingskansen hebben’ (Ontwerpminderhedennota, p. 35, 1981, in: Rijkschroeff, 

Duyvendak en Pels, 2003, p.31). Het begrip „integratie‟ wordt in de jaren ‟80 steeds meer gehanteerd, 

vaak wel met de toevoeging „met behoud van eigen cultuur‟. In het rapport van de WRR komt naar 

voren dat minderheden zich meer moeten gaan richten op de dominante cultuur én dat de 

ontvangende samenleving zich moet „heroriënteren‟ (Rijkschroeff, Duyvendak en Pels, 2003). Als er 

opnieuw naar de terminologie van Chryssochoou (2004) wordt gekeken, kan gesteld worden dat begin 

jaren ‟80 de eerste stappen worden gezet richting een „multiculturele samenleving‟. Er wordt voor 

gepleit dat zowel de ontvangende samenleving als de nieuwkomers zich meer op elkaar oriënteren.

 De belangrijkste verandering die in de jaren ‟90 optreedt is dat het minderhedenbeleid wordt 

vervangen door het integratiebeleid. Dit beleid is vooral gericht op het vergroten van 

arbeidsparticipatie en participatie in het onderwijs. De WRR stelt dat Nederland een immigratieland is 

geworden en in de toekomst ook blijft (Commissie Blok, 2003). In de jaren ‟90 werd het debat over de 

integratie niet alleen door politici gevoerd. De media begonnen een steeds belangrijker rol te spelen 

en veel opiniemakers, critici en wetenschappers mengden zich in het debat (Rijkschroeff, Duyvendak 

en Pels, 2003).          

 Zelfverantwoordelijkheid werd door velen als steeds belangrijker gezien. Er was te lang voor 

allochtonen „gezorgd‟, nu moest er gewerkt worden. „Allochtonen‟ waren nodig uit economisch 

oogpunt en werk zou de sociale samenhang, ofwel sociale cohesie, in de maatschappij verbeteren. In 

het kabinet werd ook voor het eerst gesproken over discriminatie op de arbeidsmarkt. De WRR pleit 

bijvoorbeeld voor „positieve acties‟ voor minderheden. Het verbeteren van de sociaal-economische 

positie van allochtonen was prioriteit nummer één geworden. Arbeidsparticipatie werd gezien als dé 

manier om te integreren en de verzorgingsstaat op hoog niveau te houden. De nadruk werd steeds 

meer gelegd op rechten én plichten (Commissie Blok, 2003).    

 Jongeren krijgen in deze periode meer aandacht van de overheid. Het gaat hier dan met name 

om niet-westerse allochtonen. Deze groep was het minst geïntegreerd in de Nederlandse samenleving 

en had ook te maken met grote sociaal-economische problemen. Er moest voorkomen worden dat 

jongeren uitvielen op school en geen baan konden vinden. Het beleid richtte zich steeds meer op de 

opvoeding van kinderen en het belang van onderwijs. Naast dit „speerpunt‟ werd de verhouding tussen 
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autochtone en allochtone Nederlanders op de kaart gezet. De samenleving werd in zijn geheel 

onderwerp van het integratiebeleid (Rijkschroeff, Duyvendak en Pels, 2003). Er klonk steeds meer 

weerstand van autochtonen in de richting van allochtonen. „Nederland is vol‟ werd een algemene 

uitroep. Om dit geluid tegen te gaan richtte de overheid zich op de „multiculturele samenleving‟ en 

positieve voorbeelden daarvan. De komst van allochtonen moest als een verrijking worden gezien en 

niet als een probleem (Rijkschroeff, Duyvendak en Pels, 2003).  

In 2000 verscheen het artikel van publicist Paul Scheffer, getiteld „het multiculturele drama‟. 

Dit artikel markeert het begin van een nieuwe verschuiving in het debat en het beleid rondom 

integratie. Scheffer: ‘Ik voeg hieraan toe dat de demografische omslag voor een groot 

legitimatieprobleem heeft gezorgd. Om die reden heb ik de term «multicultureel drama» gebruikt. 

Immigratie rechtvaardigt zichzelf namelijk als migranten een zichtbare bijdrage aan de ontvangende 

samenleving leveren. De WRR en het Centraal Planbureau stellen duidelijk in recente rapporten dat 

het netto profijt van 40 jaar immigratie voor de Nederlandse samenleving en economie 

verwaarloosbaar is. De baten van immigratie zijn eigenlijk niet veel groter dan de kosten. Dat levert 

een enorm legitimatieprobleem op. Als migranten in de afgelopen 40 jaar duidelijker een bijdrage 

hadden geleverd aan de Nederlandse samenleving, was de aanvaarding van immigratie veel groter 

geweest. Het feit dat 60% van de Turkse en Marokkaanse mannen boven de leeftijd van 40 

arbeidsongeschikt of werkloos is, zegt iets over de mate waarin immigratie wordt beschouwd als een 

bijdrage aan de samenleving.’ (Scheffer, in: Commissie Blok, 2003, p.54). De sociaal-economische 

achterstand wordt, door zowel Scheffer als het kabinet, gekoppeld aan sociaal-culturele factoren. Het 

kabinet legde in deze periode nog altijd de nadruk op het verbeteren van de sociaal-economische 

positie van allochtonen. Ook werd het steeds belangrijker om immigratiestromen in de hand te houden 

en niet teveel nieuwkomers toe te laten. Dit moest mogelijk worden met de Vreemdelingenwet die in 

2001 in werking trad. Ook wordt er meer nadruk gelegd op het inburgeren en het leren van de 

Nederlandse taal. Verplichtingen krijgen steeds meer de overhand in het beleid (Rijkschroeff, 

Duyvendak en Pels, 2003).       

Als de terminologie van Chryssochoou (2004) wordt gevolgd kan geconcludeerd worden dat 

er tegenwoordig sprake is van „integratie‟ in een „multiculturele samenleving‟, maar dat grenzen van 

deze begrippen wel worden opgezocht. In de jaren ‟80 stond behoud van de eigen cultuur nog altijd in 

een hoog vaandel (wat bij integratie en een multiculturele samenleving past), maar in de huidige 

samenleving staat, naast behoud van de eigen cultuur, aanpassing van allochtonen aan de 

Nederlandse samenleving.  

De verschuiving van „integratie met behoud van de eigen identiteit‟ naar „aanpassing‟ is 

aangezet door Bolkestein. In 1991 schreef hij een artikel over de grenzen van de multiculturele 

samenleving. Volgens Bolkestein kan de Islam zich niet verenigen met liberale waarden als de vrijheid 

van meningsuiting en de scheiding tussen kerk en staat. Door dit artikel kwam het debat over 

integratie op gang (NRC, 10-12-1991).  

Het debat verhevigde door de opkomst van Fortuyn. Hij heeft hier een wezenlijke bijdrage aan 

geleverd door uitspraken als: ‘Ik ben ook voor een koude oorlog met de islam. De islam zie ik als een 

buitengewone bedreiging, als een ons vijandige samenleving. Ik vind daarom dat al die buitenlandse, 
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islamitische mantelorganisaties onderzocht moeten worden.’ (Rotterdams Dagblad, 29-08-2001). Er is 

rond de opkomst van Fortuyn sprake van een omslag van de toon in het debat. Allochtonen worden 

steeds meer omschreven als „anders‟. Als minister heeft Verdonk het stokje van Fortuyn overgenomen 

door bijvoorbeeld de „handenschud-affaire‟ met imam Ahmed Salam breed uit te meten in de media. 

Door deze affaire kwam er een heftige discussie op gang over het feit of moslims niet beter moeten 

integreren in de Nederlandse samenleving. Ook vindt er bijvoorbeeld discussie plaats over het wel of 

niet dragen van een hoofddoekje in publieke functies. Door deze discussies en uitspraken van politici 

wordt de boodschap „aanpassen aan de Nederlandse cultuur‟ steeds dominanter. 

 Integreren houdt in dat migranten hun eigen cultuur behouden, kennis nemen van én 

meedoen in de Nederlandse samenleving. Nog steeds is integreren in de multiculturele samenleving 

het dominante discours, maar de nadruk komt steeds meer te liggen op aanpassing en kruipt dus 

langzaam in de richting van assimilatie (voor de migranten) of separatie (voor de ontvangende 

samenleving). Dat de toon van het debat en het beleid deze richting opgaan, wil uiteraard niet zeggen 

dat migranten ook richting assimilatie bewegen. Bovenstaande analyse is gemaakt om aan te geven 

dat in het huidige debat en de politiek het „integratie discours‟ aan verandering onderhevig is.  

Aan het begin van dit hoofdstuk is op het begrip „integratie‟ ingegaan, maar naast deze 

definitie zijn er vele anderen in omloop. De Commissie Blok (2003, p.105) hanteert bijvoorbeeld de 

volgende omschrijving: ‘Een persoon of groep is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving 

wanneer er sprake is van gelijke juridische positie, gelijkwaardige deelname op sociaal-economisch 

terrein, kennis van de Nederlandse taal en wanneer gangbare waarden, normen en gedragspatronen 

worden gerespecteerd.’ Deze definitie is zeer breed en beslaat verschillende terreinen. Het gaat zowel 

om arbeidsparticipatie, taalvaardigheden en culturele factoren, als om normen en waarden. 

 Paul Scheffer geeft in zijn boek „Het land van aankomst‟ (2007, p.407) een andere definitie 

van integratie: ‘Wanneer migranten en hun kinderen kunnen zeggen: ‘dit land is nu ook van mij’. 

Integratie gaat naast het verwerven van een aantal vaardigheden, vooral over de wil deel uit te maken 

van een samenleving.’ Deze omschrijving gaat uit van „gevoel‟. Migranten moeten volgens Scheffer 

het gevoel hebben dat ze onderdeel uitmaken van de Nederlandse samenleving.  

 De uitleg van het begrip integratie wordt in het boek „Ontwikkelingen in de maatschappelijke 

participatie van allochtonen‟ (Jennissen, Oudhof, 2007, p.12) als volgt beschreven: ‘Een groep wordt 

in dit beleid als ‘geïntegreerd’ beschouwd bij: beheersing van de Nederlandse taal, evenredige 

deelname aan structurele maatschappelijke terreinen, onderhouden van interetnische contacten en 

het onderschrijven van basale Nederlandse normen.‟ Deze definitie gaat verder dan voorgaande. Met 

name het „onderschrijven van basale Nederlandse normen‟ spring uit de omschrijving. Dit houdt in dat 

iemand die geïntegreerd is, het eens moet zijn met de Nederlandse normen en dat wijst meer op 

assimilatie dan integratie.         

 Deze drie definities (welke een kleine greep zijn uit het enorme aantal in verschillende 

rapporten en artikelen) hebben als overeenkomst dat migranten „deel moeten uitmaken van de 

Nederlandse samenleving‟. Deel uitmaken van de samenleving kan ontstaan door arbeidsparticipatie. 

In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op het belang van arbeidsparticipatie.  
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Het belang van arbeidsparticipatie 

 

Arbeidsparticipatie is tegenwoordig een „hot item‟. Het lijkt de oplossing voor vele problemen. De 

sociale cohesie in het algemeen wordt hechter naarmate meer mensen arbeid verrichten en 

arbeidsparticipatie is ook belangrijk vanwege de toenemende vergrijzing. In dit onderzoek staat 

arbeidsparticipatie centraal omdat het zorgt voor economische onafhankelijkheid en uiteindelijk 

bijdraagt aan een betere integratie van Marokkaans-Nederlandse jongeren in de Nederlandse 

samenleving. Scheffer (2007, p.417): „Misschien is het werk dat mensen verrichten in hun volwassen 

leven wel de belangrijkste vorm van maatschappelijke integratie.’ De schrijver benadrukt ook dat 

arbeidsparticipatie zorgt voor een positievere beeldvorming van etnische minderheden. 

 De Europese Unie (EU) heeft arbeidsparticipatie doelstellingen omschreven. De EU dringt aan 

op een hoge arbeidsparticipatie van immigranten omdat dit de integratie ten goede komt (Europese 

Unie, 2005). Door deelname aan de arbeidsmarkt kunnen allochtonen in hun eigen inkomen voorzien 

en verbetert de integratie. In de Integratiekaart (Blom, Jennissen en Oudhof, 2006) staat beschreven 

dat arbeidsparticipatie van belang is voor het contact tussen autochtonen en allochtonen. Hierdoor 

krijgen mensen grotere informele netwerken en dit komt de integratie ten goede. De zogenaamde 

economische integratie hangt samen met de sociaal culturele integratie.    

 Oud premier Lubbers beschrijft in het boekje „De Vrees Voorbij‟ het belang van participeren. 

De tegenstellingen tussen allochtonen en autochtonen zorgt er mede voor dat participatie hoog op de 

agenda staat. Door elkaar te ontmoeten op de werkvloer of op een vereniging ontstaat wederzijds 

begrip en een verbeterde sociale samenhang (Lo Galbo, 2007). Er wordt tegenwoordig aangenomen 

dat arbeidsparticipatie de sociaal-economische integratie van etnische minderheden verbetert 

(Jennissen en Oudhof, 2007).            

In de Integratiekaart 2006 staat beschreven dat de arbeidsmarktpositie van allochtonen 

aangeeft hoe het met de economische situatie gesteld is. Sociale contacten op de het werk dragen 

ook bij aan de sociaal culturele integratie (Blom, Jennissen en Oudhof, 2006).  

 De WRR stelt dat „functionele identiteit‟ als eerste stap nodig is om meer maatschappelijke 

binding tussen bevolkingsgroepen te creëren. Functionele identiteit houdt in dat mensen bij elkaar zijn. 

Samen werken is hier een voorbeeld van, er is dan een functionele reden om samen te zijn die niets te 

maken heeft met de etniciteit van een individu. Er is dan eerst sprake van „decategorisering‟: mensen 

worden gezien als individu en niet als lid van een bepaalde etnische groep. Vervolgens vindt er 

„hercategorisering‟ plaats, dit houdt in dat iemand wordt beoordeeld op zijn of haar werk en niet op 

etniciteit. Functionele identificatie zorgt uiteindelijk voor vermindering van stereotyperingen, 

vooroordelen en verbetert de omgang met verschillende bevolkingsgroepen. ‘De arbeidsmarkt is een 

uitgelezen plaats om verbindingen te leggen tussen leden uit verschillende groepen.’ 

(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2007, p.110). Het uitgangspunt van de WRR sluit 

aan bij de „contacthypothese‟ van Allport (1954). Deze hypothese stelt dat mensen van verschillende 

groepen bevooroordeeld kunnen zijn ten opzichte van andere groepen omdat zij geen contact met 

elkaar hebben. Als de groepen met elkaar in contact komen verminderen de vooroordelen.  
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Bovenstaande beschrijving maakt duidelijk dat er een brede consensus bestaat over het 

belang van arbeidsparticipatie. Er wordt aangenomen dat arbeidsparticipatie zorgt voor een betere 

integratie. In onderstaand schema zijn de belangrijkste factoren weergegeven die invloed hebben op 

integratie. Aan de linkerzijde staat de economische kant, aan de rechterzijde de sociale kant. Als de 

sociaal-economische positie van migranten en hun kinderen verbetert, verbetert ook de integratie. 

Waar rekening mee moet worden gehouden is dat integratie niet een eenzijdig proces is, maar dat de 

gehele samenleving hier mee te maken heeft. De ontvangende samenleving die Chryssochoou (2004) 

beschrijft heeft een evenredig aandeel in het integratieproces. Daarom staat er bij het begrip „contact‟ 

extra uitleg. Het schema geeft niet de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse 

samenleving weer, maar integratie tussen álle bevolkingsgroepen.  

 Verder is het van belang te benadrukken dat in dit schema de factoren die integratie 

bevorderen opgenomen zijn in het kader van deze scriptie. Het verbeteren van de arbeidsmarktpositie 

is bijvoorbeeld ook belangrijk om de vergrijzing op te vangen en de verzorgingsstaat die Nederland 

kent overeind te houden. Naast het belang op zich van integratie besteedt de politiek ook om de 

laatstgenoemde reden veel aandacht aan arbeidsparticipatie. Aangezien deze scriptie zich richt op 

arbeidsparticipatie in samenhang met integratie is dit verder buiten beschouwing gelaten.  

 

Schema 1: invloed van arbeidsparticipatie op integratie 

 

Integratie 

 

 

 

Betere economische positie Functionele Identificatie *2  

 

   

       Contact*1 

 

 

 

       Arbeidsparticipatie 

 

*1: Met contact wordt hier bedoeld: contact tussen verschillende etnische bevolkingsgroepen. De 

WRR benadrukt dat contact op het werk ervoor zorgt dat mensen niet bezig zijn met hun etniciteit, 

maar zich juist gezamenlijk richten op een doel, een „functionele reden‟. Volgens de WRR kan op deze 

manier de ‘etnische patstelling doorbroken worden’ (Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, 2007, p.107). Het gaat hier niet alleen om contact dat etnische minderheden met de 

„autochtone‟ bevolking hebben om zo beter te integreren, maar ook dat het contact andersom werkt. 
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Het schema beschrijft niet de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving, 

maar integratie in het algemeen: tussen álle verschillende bevolkingsgroepen in Nederland.  

*2: Functionele Identificatie geldt hier zowel voor etnische minderheden van bijvoorbeeld Marokkaans-

Nederlandse afkomst als voor Nederlanders die al generaties lang in Nederland wonen. 

 

Huidige stand van zaken 

De aandacht voor de arbeidsparticipatie van migranten en hun kinderen is ontstaan vanwege de hoge 

werkloosheidscijfers binnen deze groep. Vooral Marokkaanse-Nederlanders hebben een grote 

achterstand. In dit onderzoek gaat het om Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 15 en de 24 

jaar, de „tweede generatie‟. Dit houdt in dat de jongeren minimaal één ouder hebben die, in dit geval, 

in Marokko is geboren.      

Het WRR rapport „Identificatie met Nederland‟ (Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, 2007, p.112) stelt het volgende: ‘niet-westerse allochtonen’ (het momenteel 

gangbare beleidsjargon) hebben een lage bruto- en netto-arbeidsparticipatie, een hoge werkloosheid, 

(bijgevolg) een hoge uitkeringsafhankelijkheid, een laag 

beroepsniveau en een hoge onderbenutting; oftewel velen werken onder hun kwalificatieniveau.’ 

 

Bron 1: Nettoparticipatie naar etnische groep, 1996-2006, in procenten. Dagevos en Gijsberts, 2007: Sociaal en Cultuur 

Planbureau:Jaarraport Integratie, 2007. (SCP heeft de bron van het Centraal Bureau van de Statistiek onthaald) 

 

Bovenstaande bron laat zien dat Marokkaanse-Nederlanders de laagste nettoparticipatie hebben, 

waarmee het aandeel wordt aangegeven van de bevolking tussen de 15 en 65 met een betaalde baan 

van ten minste twaalf uur per week (Dagevos en Gijsberts, 2007). Het SCP stelt dat er wel sprake is 

van structurele verbetering wat betreft de nettoparticipatie. Ten opzichte van 1996 is te zien dat ook 

de nettoparticipatie van Marokkaanse-Nederlanders met ruim 8% is toegenomen. Hier tegenover staat 

dat ook de nettoparticipatie van „autochtonen‟ is verbeterd. Het SCP beschrijft dat „niet-westerse 

allochtonen‟ ruim drie keer zo vaak werkloos zijn in vergelijking tot „autochtonen‟ (Dagevos en 
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Gijsberts, 2007). In onderstaand schema is te zien dat Marokkaanse-Nederlanders (samen met 

„overige niet-westersen) het meest werkloos zijn (ten opzichte van andere etnische minderheden en 

„autochtonen‟), namelijk 17%. 

Bron 2: Werkloze beroepsbevolking naar etnische groep, 2001-2006 (in procenten). Dagevos en Gijsberts, 2007: Sociaal en 

Cultuur Planbureau:Jaarraport Integratie, 2007 (SCP heeft de bron van het Centraal Bureau van de Statistiek onthaald) 

  

Het SCP rapport stelt ook dat allochtone jongeren de achterstand ten opzichte van autochtone 

jongeren wel wat hebben ingelopen. Nu zijn allochtone jongeren nog ongeveer 2,5 keer zo vaak 

werkloos als autochtone jongeren, in 1996 en 1997 was dat nog 3,5 keer zo groot. Hoewel dit een 

positieve ontwikkeling lijkt, zijn Marokkaans-Nederlandse jongeren van de tweede generatie vaker 

werkloos dan Marokkaanse-Nederlanders van de eerste generatie.     

 

Bron 3: Werkloze beroepsbevolking naar etnische groep, 2006 (in procenten). Dagevos en Gijsberts, 2007: Sociaal en Cultuur 

Planbureau:Jaarraport Integratie, 2007 (SCP heeft de bron van het Centraal Bureau van de Statistiek verkregen) 

 
 
In dit schema is te zien dat 26% Marokkaans-Nederlandse jongeren in 2006 werkloos was. Het 

schema gaat over de beroepsbevolking, dit houdt in dat iemand actief op zoek moet zijn naar werk. 

Studenten en scholieren vallen hier dus niet onder (Dagevos en Gijsberts, 2007). Van de Marokkaans-

Nederlandse jongeren tussen de 15 en 24 jaar oud was 21% werkloos. Van de autochtonen is 9% 

tussen de 15 en de 24 jaar werkloos. Dit is 17% minder dan Marokkaanse-Nederlanders.    
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Verklaringen lage arbeidsparticipatie Marokkaans-Nederlandse jongeren 

In dit hoofdstuk worden de factoren beschreven die van invloed zijn op de arbeidsparticipatie van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren. Zo kan in kaart worden gebracht wat er allemaal meespeelt in het 

probleem van de relatief lage arbeidsparticipatie van deze jongeren. De Jong (2007) wijst in zijn 

onderzoek naar delinquent gedrag van Marokkaans-Nederlandse jongeren op het gevaar van 

tautologische culturele verklaringen. De conclusie van zijn onderzoek is dat delinquent gedrag van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren niet (deels) kan worden verklaard vanuit de Marokkaanse cultuur. 

De auteur komt tot de conclusie dat culturele verklaringen delinquent gedrag van de jongeren niet 

kunnen verklaren, maar dat er moet worden gekeken naar algemene groepstheorieën.   

 Naar mijn mening kunnen culturele factoren van invloed zijn op de arbeidsmotivatie van 

jongeren. Door de opvoeding van de Marokkaans-Nederlandse jongeren krijgen zij een deel van de 

Marokkaanse cultuur meegegeven. Beide ouders, of één van hen zijn opgegroeid in Marokko, 

hetgeen het aannemelijk maakt dat de Marokkaanse cultuur nog een belangrijke rol speelt in het leven 

van de ouders en daarmee ook in het leven van hun kinderen. Dagevos, Odé en Pels (1999) 

onderschrijven het belang van culturele factoren. De relatie tussen de etnisch-culturele en de sociaal-

economische positie van minderheden is volgens deze auteurs duidelijk aanwezig, maar deze 

oorzaken worden vaak over het hoofd gezien (Dagevos, Odé en Pels, 1999). De auteurs stellen, in 

Bourdieu‟s termen, dat allochtonen een gebrek aan sociaal-cultureel kapitaal hebben en daardoor 

minder kans hebben om aan de prestatienormen te voldoen. Daarom worden culturele factoren in dit 

onderzoek meegenomen om zo een beter of meer compleet beeld van de arbeidsmotivatie van 

jongeren te krijgen.  

Een belangrijke oorzaak voor de zwakkere arbeidsparticipatie van allochtonen ten opzichte 

van autochtonen zijn de slechtere schoolprestaties van allochtonen. Alle groepen allochtonen zijn over 

het algemeen slechter opgeleid dan autochtonen. Ook stromen zij minder goed door naar hoger 

onderwijs. Die slechte schoolprestaties hangen onder meer samen met de taalachterstand die het 

allochtonen lastig kan maken om de opleiding goed af te ronden. Dit kan weer leiden tot vroegtijdige 

schoolverlating (Zandvliet e.a., 2000). De schoolprestaties, waaronder de beheersing van de 

Nederlandse taal, spelen een belangrijke rol bij (de mogelijkheden tot) arbeidsparticipatie. (Gijsberts 

en Turkenburg in: Dagevos en Gijsberts, 2007).        
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Bron 4: Trends in gerealiseerd opleidingsniveau van 15-64-jarige niet-schoolgaanden naar etnische groep, 1988-2006 (in 
procenten). Dagevos en Gijsberts, 2007: Sociaal en Cultuur Planbureau:Jaarraport Integratie, 2007 (SCP heeft de bron van 
ISEO (SPVA‟88 en ‟94); ISEO/SCP (SPVA‟98 en ‟02); SCP (SIM‟06); CBS (EBB ‟91, ‟94, ‟98, ‟02, ‟05) ontleend). 
 

     
            

Het opleidingsniveau van Marokkaanse-Nederlanders is de laatste jaren gestegen. Tussen 2002 en 

2005 is het opleidingsniveau van de autochtone bevolking gestagneerd. Ondanks deze positieve 

vooruitgang laat bovenstaand schema zien dat het opleidingsniveau van Marokkaanse-Nederlanders 

nog altijd veel lager is dan dat van autochtonen. 

Volgens Niesing (1993) begonnen de arbeidsmarktproblemen van etnische minderheden 

(waaronder Marokkaanse-Nederlanders) in Nederland door de toenemende industrialisatie, vanaf de 

jaren ‟70. Hij beschrijft dat etnische minderheden meer moeite hebben met sollicitaties en daardoor 

moeilijker een goede baan krijgen. De auteur benadrukt ook de verschillen tussen zoek- en 

wervingsstrategieën tussen werkzoekenden en werkgevers. Mensen uit etnische minderheden maken 

meer gebruik van informele netwerken die voornamelijk toegang geven tot „lagere‟ banen. De 

beheersing van de Nederlandse taal speelt daarnaast ook een belangrijke rol volgens Niesing (1993). 

Dagevos, Odé en Pels (1999) geven als belangrijkste oorzaken van de lage arbeidsparticipatie: het 

opleidingsniveau, beheersing van de Nederlandse taal en de arbeidservaring. Deze verklaringen zijn 

echter niet voldoende, ook de werkgelegenheidsstructuur, discriminatie en etnisch-culturele 

verschillen spelen een rol.  

Dagevos, Odé en Pels (1999) beschrijven dat de wijze van acculturatie en de oriëntatie op de 

arbeidsmarkt nauw met elkaar verbonden zijn. Als de acculturatiestrategie tot „integratie‟ leidt, gaat dit 

volgens de auteurs, samen met „een sterke prestatiemotivatie’. De meeste migranten in Nederland 

richten zich op een „integratie‟ acculturatiestrategie en de prestatiedrang van deze groep is hoog. Dit 

sluit aan bij de conclusie van Niesing (1993) dat een belangrijke oorzaak voor de werkloosheid van 

etnische minderheden bij de werkgevers ligt.  

De multiculturele organisatie FORUM heeft onderzoek gedaan naar de mening van werkgevers over 

„Nieuwe Nederlanders‟. Het aantal bedrijven dat Nieuwe Nederlanders aanneemt groeit en werkgevers 

zijn ook tevreden over de prestaties van de Nieuwe Nederlanders (Ait Moha, Verheggen en Gomes, 

2007). De auteurs concluderen verder dat de positie van de Nieuwe Nederlanders nog altijd 

achterloopt bij de autochtone Nederlanders. Werkgevers geven in het onderzoek aan voor bepaalde 



16 

 

functies een voorkeur voor een autochtone Nederlander te hebben. Verder stellen werkgevers dat het 

taalniveau en het opleidingsniveau van Nieuwe Nederlanders niet altijd voldoende zijn. Daarnaast 

geeft 10% van de werkgevers aan dat Nieuwe Nederlanders niet altijd in de bedrijfscultuur passen (Ait 

Moha, Verheggen en Gomes, 2007).  

Een lager opleidingsniveau kan niet voldoende verklaren waarom de arbeidsparticipatie onder 

allochtonen lager is dan onder autochtonen. Op elk onderwijsniveau is de arbeidsparticipatie onder 

allochtonen namelijk lager (Art.1, 2005). Een andere oorzaak voor de hoge werkloosheid onder 

allochtonen is de voorkeur van werkgevers voor autochtone medewerkers. Ook de manier van werven 

en selecteren is door organisaties soms niet goed afgestemd op allochtonen. Zij kunnen de 

sollicitatieprocedure bijvoorbeeld minder goed afleggen. Selectietesten zijn vaak cultureel bepaald en 

allochtonen scoren dan lager. Ook negatieve stereotyperingen en vooroordelen spelen een 

belangrijke rol in het sollicitatieproces en op de werkvloer. Ongeveer één derde van de allochtone 

werknemers heeft wel eens discriminatie op de werkvloer ervaren (Diversity@work, n.d.). 

 De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2007, p.113) onderschrijft de rol 

die discriminatie speelt bij de lage arbeidsparticipatie van allochtone jongeren en spreekt zelfs over 

„uitsluitingspraktijken’. Zo kiest de helft van de werkgevers liever voor iemand uit Oost-Europa, omdat 

die mensen een hogere motivatie zouden hebben en zou de helft van de werkgevers geen vrouwen 

met een hoofddoekje aannemen. De „vreemde‟ cultuur waar werkgevers mee te maken krijgen zorgt 

er vaak voor dat iemand niet wordt aangenomen: „Een groot deel van de werkgevers (42,5%) stelt dat 

vooral subjectieve criteria een rol spelen in de beperkte arbeidsdeelname van groepen migranten, 

waarbij ze doelen op culturele kenmerken’ (Schaafsma, in: Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, 2007, p.114). Ook van der Zaan (1992) beschrijft dat culturele verschillen een 

belangrijke rol spelen bij de verklaringen van de lage arbeidsparticipatie van allochtonen. Zo kunnen 

allochtonen een andere presentatie hebben en hebben ze andere feestdagen en culturele gewoonten. 

Dit kan een belemmering vormen voor de werkgever om een allochtoon aan te nemen. In het 

onderzoek van FORUM (Ait Moha, Verheggen en Gomes, 2007) is aan werkgevers gevraagd wat de 

redenen zijn waarom men voorzichtig is met het aannemen van Nieuwe Nederlanders. Het blijkt dat 

culturele verschillen een belangrijke rol spelen bij de keus om iemand wel of niet aan te nemen. 

Culturele verschillen hebben een grote invloed op andere factoren die de lage 

arbeidsparticipatie veroorzaken. Zo hebben culturele verschillen invloed op de werkgevers. 

Werkgevers kunnen bang zijn dat migranten (en de kinderen van migranten) niet in de „bedrijfscultuur‟ 

passen. Ook hebben cultuurverschillen invloed op de beheersing van bepaalde soft skills die van 

belang zijn in de Nederlandse arbeidssector. De WRR (Wetenschappelijke Raad voor het 

Regeringsbeleid, 2007) beschrijft dat soft skills, de netwerken die allochtonen hebben en het 

zoekgedrag van groot belang zijn bij het zoeken naar een baan. Ook Dagevos, Odé en Pels (1999) 

beschrijven dat soft skills, of „sociaal-normatieve kwalificaties‟, een belangrijke rol spelen bij de 

verklaring van de lage arbeidsparticipatie van allochtonen. Deze kwalificaties zijn bijvoorbeeld sociale 

vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken, initiatief en eigen verantwoordelijkheid. De WRR 

(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2007) beschrijft de motivatie, klantvriendelijkheid 

en het omgaan met collega‟s. Deze vaardigheden zijn deels op school te leren, maar worden vooral in 
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de opvoeding van kinderen meegegeven door de ouders. Dagevos, Odé en Pels (1999) stellen dat het 

opvoeden van kinderen leidt tot de ontwikkeling van bepaalde waarden en normen bij die kinderen. 

Als deze niet in overeenstemming zijn met de arbeidsmarkt waar de kinderen later zullen werken kan 

dit, volgens de auteurs, de arbeidsparticipatie belemmeren.  

In het schema hierboven is af te lezen dat 11% van de werkgevers vindt dat allochtonen niet 

genoeg gemotiveerd zijn. Dagevos, Odé en Pels (1999) betogen echter dat de „gastarbeiders‟ naar 

Nederland kwamen om te werken en dat het arbeidsethos nog altijd zeer hoog is, ook bij de tweede 

generatie migrantenkinderen. Allochtonen hebben, volgens de auteurs, vaak de neiging om zich 

bescheiden op te stellen in sollicitaties. Dit kan er voor zorgen dat de werkgever het idee heeft dat de 

sollicitant niet gemotiveerd is. Dit is wederom te wijten aan de achterblijvende soft skills.  

 Dagevos (Dagevos in: Dagevos en Gijsberts, 2007) stelt dat allochtone werklozen in dezelfde 

mate gericht zijn op werk als autochtone werklozen. Allochtonen hebben echter, over het algemeen, 

minder functionele netwerken als autochtonen. Vraag en aanbod sluiten vaak niet op elkaar aan 

waardoor allochtonen hun weg naar een (nieuwe) baan moeizamer vinden. Ook speelt het 

„Nederlands kapitaal‟ (opleidingskwalificaties en de beheersing van de Nederlandse taal) volgens de 

auteur een belangrijke rol. De belangrijkste oorzaken van de lage arbeidsparticipatie van migranten en 

de kinderen van migranten zijn samen te vatten in het volgende schema: 

 

Schema 2: Verklaringen voor de lage arbeidsparticipatie van migranten en de kinderen van migranten 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Integratieparadox  

 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de zogenaamde „integratieparadox‟, welke inhoudt dat als iemand 

zich meer richt op de autochtone samenleving en dus meer wil integreren, deze ook kwetsbaarder 

wordt voor cultuurconflicten en buitensluiting (Buijs, Demant en Hamdy, 2006). De integratieparadox 

 

Laag opleidingsniveau          Lage arbeidsparticipatie   Discriminatie/vooroordelen

          van werkgevers 

 

Taalniveau          Verschillen in zoekgedrag,  Beheersing soft skills 

           beperkte netwerken 

 

    

          Culturele verschillen 
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speelt een belangrijke rol op de arbeidsmarkt volgens de auteurs. Allochtone jongeren hebben vaak 

het gevoel dat zij harder moeten werken als autochtone jongeren. Tegenwoordig zijn jongeren over 

het algemeen hoger opgeleid en daarmee zijn hun verwachtingen over een plaats op de arbeidsmarkt 

ook toegenomen. Als er niet aan die verwachtingen wordt voldaan (door geen stage of baan kunnen 

krijgen) kan er woede en teleurstelling ontstaan. Dit wordt uitgelegd als de ‘theorie van de 

toegenomen verwachtingen’ die de auteurs ontlenen aan Gurr. Buijs, Demant en Hamdy (2006, p.203 

en 208) stellen dat het hier gaat om een variant op de integratieparadox: „juist leden van de 

minderheidsgroep die aanvankelijk het meest gericht zijn op sociale acceptatie en mobiliteit in de 

dominante samenleving, keren zich bij een negatieve bejegening nadrukkelijk af en zoeken hun heil in 

een afwerende, eigen groepsidentiteit.’ 

 De Sociale Identiteits Theorie (Tajfel, 1982) gaat ervan uit dat er verschillende sociale 

categorieën (groepen mensen) bestaan binnen een samenleving. De theorie stelt dat mensen een 

persoonlijke en een sociale identiteit hebben. Door het bestaan van meerdere groepen in een 

samenleving ontstaat de behoefte van een groepsidentiteit. Als de groepsidentiteit wordt 

gedevalueerd zoeken individuen naar manieren om hun groepsidentiteit positiever vorm te geven door 

bijvoorbeeld te proberen om bij een andere sociale groep aansluiting te vinden (individuele mobiliteit). 

Ook is bijvoorbeeld een sociale creativiteitsstrategie mogelijk. Hier kan voor worden gekozen als 

groepsleden het gevoel hebben dat individuele mobiliteit niet mogelijk is. Hierbij is het mogelijk om de 

eigen groep te vergelijken met andere groepen met een lage status of te proberen door acties de 

onrechtmatigheden aan de orden te stellen (strategie van sociale competitie). Chryssochoou (2004) 

beschrijft naar aanleiding hiervan het gevaar van separatie van een sociale groep. In dit kader komt 

het belang van arbeidsparticipatie wederom naar boven. Als jongeren wel willen, maar niet kunnen 

participeren (als individuele mobiliteit dus niet mogelijk is) trekken zij zich terug in de eigen „categorie‟, 

hetgeen juist niet de bedoeling is als men zich op integratie in de multiculturele samenleving richt. Als 

jongeren wel willen participeren zijn zij gevoeliger voor de „integratieparadox‟.  

Het distribueren van bronnen moet zo plaatsvinden dat alle groepen het gevoel hebben dat dit 

op een rechtvaardige manier gebeurt (Chryssochoou, 2004). De huidige stand van zaken in de 

Nederlandse maatschappij is wat dit betreft niet positief. Van de Marokkaans-Nederlandse jongeren 

geeft 74% aan zich gediscrimineerd te voelen (Buijs, Demant en Hamdy, 2006). De auteurs geven aan 

dat dit voor een belangrijk deel om achterstelling bij het vinden van een baan gaat. Zij beschrijven 

verder dat de tweede generatie Marokkaans-Nederlandse jongeren gelukkiger en optimistischer zijn 

over de toekomst. De jongeren zien hun toekomst in Nederland, maar zijn daardoor, volgens de 

auteurs, wel gevoeliger voor buitensluiting en discriminatie, ofwel de integratieparadox. In 

Chryssochoou‟s (2004) termen kan gesteld worden dat deze groep jongeren, over het algemeen, niet 

het gevoel heeft dat de bronnen in de Nederlandse samenleving (in dit geval banen en stages) 

rechtvaardig verdeeld worden. Het gevaar bestaat dan dat zij zich separeren van de rest van de 

samenleving. Dit komt de integratie niet ten goede. 
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Motivatie 

 

In onderzoek wordt de koppeling tussen theorieën die verklaringen geven over hoe migranten hier 

leven (in dit geval verklaringen over de lage arbeidsparticipatie van Marokkaanse-Nederlanders) en de 

persoonlijke motivatie en eigen verantwoordelijkheid van mensen meestal niet gemaakt. Zoals in het 

hoofdstuk „verklaringen van de lage arbeidsparticipatie‟ is beschreven zijn er veel factoren die van 

invloed zijn op de jongeren. Er is echter ook een gedeelte eigen verantwoordelijkheid, waarbij 

motivatie een belangrijke rol speelt. Om de koppeling tussen deze twee factoren te maken wordt er in 

dit hoofdstuk ingegaan op verschillende motivatietheorieën. Deze theorieën zullen niet letterlijk 

worden gebruikt in het onderzoek, maar na afloop van de interviews met de jongeren kan 

geanalyseerd worden of er bepaalde elementen uit de theorie zijn te koppelen aan de specifieke 

arbeidsmotivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren. In de motivatietheorieën wordt intrinsieke en 

extrinsieke motivatie verschillend met elkaar verbonden. In de verwerking van de data wordt 

geanalyseerd of de extrinsieke en intrinsieke motivatie van de jongeren vergelijkbaar is met wat een 

bepaalde theorie uitdraagt, of juist niet.  

Het gaat in dit onderzoek om de argumenten die jongeren geven om wel of niet te werken. Dat 

is de motivatie die zij hebben. Door middel van interviews zal geprobeerd worden om de verschillende 

motieven in kaart te brengen en zo een motivatieschema op te stellen dat specifiek voor Marokkaans-

Nederlandse jongeren geldt. McCombs (1994) beschrijft dat motivatie uit „will‟ (wil), „skill‟ 

(vaardigheden) en „social support‟ (sociale ondersteuning) bestaat. Iemands wil houdt in dat iemand 

zich van zichzelf bewust is, zelfvertrouwen heeft en intrinsiek gemotiveerd is om te leren. Iemand 

beseft dat hij of zij zelf een „agent‟ is en keuzes maakt. Vaardigheden staan voor de cognitieve 

competentie die iemand bezit. Sociale ondersteuning staat voor de context waarin iemand zich 

bevindt. Deze context zorgt voor de empowerment van de wil en de vaardigheden. Dit gebeurt door 

relaties en interactie met anderen. Deze drie componenten bepalen de motivatie die iemand bezit. 

McCombs (1994) benadrukt dat de wil hierin de overhand heeft. Als een individu inziet dat hij zelf 

verantwoordelijk is voor de keuzes die hij maakt, kunnen externe standaarden omzeild worden. 

Externe standaarden zijn in dit onderzoek bijvoorbeeld de vooroordelen die heersen over 

Marokkaans-Nederlandse jongeren. De auteur betoogt wel dat sociale ondersteuning en 

vaardigheden hierbij van groot belang zijn. De theorie van McCombs wordt beschreven als een self-

by-agent perspectief. In dit onderzoek wordt bekeken hoe de verhouding tussen wil, vaardigheden en 

sociale ondersteuning is.  

De motivatietheorieën die hieronder uitgewerkt worden zijn de „Cognitieve Evaluatie Theorie‟ 

van Deci, de „Expectancy Theory‟ van Vroom, de „Two Factor Theory‟ van Herzberg en ter uitbreiding 

van Herzberg, de „Hierarchical Teory of Needs‟ van Maslow. Naast deze theorieën zijn er vele andere, 

maar deze drie kwamen veelvuldig terug in de literatuur (Petri, 1996, Frey, 1997, Pinder, 1984) en 

laten allen een verschillend perspectief zien op motivatie. Voordat deze theorieën kort worden 

uitgewerkt wordt er ingegaan op de begrippen intrinsieke en extrinsieke motivatie. 
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Intrinsieke en extrinsieke motivatie 

 

Intrinsieke motivatie houdt in dat iemand bevrediging uit de te verrichten taken haalt en hier verder 

geen materiële of sociale beloning voor krijgt (Frey, 1997 en Pinder, 1984). Intrinsieke beloningen zijn 

bijvoorbeeld persoonlijke groei of bevrediging. Het gaat om het gevoel van competentie, 

zelfvertrouwen groeit en men heeft het gevoel dat men controle heeft over zijn of haar leven (Petri, 

1996).  

Extrinsieke motivatie gaat om de externe beloning die tegenover een bepaalde activiteit staat, 

zoals geld, status of macht. Klassieke economische theorieën richten zich voornamelijk op extrinsieke 

motivatie. Mensen zouden goed werk leveren als er een evenredige betaling tegenover staat. 

Economische theorieën die zich alleen richten op extrinsieke motivatie vergeten echter het 

vrijwilligerswerk dat wordt gedaan zonder een beloning. Frey (1997) beschrijft dat intrinsieke motivatie 

net zo belangrijk is als extrinsieke motivatie. De auteur stelt dat extrinsieke beloningen de intrinsieke 

motivatie kunnen ondermijnen.  

 In dit onderzoek wordt het standpunt van Frey (1997) dat extrinsieke en intrinsieke factoren 

beide een belangrijke rol spelen als uitgangspunt genomen. Extrinsieke factoren (bijvoorbeeld geld) 

zijn van belang, zoals bijvoorbeeld duidelijk wordt in de „Expectancy Theory‟ die verderop beschreven 

wordt. Mensen zijn, volgens deze theorie, gemotiveerd om te werken als hier positieve opbrengsten 

tegenover staan. Dit kan echter niet de enige motivatie zijn zoals in de „Two-Factor Theory‟ 

uiteengezet wordt. Uit dit onderzoek zal blijken welke rol intrinsieke en extrinsieke factoren spelen bij 

de arbeidsmotivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren.  

Volgens Dagevos, Odé en Pels (1999) zijn etnische minderheden over het algemeen sterk 

georiënteerd op het verrichten van betaald werk: zij hebben een sterk „arbeidsethos‟. De eerste 

generatie Marokkanen kwam naar Nederland om te werken en als „gastarbeider‟ zo snel mogelijk geld 

te verdienen. Er heerst onder deze groep een negatieve opvatting over werklozen. De auteurs 

beschrijven dat onder de tweede generatie Marokkaanse jongeren (hierbij gaat het om jongens) ook 

een hoge motivatie bestaat om te werken. Laag opgeleide migranten hebben vooral een extrinsieke 

motivatie, in tegenstelling tot hoger opgeleide migranten die een meer intrinsieke motivatie hebben om 

te werken. „Bij een substantieel deel van de Marokkaanse tweede-generatie jongens is een extrinsieke 

arbeidsoriëntatie dominant. Voor hen is werk vooral een middel om aan geld te komen, en dat geld is 

er met name om zo plezierig mogelijk te kunnen leven. Behalve reguliere arbeid of een uitkering 

kunnen ook illegitieme activiteiten in deze behoefte voorzien.’ (Dagevos, Odé en Pels, 1999, p.53). 

 

Motivatietheorieën  

 

De „Cognitieve Evaluatie Theorie‟ is opgesteld door Deci. Deze stelt dat mensen zich competent willen 

voelen, succesvol willen zijn en zichzelf als oorzaak van uitkomsten willen zien. Hun gedrag is 

doelgericht en „primaire drives‟ leveren energie voor dat gedrag. Intrinsieke motivatie speelt hierin een 

belangrijke rol (Deci en Ryan, 1985 ). Als de behoefte aan zelfbekwaamheid wordt bevredigd, stijgt de 

intrinsieke motivatie. De theorie van Deci benadrukt dat men de behoefte voelt om de omgeving te 
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controleren én zich competent te voelen in dit proces. Als een beloning gezien wordt als dwingend, 

om iemand een bepaalde richting in te duwen, daalt de intrinsieke motivatie. Extrinsieke beloningen 

kunnen volgens Deci de intrinsieke motivatie ondermijnen (Deci en Ryan, 1985). Als de beloning 

echter wordt gezien als een bevestiging van de competentie, stijgt de intrinsieke motivatie. Beloningen 

kunnen volgens deze theorie bestaan uit „feedback‟ of informatie, zodat de persoon weet of hij of zij 

een taak goed verricht. Ook is bevestiging over het feit waarom iemand een taak verricht, „controle 

inzicht of „perception‟, mogelijk. Door één van de twee beloningen toe te passen kan de intrinsieke 

motivatie van iemand toenemen. Als een persoon van zijn of haar baas hoort dat er goed werk wordt 

verricht (feedback) kan de intrinsieke motivatie stijgen (Deci en Ryan, 1985). In deze theorie wordt 

benadrukt dat motivatie iets is wat „uitgelokt‟ wordt als iemand zich voorstelt wat de uitkomst is van 

een activiteit. Iemand studeert bijvoorbeeld omdat in het achterhoofd de beloning van het diploma zit. 

Deze theorie geeft echter niet aan wanneer „feedback‟ of „controle inzicht‟ beter is voor iemand 

(Pinder,1984, Deci en Ryan, 1985). Ook heeft Deci het begrip intrinsieke motivatie niet uitgewerkt. 

Naast intrinsiek of extrinsiek kan iemand ook „a-gemotiveerd‟ zijn. Dit houdt in dat iemand niet 

gestuurd wordt door bewuste intenties. Deci en Ryan (1985) beschrijven dit ook als „personal 

helplessness‟. Iemand maakt zijn keuzes niet bewust zelf, maar dit is afhankelijk van de omgeving.   

A-motivatie kan ook ontstaan als iemand in beslag wordt genomen door andere overheersende 

gevoelens, zoals jaloezie.  

De „Two-factor Theory‟ of „Motivatie-Hygiëne Theorie‟, van Herzberg veronderstelt dat mensen 

twee  basis sets hebben met betrekking tot hun behoeften. De eerste set bestaat uit basis behoeften 

die met overleving te maken hebben. Dit worden hygiëne factoren genoemd. Hierbij gaat het 

bijvoorbeeld om het vermijden van pijn, dorst en honger. De tweede set bestaat uit de behoefte om te 

groeien. Het krijgen van salaris is bijvoorbeeld noodzakelijk om de overlevingsbehoeften te 

bevredigen (hygiëne factor), maar dit hangt niet samen met de tevredenheid die iemand voelt met 

betrekking tot zijn of haar baan (motivatie factor). Een persoon moet de ruimte krijgen om zich te 

ontwikkelen in zijn of haar werk en moet hierbij positief aangemoedigd worden. Het werk moet 

interessant zijn en moet ervoor zorgen dat iemand zich persoonlijk kan  ontwikkelen. Op deze manier 

is de motivatie om te werken hoog. Ontevredenheid kan ontstaan als iemand een tekort voelt aan 

hygiëne factoren, die de werkomgeving en relaties met de collega‟s omvatten (Pinder, 1984). 

Commentaar op deze theorie houdt onder meer in dat onderzoek zeer verschillende resultaten heeft 

voortgebracht. De interne validiteit zou niet goed zijn volgens critici (Pinder, 1984). Ondanks de 

verschillende onderzoeksuitkomsten heeft de theorie een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

denken over motivatie.   

Deze theorie hangt enigszins samen met de „hiërarchische theorie van menselijke motivatie‟ 

van Maslow, aangezien ook deze verschillende soorten behoeften beschrijft. Deze theorie stelt dat er 

vijf behoeften zijn die de mens wil voldoen. De behoeften heeft Maslow weergegeven in een piramide. 

De vijf stappen zijn: fysiologische behoeften, zekerheid, sociale acceptatie, waardering en tot slot 

zelfrealisatie (Pinder, 1984). Als de fysiologische basisbehoeften zoals honger en dorst bevredigd zijn 

en iemand zich veilig en zeker voelt, kan iemand zich gaan richten op de bovenliggende lagen. In de 

derde laag van de piramide spelen sociale relaties met andere mensen een belangrijke rol. Als iemand 
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geen sociale relaties heeft, kan iemand, volgens Maslow, zich psychisch ziek voelen (Pinder, 1984). 

Wanneer deze behoefte bevredigd is komt de vierde stap „waardering‟ in zicht. Pinder (1984) beschrijft 

dat het gaat om waardering in de zin van een onafhankelijk gevoel, eigenwaarde en het gevoel 

capabel te zijn (intrinsiek). Aan de andere kant gaat het om prestige en reputatie, ofwel de waardering 

van anderen (extrinsiek). Waardering kan dus op deze manier opgedeeld worden in „intrinsieke 

waardering‟ en „extrinsieke‟ waardering. De laatste trede van de piramide, zelfrealisatie, is een moeilijk 

te omschrijven begrip. Het kan beschreven worden als het „meeste uit jezelf halen‟. Ook voor deze 

theorie geldt dat er weinig bewijs voor de wetenschappelijke validiteit is (Pinder, 1984). Er is ook 

kritiek geuit op de onderzoeksmethoden van Maslow. Om het zelfrealisatie niveau te testen 

onderzocht Maslow vrienden en bekende figuren. Velen wilden onbekend blijven, waardoor de 

waarnemingen van Maslow nooit gecontroleerd konden worden (Petri, 1996).  

 De „Expectancy Theory‟ van Vroom stelt dat het gedrag van mensen voortkomt uit bewuste 

keuzes die men maakt en dat deze keuzes samenhangen met psychologische processen. Het doel 

van deze keuzes is om vervelende situaties te vermijden en zo veel mogelijk positieve situaties te 

realiseren (Pinder, 1984). Keuzes worden gemaakt op basis van bepaalde attitudes die iemand heeft. 

De theorie richt zich op het proces dat samenhangt met motivatie en gaat er niet vanuit dat extrinsieke 

beloningen een negatieve invloed hebben op intrinsieke beloningen. Als er een extrinsieke beloning 

wordt toegevoegd dan komt dit bovenop de intrinsieke motivatie die een persoon heeft. De aandacht 

van de theorie gaat uit naar de uitkomsten van een handeling en richt zich daarmee voornamelijk op 

extrinsieke factoren. Petri (1996) beschrijft dat de theorie motivatie ziet als „resultaat van de 

verwachting die iemand heeft over het te behalen doel‟. Ook dit geeft weer dat de theorie meer uitgaat 

van extrinsieke factoren, het uiteindelijke doel is van groot belang. Dit is wat iemand drijft om te 

handelen. Dit doel hoeft niet alleen geld te zijn, maar kan ook een prettige omgang met collega‟s 

inhouden (Pinder, 1984). Voor deze theorie geldt eveneens dat hij moeilijk te testen is. Er zouden 

voorspellingen mee gedaan moeten kunnen worden over het gedrag van mensen. Verondersteld 

wordt dat iemand altijd kiest voor iets wat de meeste bevrediging brengt. Vroom neemt aan dat 

mensen bewuste keuzes maken, maar iemand kan ook op basis van gevoel een onverwachte keus 

maken (Pinder, 1984).  
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Onderzoeksopzet 

In de onderzoeksopzet wordt de doelstelling van dit onderzoek, de vraagstelling, de 

onderzoeksmethode en de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek 

beschreven. 

 

Doelstelling 

Dit onderzoek is fundamenteel ofwel explorerend van aard. Er is te weinig onderzoek gedaan naar de 

arbeidsmotivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren. Door onderzoek hiernaar uit te voeren kan 

dit kennisprobleem verkleind worden. Het uiteindelijke doel is, om met behulp van deze kennis, de 

projecten die in de praktijk worden uitgevoerd om jongeren te helpen te verbeteren. Door meer inzicht 

te verkrijgen in de motivatie van de jongeren kunnen projecten beter op de jongeren worden 

afgestemd. Het onderzoek heeft dus ook een praktijkgerichte inslag. Stichting JIJ heeft aangegeven 

dat zij graag willen weten met wat voor instelling jongeren aan een nieuw baantje of stage beginnen 

en hoe zij het vinden dat zij dan niet meer in hun vertrouwde omgeving werken. Deze vragen worden 

meegenomen in het onderzoek zodat Stichting JIJ, na de verwerking van de resultaten, direct 

antwoord heeft op deze vragen en hier op kan inspringen in de lopende projecten.  

 De hierboven beschreven doelstelling is voortgekomen uit mijn eigen interesse voor dit 

onderwerp in combinatie met de tekortkomingen in het huidige onderzoek, wat tijdens de 

literatuurstudie naar voren kwam. Door een bijdrage te leveren aan dit kennisprobleem kan er in de 

praktijk beter worden ingespeeld op de problematiek van de lage arbeidsparticipatie van Marokkaans-

Nederlandse jongeren.  

 

Vraagstelling voor het empirisch onderzoek 

 

Dit onderzoek richt zich op de beantwoording van de volgende vraag:  

 

Wat is de motivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren om te werken? 

 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een aantal deelvragen opgesteld. Uiteindelijk is het doel 

om een schema op te stellen dat de arbeidsmotivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren 

weergeeft. Tevens zullen problemen waar de jongeren tegenaan lopen in kaart worden gebracht, dit is 

vooral van belang voor Stichting JIJ.  

Ook wordt er aan de jongeren gevraagd of zij wel eens met discriminatie te maken hebben 

gehad. Kaj van Zenderen (AIO, Universiteit Utrecht) werkt mee aan het TRESEGY project. Dit 

Europese onderzoek richt zich op culturele, sociale en economische factoren van in- en uitsluiting van 

tweede generatie migrantenjongeren. Het is voor dit onderzoek interessant om te weten hoe de 
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jongeren die geïnterviewd worden tegen discriminatie aankijken en hoe zij het belang van soft skills 

beoordelen.  

 

Deelvragen:  

- Speelt intrinsieke of extrinsieke motivatie de grootste rol bij de wil om te werken van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 24 jaar?              

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

- Hoe is de verhouding tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie?        

Naar aanleiding van deze vraag wordt geanalyseerd of er verschillen zijn tussen meisjes en 

jongens in het algemeen en tussen de groep jongeren die wel studeert en/of werkt en de 

groep jongeren die niet studeert en/of werkt. Er wordt aangegeven of een groep meer 

intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd is en wat hier van de verklaring is. 

 

- Wat zijn de belangrijkste factoren voor de jongeren zelf om wel of niet te werken?        

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

- Wat zijn de verwachtingen van de jongeren ten aanzien van werken of werk zoeken?       

Hier gaat het om eerdere ervaringen, verhalen van anderen, gevoel van discriminatie en het 

toekomstperspectief van de jongeren.                 

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

- Is er een verschil tussen de arbeidsmotivatie van jongens en meisjes? 

 

- Wat is de instelling van jongeren als zij beginnen met een stage of werk in een bedrijf?      

Deze deelvraag is van belang voor Stichting JIJ. Zij willen graag weten hoe jongeren 

bijvoorbeeld tegen overwerken aankijken, eigen initiatief nemen en wat zij ervan vinden dat zij 

in een organisatie bijna altijd in de minderheid zijn.              

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

- Hoe is de verhouding tussen de wil, vaardigheden en de sociale ondersteuning?           

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 
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- Hoe beoordelen jongeren zelf hun huidige situatie?  

Bij deze vraag gaat het erom hoe jongeren hun leefomstandigheden beoordelen en of zij hier 

tevreden over zijn. Deze vraag is ook relevant voor het TRESEGY project.  

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

- Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de arbeidsmotivatie van Marokkaans-

Nederlandse jongeren tussen de 15 en 24 jaar en de (in het theoretisch kader beschreven) 

bestaande motivatietheorieën?                  

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

Onderzoeksmethode 

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden wordt er (voornamelijk) een kwalitatief onderzoek 

uitgevoerd. Hier is voor gekozen omdat er nog weinig over de arbeidsmotivatie van Marokkaans-

Nederlandse jongeren bekend is. Om meer inzicht te krijgen wat betreft de arbeidsmotivatie worden er 

interviews afgenomen. Ondanks het beperkte aantal respondenten is generaliseerbaarheid van dit 

onderzoek gerechtvaardigd. Stichting JIJ en het Connect Centrum hebben een regionale functie en er 

vindt voor het interviewen geen aparte selectie plaats. De jongeren die toevallig op dat moment 

aanwezig zijn worden geïnterviewd. Dit zijn jongeren uit Amsterdam, maar bijvoorbeeld ook uit 

Amersfoort. Er zal zo een breed beeld ontstaan van de arbeidsmotivatie Marokkaans-Nederlandse 

jongeren. Naast de interviews wordt er gebruikt gemaakt van een dataset bestaande uit 154 enquêtes. 

Deze enquêtes zijn ingevuld door jongeren van het ROC Midden Nederland die ICT studeren. Zowel 

allochtone als autochtone leerlingen hebben de enquête ingevuld. In de enquête zijn verschillende 

vragen gesteld die betrekking hebben op motivatie, de relatie met broers en zussen en studeren. 

Deze vragen worden geanalyseerd met behulp van beschrijvende statistiek en worden gebruikt als 

ondersteuning naast de uitkomst van de interviews. Deze kwantitatieve analyse vergroot de 

generaliseerbaarheid van dit onderzoek. Er wordt een kwalitatieve analyse uitgevoerd omdat er weinig 

onderzoek is gedaan naar dit onderwerp, maar door de uitvoering van deze analyse en de toevoeging 

van beschrijvende statistiek kunnen er uiteindelijk algemenere uitspraken worden gedaan dan alleen 

de beschrijving van unieke gevallen. Boeije (2005) beschrijft dat kwalitatief onderzoek zich richt op het 

in kaart brengen van de wijze waarop mensen betekenis geven aan de omgeving. Het perspectief van 

de respondenten zelf staat voorop en deze benadering is ook het uitgangspunt van dit onderzoek. 

De interviews worden afgenomen in de vorm van semi-gestructureerde interviews. In totaal 

worden er 20 jongeren geïnterviewd. 10 jongeren die op het moment van interviewen bezig zijn met 

school en/of werk en 10 jongeren die niet (meer) naar school gaan en geen werk hebben. Van deze 

twee groepen zijn meisjes en jongens gelijk verdeeld. Het aantal respondenten (20) wordt 
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aangehouden omdat dit een richtlijn van de Universiteit Utrecht is. Binnen die groepen wordt de helft 

onderverdeeld in meisjes en de andere helft in jongens.  

 De interviews worden afgenomen in het Connect Centrum in Amsterdam-West. Stichting JIJ 

en het buurtcentrum zijn aan de Sara Burgerhartstraat gehuisvest. Hier zijn verschillende kamers 

beschikbaar om de interviews af te nemen. De jongeren die naar school gaan of stage lopen worden 

aangesproken binnen Stichting JIJ. In het kantoor lopen de jongeren de hele dag in en uit. Fatima 

Salama, de oprichtster van de Stichting, spreekt de jongeren aan of zij een interview willen doen. Er 

worden eerst twee proefinterviews afgenomen met twee jongeren die stage lopen bij Stichting JIJ. Na 

deze interviews is de definitieve vragenlijst opgesteld .  

 In het buurtcentrum zal ik met Hamid, één van de oprichters, meelopen om de jongens (hier 

komen geen meisjes) en het buurtcentrum te leren kennen. Kvale (1996) beschrijft dat het meelopen 

in het milieu waar de respondenten zich bevinden van belang is. Hierdoor wordt duidelijk hoe de 

jongeren met elkaar communiceren en hoe de verhoudingen liggen. Deze achtergrondinformatie komt 

van pas in de interviews. Het is ook van belang dat de jongeren weten wie ik ben en wat ik kom doen 

voordat de interviews worden afgenomen. Er wordt zo geprobeerd om eventuele achterdocht weg te 

nemen. Hamid probeert een aantal jongens te selecteren die mee willen werken aan het onderzoek. 

Het gaat hier om 5 jongens die niet naar school gaan of werken. De jongens kunnen naast het 

buurtcentrum, in één van de kantoren, worden geïnterviewd. De 5 meisjes die niet naar school gaan 

en geen werk hebben worden geïnterviewd met behulp van Stichting JIJ. De Stichting coacht een 

groep meisjes. Het is nog niet bekend waar deze interviews plaats vinden.  

 De proefinterviews hebben beide ongeveer een half uur geduurd. Tijdens deze interviews 

werd duidelijk dat een vragenlijst van belang is. Door de vragenlijst als richtlijn aan te houden in het 

interview kan zeker worden gesteld dat alle onderwerpen aan bod komen die nodig zijn om de 

onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. De vragenlijst is hieronder weergegeven.  

- Wat doe je momenteel? Hoe oud ben je? Waar woon je? Wat is je opleiding?  

- Wat houdt je stage bij stichting JIJ in? (in geval van stage?) 

- Vind je de stage leuk? (in geval van stage) 

- Waarom vind je het belangrijk om stage te lopen? (in geval van stage) 

- Heb je al eens een baantje gehad? 

- Wat moest je doen voor dat baantje? Waarom vond je het leuk/niet leuk? 

- Waarom wil je graag werken, of niet?  

- Vind je dat je zelf je eigen keuzes kan maken of wordt dat meer bepaald door andere mensen 

of omstandigheden?  

- Heb je mensen om je heen die je helpen met school en een baan zoeken?  

- Wat vind je belangrijk in een baan? 

- Wat zijn je verwachtingen van een baan zoeken in de toekomst? Denk je dat dit makkelijk zal 

gaan? 
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- Wat is je instelling als je bij een nieuwe stage of baan begint? Wil je graag op tijd komen? Zou 

je willen overwerken? Wat wil je ermee bereiken? Wat vind je ervan dat je hier op de stage 

iedereen kent en in een nieuwe baan allemaal nieuwe (autochtone) collega‟s krijgt?  

- Wat vind je van de situatie waar je nu in zit? Ben je blij met hoe het gaat? Zijn er weleens 

problemen waar je tegenaan loopt? Ben je wel eens tegen discriminatie aangelopen? 

- Wat denk je dat belangrijk is voor het vinden van een baan? Wat voor kwalificaties heb je 

denk je nodig? Wat eist een werkgever? 

- Zijn sociale vaardigheden belangrijk? Leer je die of zit dat in je? Is goed Nederlands praten 

belangrijk en het contact met klanten? Hoe leer je die vaardigheden? 

- Hoe zou je een baan gaan zoeken, waar ga je zoeken? 

- Vind je het belangrijk wat andere mensen van je baan denken? 

- Is een baan met status belangrijk? 

- Hoe zou je ideale baan eruitzien? 

- Hoe ziet je toekomst over twintig jaar eruit? 

 

Deze vragenlijst wordt bij elk interview aangehouden. De interviews worden echter zoveel mogelijk 

geleid door de respondenten zelf. De vragenlijst is een leidraad en een checklist om alle onderwerpen 

te behandelen, maar is geen vaste lijst. Als de respondent uitwijdt over een ander (wellicht minder 

relevant) onderwerp wordt hier ruimte aan gegeven. Dit wordt gedaan zodat de respondent het gevoel 

krijgt dat hij of zij alles mag en kan zeggen. De twee proefinterviews die zijn gedaan (zonder de 

checklist) worden ook meegenomen in het onderzoek. Deze interviews verliepen goed en (bijna) alle 

onderwerpen van de uiteindelijke vragenlijst zijn aan bod gekomen. 

 Wat opvalt in de proefinterviews is dat het herhalen van vragen door het interview heen 

nieuwe antwoorden oplevert. Door meerdere malen te vragen wat de respondent belangrijk vindt in 

een baan komt er steeds een nieuw stukje informatie. Deze „methode‟ van herhaling zal in de andere 

interviews ook gebruikt worden om zoveel mogelijk informatie van de respondenten te krijgen. Als er 

geen nieuwe informatie meer wordt gegeven zal het interview worden afgerond. Kvale (1996) 

beschrijft het belang van controlevragen. Door meerdere malen dezelfde vraag te stellen kan worden 

gecontroleerd of de interviewer de respondent goed begrepen heeft en wordt voorkomen dat er bij de 

analyse een misinterpretatie plaatsvindt.  

Aan het begin van elk interview wordt uitgelegd waarom de interviews worden afgenomen. 

Ook wordt er gevraagd of het interview mag worden opgenomen en dat er vertrouwelijk met de 

informatie wordt omgegaan. Er worden in het onderzoek geen namen van respondenten genoemd. 

Het boek „InterViews‟ van Kvale (1996) wordt gebruikt om de interviews zo goed mogelijk te laten 

verlopen. Een aantal punten die de auteur beschrijft worden hier kort weergegeven. 

 Kvale beschrijft het belang van achtergrondinformatie. Door in de omgeving van de 

respondenten rond te lopen en mee te werken kan deze informatie vergaard worden. Ook beschrijft de 

auteur het belang van een „pilot-interview‟. Deze proefinterviews zijn al afgenomen, waarnaar de 

vragenlijst is opgesteld. Kvale stelt ook dat de interviewer een balans moet vinden tussen het stellen 

van vragen en het luisteren naar de respondent. Door aandacht aan de respondent te besteden en 
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deze het gevoel te geven dat het belangrijk is wat er wordt gezegd, zal de respondent ook meer 

informatie loslaten.  

De interviews worden uitgetypt, exacte pauzes en stemverheffingen worden niet 

weergegeven. Kvale (1996) stelt dat de manier van transcriberen afhangt van het doel van het 

onderzoek. Er wordt geen conversatie analyse toegepast op de interviews, een exacte transcriptie is 

dan ook niet noodzakelijk. Vervolgens worden de uitgewerkte interviews, met behulp van het 

computerprogramma MAXQDA, gecodeerd. Door codering wordt alle relevante informatie per 

onderwerp verzameld en kunnen verschillen en overeenkomsten tussen de jongeren in kaart worden 

gebracht. Kvale (1996) beschrijft verschillende vormen van interviewanalyse. In dit onderzoek zal „self 

understanding‟ als uitgangspunt worden genomen. De betekenis die de jongeren zelf geven aan hun 

uitspraken worden als uitgangspunt genomen. Hier gaat het om wat de jongeren zelf vinden en voelen 

omdat dit van invloed is op hun persoonlijke motivatie. Ook al wordt er bijvoorbeeld niet direct 

gediscrimineerd, als een jongere dat gevoel wel heeft is dat van invloed op zijn of haar motivatie om te 

werken of een baan te zoeken. In de analyse van de interviews wordt onderzocht wat de jongeren zelf 

zeggen en vinden van hun situatie. De validiteit van de interpretaties van de uitspraken wordt bepaald 

door de jongere die is geïnterviewd. Als hij of zij zich gediscrimineerd voelt in een situatie waarin de 

onderzoeker denkt dat dit misschien anders bedoeld was doet dit laatste niet ter zake. Het gaat erom 

wat de jongere zelf ervaart omdat deze ervaringen en gevoelens mede de persoonlijke motivatie 

bepalen.   

 Het uiteindelijke doel van het onderzoek is de beantwoording van de deelvragen en de 

hoofdvraag. Naast de beantwoording van deze vragen wordt geprobeerd een motivatieschema op te 

stellen dat specifiek van toepassing is op Marokkaans-Nederlandse jongeren.  

 

Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie 

Uit de literatuur komt naar voren dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar de arbeidsmotivatie van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren en etnische minderheden in het algemeen (Dagevos en Gijsberts, 

2007). Dagevos, Odé en Pels (1999, p.54) schrijven: „Er is bijvoorbeeld betrekkelijk weinig bekend 

over de wijze waarop etnische minderheden aankijken tegen bepaalde kwalitatieve aspecten van werk 

en in hoeverre deze beoordeling meespeelt in het al dan niet aanvaarden van bepaalde functies.’ Het 

gebrek aan onderzoek op dit gebied geeft de wetenschappelijke relevantie aan. Er is veel onderzoek 

gedaan naar verklaringen voor de lage arbeidsparticipatie van migranten en hun kinderen. De 

koppeling tussen deze verklaringen en de persoonlijke motivatie wordt echter niet gemaakt. Door ook 

de persoonlijke drijfveren in kaart te brengen ontstaat er een breder beeld van de problematiek. 

Dit is echter niet de enige relevantie van dit onderzoek. Ook de maatschappelijke relevantie 

speelt een rol. Zoals in het theoretisch kader is beschreven zijn Marokkaans-Nederlandse jongeren 

slecht vertegenwoordigd op de arbeidsmarkt en zorgt dit voor een minder goede integratie in de 

Nederlandse samenleving. Het is van belang om te onderzoeken wat deze groep jongeren motiveert 

om wel of niet te werken. Door deze inzichten kunnen projecten, zoals bij BMO (Bureau voor 
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Maatschappelijke Ontwikkeling), beter afgestemd worden op deze specifieke doelgroep. Als beter 

bekend is wat Marokkaans-Nederlandse jongeren motiveert om aan het werk te gaan kan hier op 

worden ingespeeld.  

Dit onderzoek past binnen de studie Algemene Sociale Wetenschappen. Het gaat in dit 

onderzoek om een actueel maatschappelijk probleem: de lage arbeidsparticipatie van Marokkaans-

Nederlandse jongeren. In het theoretisch kader is kennis uit verschillende velden aan elkaar 

gekoppeld om zo een beeld te krijgen van de problematiek. Er zijn verklaringen weergegeven vanuit 

verschillende perspectieven. De interdisciplinariteit, die bij ASW in hoog vaandel staat, speelt ook in 

dit onderzoek een belangrijke rol. De context van de maatschappij, het gezin en bijvoorbeeld de 

school beïnvloeden het individu. Hierin zijn verklaringen te vinden voor de lage arbeidsparticipatie van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren. Door de verklaringen van de lage arbeidsparticipatie niet in één 

hoek te zoeken is in dit onderzoek sprake van een interdisciplinaire aanpak.  
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Beantwoording deelvragen 

 

Thema Motivatie 

 

De deelvragen worden in dit eerste gedeelte aan de hand van een thema beantwoord. Hier is voor 

gekozen om herhaling te voorkomen, aangezien de eerste deelvragen elkaar op onderdelen 

overlappen. In het thema „motivatie‟ worden de eerste vijf deelvragen behandeld: 

 

- Speelt intrinsieke of extrinsieke motivatie de grootste rol bij de wil om te werken van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren tussen de 15 en 24 jaar?              

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

- Hoe is de verhouding tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie?        

Naar aanleiding van deze vraag wordt geanalyseerd of er verschillen zijn tussen meisjes en 

jongens in het algemeen, en tussen de groep jongeren die wel studeert en/of werkt en de 

groep jongeren die niet studeert en/of werkt. Er wordt aangegeven of een groep meer 

intrinsiek of extrinsiek gemotiveerd is en wat hier van de verklaring is. 

- Wat zijn de belangrijkste factoren voor de jongeren zelf om wel of niet te werken?        

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

- Wat zijn de verwachtingen van de jongeren ten aanzien van werken of werk zoeken?       

Hier gaat het om eerdere ervaringen, verhalen van anderen, gevoel van discriminatie en het 

toekomstperspectief van de jongeren.                 

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

- Is er een verschil tussen de arbeidsmotivatie van jongens en meisjes? 

Uit de interviews zijn verschillende motieven naar voren gekomen die verklaren waarom de jongeren 

wel of niet willen werken. De respondenten kunnen opgedeeld worden in vier groepen;  

- jongens die wel studeren en/of werken 

- jongens die niet studeren en/of werken 

- meisjes die wel studeren en/of werken  

- meisjes die niet studeren en/of werken 

Bij de beantwoording van de eerste vijf deelvragen worden deze groepen allemaal besproken. Om 

verschillen tussen de groepen te illustreren worden deze door elkaar heen behandeld.  

Vrijwel alle jongens geven aan het belangrijk te vinden om later geld te verdienen, om zo voor 

hun gezin te kunnen zorgen. Hoewel bijna alle jongens dit aangeven zijn er wel verschillen tussen de 

niet en wel studerende groep. Bij die laatste groep worden een goede sfeer op het werk en geld 

verdienen vaak in één adem genoemd. De nadruk ligt echter op het contact met collega‟s, gezelligheid 

en een goede werksfeer. Daarna wordt direct aangegeven dat er ook voor het geld gewerkt wordt en 
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dan vooral om later een gezin te kunnen onderhouden. De intrinsieke motivatie speelt echter een 

belangrijker rol dan de extrinsieke motivatie. 

 

“Het moet gezellig zijn, leuk (…). En natuurlijk ook dat het goed uitbetaalt.”  

Respondent 12, man (studeert/werkt wel) 

 

Naast de intrinsieke motivatie is er bij deze groep ook sprake van praktische extrinsieke motivatie. Dit 

wil zeggen dat de jongens geld wel belangrijk vinden, maar voornamelijk vanuit praktische 

overwegingen zoals het onderhouden van een gezin. Deze motivatie is volgens de „Two Factor 

Theory‟ een hygiëne factor. Daarnaast speelt ook de motivatie factor van deze theorie een belangrijke 

rol bij de jongens die wel studeren en/of werken. De tevredenheid over het werk zelf en de inhoud 

daarvan zijn naast de hygiëne factor van groot belang voor deze jongens. Dit verschilt met de 

motivatie die jongens hebben die niet studeren en/of werken. Bij deze groep komt de extrinsieke 

motivatie meer naar voren dan de intrinsieke motivatie.  

 

“Ik werk voor geld snap je? Daarom gaat het meest om, kijk als ik nou altijd thuis lag en geld binnenkwam dan 

was het voor mij niet belangrijk, gewoon als ik ga werken werk ik voor geld, niet voor omdat ik het leuk vind of zo.” 

Respondent 9, man (studeert/werkt wel) 

 

“Als ik iets heb dan wil ik steeds meer, heb je een fiets dan ga je meer willen en dat kost geld.” 

Respondent 17, man (studeert/werkt niet) 

 

Ook deze jongens geven aan dat leuk werk belangrijk is, maar er wordt meer nadruk op geld gelegd 

dan door de jongens die wel studeren. Een overeenkomst tussen alle jongens is dat een eigen bedrijf, 

vaak een garage, regelmatig als ideale baan wordt genoemd.  

 

“Een eigen bedrijf, een eigen autobedrijf met garage, mensen die voor mij werken, als ze iets niet begrijpen 

komen ze aankloppen op mijn kantoor boven zo dat is mijn droombaan.” 

Respondent 9, man (studeert/werkt niet) 

 

“Ik zou een autogarage willen, een autogarage.” 

Respondent 5, man (studeert/werkt wel) 

 

De jongens zien veel voordelen in een eigen bedrijf. Ze hoeven dan niet meer onder andere mensen 

te werken, kunnen zelf beslissingen nemen en hun eigen tijd indelen. Geen enkele jongen geeft aan 

status belangrijk te vinden als hier direct naar gevraagd wordt, maar de droom van een eigen bedrijfje 

hangt hier wel mee samen en geeft aan dat extrinsieke waardering wel degelijk belangrijk is voor alle 

geïnterviewde jongens. Extrinsieke waardering is naast intrinsieke waardering de vierde stap van de 

piramide van Maslow. In het theoretisch kader is beschreven, dat extrinsieke motivatie ook het hebben 

van macht inhoudt. Het hebben van een eigen bedrijf houdt in dat iemand anderen opdrachten kan 

geven en eisen kan stellen. Het hebben van macht in een baan, en dus extrinsiek gemotiveerd zijn, is 
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de behoefte aan extrinsieke waardering die veel jongens hebben ongeacht of zij wel of niet studeren. 

Een verschil tussen beide groepen is dat de jongens die wel studeren ook een sterke intrinsieke 

motivatie hebben. Zij willen zich ontwikkelen en bijna allemaal doorstuderen. Dit komt veel minder 

naar voren bij de jongens die niet studeren en niet werken. Deze laatste groep geeft bij de ideale baan 

ook een aantal keer aan dat niks doen en wel geld verdienen het beste zou zijn. Dit komt niet één keer 

naar voren bij de jongens die wel studeren.  

 

“Omdat ik iets wil ervaren in mijn leven, wat ik misschien nog nooit heb gedaan, ik wil iets ontdekken want ik ben 

zelf wel zoekende. En ik heb ook vragen in het leven weet je, ik ben een heel nieuwsgierig persoon, dus ik wil iets 

ontdekken wat ik nog nooit heb gezien, lijkt me altijd leuk, vol spanning.”  

Respondent 8, man (studeert wel) 

A: “Hoe zou jouw ideale baan er dan uitzien?” 

R: “Lekker op m‟n luie reet internetten.” (lacht) 

Respondent 10, man (studeert niet) 

 

Meisjes die wel studeren en/of werken hebben een hogere intrinsieke dan extrinsieke motivatie. Alle 

meisjes benadrukken het belang van leuk en gezellig werk en verkiezen dit boven een beter betaalde 

baan met bijvoorbeeld minder leuke collega‟s. Dit verschilt van de meisjes die niet werken en/of 

studeren. Voor hen geldt hetzelfde als bij de jongens die niet werken en/of studeren. Meisjes die niet 

studeren en/of werken hechten meer waarde aan geld verdienen. Ook noemen zij leiding geven en 

een eigen bedrijfje hebben als ideale banen, evenals niet werken maar wel geld verdienen. 

 

“Dan zou ik liever bedrijfsleider zijn gewoon dat mensen voor mij willen werken en gewoon een leuke baan 

zonder stress hoofdpijn” 

Respondent 7, vrouw (niet studeren) 

 

“Ja lekker op bed liggen (lacht). Dat lijkt me wel leuk (lacht).” 

Respondent 13, vrouw (niet studeren) 

 

“Ja gewoon, ja dat je het gevoel hebt dat het van jou is en dat jij tegen mensen kan zeggen van zo laat moet je 

hier zijn en zo laat mag je weg en jij moet werken.” 

Respondent 14, vrouw (niet studeren) 

 

Zowel de meisjes als jongens die niet werken en/of studeren vinden een eigen bedrijf hebben en 

leiding geven erg leuk en zijn niet enthousiast over werken of zichzelf ontwikkelen. De extrinsieke 

motivatie van deze groep is hoog omdat de motivatie van een eigen bedrijf hebben (en daarmee 

macht over anderen) ook een extrinsieke motivatie is. De bevindingen wat betreft meisjes en jongens 

die niet werken en/of studeren komen niet overeen met de beschrijving van Dagevos, Odé en Pels 

(1999) dat Marokkaanse-Nederlanders over het algemeen een sterk arbeidsethos hebben. De groep 

respondenten van dit onderzoek, die momenteel niet werkt en/of studeert heeft over het algemeen 

geen sterke behoefte om te werken. Op de verklaringen voor dit verschil wordt hieronder verder 
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ingegaan. Ook de stelling van deze auteurs, dat laagopgeleide migranten vooral extrinsiek 

gemotiveerd zijn, gaat niet geheel op. Dit geldt wel voor de jongeren die niet studeren en/of werken, 

maar de jongeren die dit wel doen zijn momenteel allemaal laag opgeleid (VMBO of MBO), maar 

hebben wel degelijk veel ambitie en willen zich graag verder ontwikkelen en doorstuderen.  

De meisjes die wel en niet studeren en/of werken verschillen op dezelfde manier als de jongens, 

alleen zijn de meisjes die wel studeren en/of werken sterker intrinsiek gemotiveerd dan de jongens die 

studeren en/of werken. Zij hebben minder behoefte aan leiding geven en zijn minder op zoek naar 

extrinsieke waardering. De meisjes willen zichzelf onafhankelijk voelen, dit hangt samen met geld 

verdienen en dus met extrinsieke motivatie, maar uitgaande van de theorie van Maslow kan dit 

gekoppeld worden aan de intrinsieke waardering waar iemand naar streeft. Intrinsieke waardering wil 

zeggen dat iemand het gevoel heeft onafhankelijk en capabel te zijn. Aan deze factoren hechten de 

meisjes die wel werken en/of studeren grote waarde.  

 

A: “Vind je dat belangrijk zelf geld verdienen?” 

R: “Ja” 

A: “Waarom?” 

R: “Gewoon kan je ook je eigen dingen uitgeven en dan hoef je niet echt op te letten met wat je gaat doen 

enzo, bijvoorbeeld hij heeft zijn geld, ik heb m‟n geld. We doen wel samen (…) maar gewoon dat je ook 

je eigen dingen kan doen.” 

Respondent 16, vrouw (studeert/werkt wel) 

“Ik wil sowieso door gaan studeren dus ik denk dat ik dan wel een carrièrevrouw zal worden (lacht) ja.” 

Respondent 1, vrouw (studeert/werkt wel) 

 

De motivatie om onafhankelijk te zijn, zelf door te groeien en capabel te zijn komt niet naar voren bij 

de meisjes die niet studeren en/of werken. Deze meisjes stellen zich afhankelijker op en geven aan bij 

onderwerpen als de toekomst dat zij zich vooral met kinderen zien en dat werk daarin een 

ondergeschikte rol speelt. Zij hebben, kortom, een meer conservatieve houding dan de meisjes die 

momenteel wel studeren en/of werken.  

De jongens van deze groep (niet studeren en/of werken) willen wel graag onafhankelijk zijn. 

Zij benadrukken allemaal dat zij hun zaken zelf willen regelen en nemen een zeer autonome positie in, 

ondanks de situatie van niet werken en niet studeren, waar zij zich in bevinden. Voor deze jongens 

speelt extrinsieke waardering een belangrijke rol.  

De meisjes en jongens die momenteel wel studeren en/of werken willen vrijwel allemaal 

doorstuderen en hebben dus een hoge intrinsieke motivatie. Als voornaamste reden wordt genoemd 

dat je dan later een betere baan kunt krijgen en dat het „gewoon‟ beter is om het HBO te doen.  

 

“Ja het is, het is toch beter om een HBO diploma te hebben dan een MBO vind ik wel, ja want er wordt vaak 

gezegd met een MBO diploma kom je niet ver. Niet dat dat altijd klopt maar het is toch beter om ook een HBO 

diploma op zak te hebben.” 

Respondent 15, vrouw (studeert/werkt wel) 



34 

 

 

Deze jongens en meisjes stellen zich de toekomst voor met een goed diploma, waardoor zij 

automatisch ook een goede baan zullen krijgen. Zij zijn allemaal erg positief ingesteld en hebben groot 

vertrouwen in hun eigen kunnen.  

 

A: “Wat is je uiteindelijke doel dan met studeren?” 

R: “Studeren studeren blijven tot ik wat bereik.” 

A: “En wat wil je dan bereiken?” 

R: “Nou zo hoog mogelijk.” 

Respondent 12, man (studeert/werkt wel) 

 

Deze bevindingen zijn te koppelen aan de Cognitieve Evaluatie Theorie, die stelt dat motivatie is wat 

wordt „uitgelokt‟ als mensen zich voorstellen wat het einddoel is van hun inspanningen. Een aantal 

jongens en meisjes dat niet werkt en/of studeert valt in de categorie die Deci en Ryan (1985) als 

„personal helplessness‟ beschrijven. Dit houdt in dat iemand zijn keuzes niet bewust zelf maakt, maar 

dat deze afhankelijk zijn van de omgeving. De respondenten, die niet werken en/of studeren, hebben 

bijna allemaal te maken met bepalende externe omstandigheden waardoor zij op school zijn 

afgehaakt en ook geen baantje hebben. Zo heeft een jongen problemen op school ondervonden, kan 

een andere jongen geen verklaring van goed gedrag krijgen waardoor een baan vinden erg moeilijk is 

en een meisje is al twee jaar verloofd wat voor de nodige stress zorgt. 

 

“Ik weet niet, gewoon bepaalde dingen die je meemaakt die je hebt gedaan waarvan je denkt nou had ik maar 

niet (…) gaat nadenken en stressen dus wat wil je eigenlijk (…) in plaats van dat je denkt van oké gebeurd is 

gebeurd, ik zet het aan de kant en ik begin opnieuw.” 

Respondent 14, vrouw (studeert/werkt niet) 

 

“We worden niet geholpen op school en zo, het heeft toch geen zin.” 

Respondent 10, man (studeert/werkt niet)  

 

Een deel van de jongens en meisjes, die niet werken en/of studeren, heeft te maken met „personal 

helplessness‟. Een ander deel heeft vooral „gewoon geen zin‟, is passief en denkt niet na over de 

toekomst en wat voor invloed de huidige situatie daarop kan hebben. Deze laatste groep heeft te 

maken met a-motivatie wat beschreven is door Deci (Deci en Ryan, 1985). De oorzaken hiervan 

worden verderop in dit hoofdstuk besproken. 
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Samengevat kan de intrinsieke en extrinsieke motivatie voor de vier verschillende groepen 

respondenten als volgt worden weergegeven: 

 

Groep      Extrinsieke motivatie  Intrinsieke motivatie 

Man, niet studeren en/of werken *1   medium   laag 

 

Vrouw, niet studeren en/of werken *2   medium   laag 

 

Man, wel studeren en/of werken *3   hoog    hoog 

 

Vrouw, niet studeren en/of werken *4   medium   hoog 

 

*1: Extrinsieke motivatie: wil graag macht uitoefenen en leiding geven aan anderen wat duidt op extrinsieke 

motivatie (extrinsieke waardering), maar werkt momenteel niet dus geld speelt niet een dusdanige rol dat de 

jongens direct een baan willen. Willen later vooral een goede baan om voor het gezin te kunnen zorgen. Intrinsiek 

is er weinig motivatie, de jongens willen niet doorstuderen om zichzelf te ontwikkelen en willen over het algemeen 

het liefst geld verdienen met zo min mogelijk inspanning.  

*2: Extrinsieke motivatie: geld speelt een belangrijke rol om te werken. Als de toekomstige man genoeg geld 

verdient willen de meisjes stoppen met werken. De intrinsieke motivatie is dan ook laag, als het niet echt nodig is 

werken zij liever niet. Ook wordt school niet gezien als zinvol voor de eigen ontwikkeling, maar als verplichting. 

*3: Extrinsieke motivatie: willen later voor het gezin kunnen zorgen (praktische extrinsieke motivatie) en willen 

graag leiding geven wat duidt op streven naar extrinsieke waardering. Intrinsiek: de jongens willen ook 

doorstuderen, zich ontwikkelen en wat nuttigs doen wat wijst op een hoge intrinsieke motivatie. 

*4: Extrinsieke motivatie: de meisjes willen onafhankelijk zijn en hun eigen geld verdienen, ook als zij later een 

gezin en kinderen krijgen. Intrinsiek: ook willen zij zichzelf ontwikkelen, doorstuderen en met hun werk iets voor 

andere mensen betekenen.  

 

Factoren die van invloed zijn op de individuele motivatie 

 

Binnen de totale groep van respondenten zijn duidelijke verschillen te zien tussen de mate van 

motivatie en de verschillende soorten motivatie. Om deze verschillen te verklaren wordt nu 

beschreven welke factoren bijdragen aan de onderscheiden motivatietypen.  

 De belangrijkste factor voor een hoge intrinsieke motivatie is de aanwezigheid van oudere 

broers of zussen, neven en nichten of eventueel (jonge) ooms en tantes. Door deze oudere 

rolmodellen worden de jongeren gestimuleerd om verder te studeren, krijgen zij hulp met het maken 

van keuzes en begeleiding bij huiswerk. Een rolmodel houdt in dit geval een oudere broer of zus, neef 

of nicht of ander familielid in die ouder is. 

 

“Ja, mijn broers hebben mij heel erg geholpen met een stage zoeken enzo, en die motiveren mij ook heel erg, 

maar verder behalve in mijn gezin heb ik niemand anders eigenlijk. School helpt eigenlijk ook niet, die vind dat je 

zelf een stage moet gaan zoeken en nee, verder niet.” 

Respondent 1, vrouw (studeert/werkt wel) 

 

“Ja ik ben er eigenlijk van m‟n broer gekomen die dat deed, ik heb gewoon zijn voetjes gevolgd en ben ik d‟r ook 
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terecht gekomen.” 

Respondent 4, man (studeert/werkt wel) 

 

“Ja ik wil eigenlijk net als m‟n broer, dus eigenlijk jurist.” 

Respondent 2, man (studeert/werkt wel) 

 

“Ja, ik heb genoeg mensen die me helpen als ik wil, jawel, zoals mijn nichten enzo, ik heb geen zussen dus (…).” 

Respondent 16, vrouw (studeert/werkt wel) 

 

Familieleden, die wat ouder zijn dan de jongeren zelf, kunnen een zeer invloedrijke rol vervullen in het 

leven van de jongeren. Alle jongeren die wel studeren en/of werken krijgen hulp van bijvoorbeeld 

broers, zussen en neven of nichten. De jongeren die niet studeren en/of werken missen deze steun. 

Dit kan komen doordat zij weinig familieleden hebben of omdat zij zich onttrekken aan hun 

familieleden en zich meer richten op vrienden.  

 

R: “Nee jawel, aan m‟n broertjes heb ik wel wat, zeker” 

A: “Wat vinden die ervan dan, dat je nu niks doet?” 

R: “Ja die vinden het gewoon helemaal nergens op slaan, die vinden dat ik m‟n leven aan het verpesten 

ben” 

A: “En doet dat wat met je of trek je je daar niet zo heel veel van aan?”  

R: “Nou eigenlijk trek ik me daar helemaal niks van aan (lacht).” 

A: “Nee, hoe komt dat?” 

R: “Want anders zou ik het niet doen hè” 

A: “Nee, hoe komt dat?” 

R: “Ja ik weet niet, gewoon door bepaalde dingen die je meemaakt in je leven en ik ga gewoon zolang om 

met mijn vriendinnen dat we een hechte band hebben dus echt meer op mekaar alleen rekenen en de 

rest allemaal buiten ons laten.” 

Respondent 14, vrouw (studeert/werkt niet) 

 

R: “Wat is hulp, ze gaan als mensen zien dat je niks zelf kan (…) gewoon op jezelf, je moet niet altijd op 

andere mensen gaan rekenen want die zijn er niet altijd.” 

A: “Ook je broers niet?” 

R: “Ja na een tijdje is m‟n broer d‟r ook niet meer, op wie ga ik dan rekenen?” 

Respondent 10, man (studeert/werkt niet) 

 

A: “En heb je broers of zussen?” 

R: “Nee” 

Respondent 9, man (studeert/werkt niet) 

 

R: “Ja, hun zitten allemaal op school hoor, mijn twee zussen zijn getrouwd en die zitten ook op school en 

ja.” 

A: “Helpen die je wel eens met dit soort dingen?” 

R: “Jawel als ik er naar vraag, maar ja als ik niks zeg dan denken hun ook van het gaat goed toch?” 
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A: “Vind je dat jammer? Zou je wat meer hulp willen of?” 

R: “Ja want we hadden het daar net ook over, m‟n tante die gaat hier stage lopen, dan gaat ze mij ook 

coachen, dat is denk ik wel nodig.” 

Respondent 7, vrouw (studeert/werkt niet) 

 

De jongeren die niet werken en/of studeren hebben te maken met een afgesloten houding ten 

opzichte van familie, gaan meer met vrienden of vriendinnen om of hebben weinig familieleden die als 

rolmodel kunnen functioneren. Het belang van rolmodellen wordt ook door Maurice Crul 

onderschreven in het onderzoek „De sleutel tot succes‟. In dit onderzoek beschrijft de auteur dat 

jongeren van Marokkaanse (en Turkse) afkomst met verschillende faal- en succesfactoren te maken 

kunnen hebben, waaronder de hulp van broers of zussen. “Voor een groot deel van de jongeren is 

deze hulp cruciaal in de verklaring van hun succes” (Crul, 2000, p.105). Broers en zussen geven 

bijvoorbeeld praktische hulp omdat de ouders onvoldoende Nederlands spreken en weinig kennis 

hebben van de Nederlandse samenleving. Zij helpen bij de schoolkeuze en geven ondersteuning bij 

het maken van huiswerk. De conclusie van Crul (2000) dat rolmodellen een grote invloed hebben op 

het wel of niet succesvol zijn is in dit onderzoek de belangrijkste verklarende factor voor het feit of de 

jongeren wel of niet studeren of aan het werk zijn. Crul (2000) trekt echter een andere conclusie wat 

betreft de invloed van vrienden en vriendinnen. Hij beschrijft dat de jongeren zich aan leeftijdsgenoten 

kunnen optrekken en dat zij elkaar (kunnen) aanmoedigen om beter te presteren.  

Het onderhavige onderzoek onderschrijft dit niet geheel. Vrienden kunnen een ondersteunde 

rol spelen bij jongens en meisjes, die verder veel steun krijgen van familieleden. De jongens en 

meisjes, die niet studeren en/of werken, hebben vooral contact met vrienden en niet met familie. Dit 

wijst erop dat zij door vrienden niet worden geholpen weer op het juiste pad te komen, maar dat deze 

vrienden hierin juist een belemmerende factor vormen. Een verklaring is, dat de jongens en meisjes 

met wie het goed gaat leeftijdsgenoten aantrekken die in datzelfde patroon zitten. Zij gaan om met 

jongeren die ook studeren en/of werken en die daar waarde aan hechten. De jongens en meisjes, die 

dit niet doen en bijvoorbeeld overdag op straat en in het buurtcentrum hangen, komen juist jongeren 

tegen, die op hen lijken en die ook een lage intrinsieke motivatie hebben en weinig waarde aan school 

en de toekomst hechten. De kwaliteit van het contact is erg belangrijk. Dit onderzoek wijst erop, dat 

contact met familieleden van een andere kwaliteit is dan het contact met vrienden of vriendinnen. 

Contact met familieleden is meer gericht op het verzorgen van een goede toekomst; het contact met 

vrienden gaat vooral om het hier en nu en om het hebben van een leuke tijd. 

 

 

A: “Ja en je vrienden bijvoorbeeld hebben die ook nog invloed op keuzes die je maakt voor school en werk 

en dat soort dingen?” 

R: “Van school nee niet echt want als ik, als je telkens je vrienden gaat volgen van hé wat moet ik doen, 

zeggen ze ja ga dit doen, wat moet ik doen? Ga dit doen, wat moet ik doen, ga dit doen? Oeps je snapt 

het niet, wat is het, ik weet het niet ja, je kan niet elke keer naar je vrienden gaan om te zeggen van wat 

heb ik, wat moet ik doen, dit heb ik nodig dat heb ik nodig, je vrienden zijn gewoon voor als je problemen 
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hebt kun je met ze uitpraten, gezellig, gezellig maken gewoon ja, met vrienden heb ik niet veel met 

school te maken, dus dat is het.” 

Respondent 12, man (studeert/werkt wel) 

 

 

A: “Nee en wat vinden je vrienden ervan?” 

R: “Wat?” 

A: “Dat je nu aan het voetballen bent en verder geen school of, of werk” 

R: “M‟n vrienden maken vaak van, kijk, kent u het Johan Cruijff veldje?” 

A: “Ja” 

R: “Die is vernoemd naar Johan Cruijff toch? Omdat Johan Cruijff een goede voetballer was en we hebben 

ook een pleintje in de buurt snap je en zeggen ze tegen mij je, bent gestopt met school je bent aan het 

voetballen wanneer ga je het (naam)plein noemen? Dus vinden ze het eigenlijk niet zo erg, vaak zeggen 

ze van (…) hé (naam) kom je mee voetballen? Hé (naam) dit en zo, daarom.” 

Respondent 9, man (studeert/werkt niet) 

 

Jongeren trekken andere jongeren aan, die in een vergelijkbare situatie zitten. Voor de jongeren van 

wie de huidige situatie niet positief is, heeft dit een negatief effect. Zij gaan nog meer met vrienden 

hangen en denken niet aan school of de toekomst. Crul (2000, p.141) beschrijft ook de negatieve 

kanten die een vriendengroep kan hebben. “De jongens spijbelen meestal samen met hun vrienden 

en als zij het verkeerde pad opgaan, is dat meestal met diezelfde vriendengroep.” Er kan 

geconcludeerd worden, dat de jongeren die wel op school zitten en/of een baantje hebben in een 

positieve spiraal zitten en de jongeren die niet op school zitten en ook geen baantje hebben in een 

negatieve spiraal zitten. Dit wil zeggen dat jongeren, die momenteel wel een baantje hebben of 

studeren, gestimuleerd worden door een rolmodel (vaak een oudere broer of zus) en vrienden hebben 

die in dezelfde situatie zitten. Deze sociale steun zorgt ervoor dat negatieve ervaringen niet een 

dusdanige rol spelen, dat de jongens en meisjes uit de positieve spiraal raken. Zo ervaren alle meisjes 

met een hoofddoek (die wel studeren en/of werken) wel eens discriminatie. Zij worden veel minder 

vaak aangenomen bij sollicitaties en worden over hun hoofddoek aangesproken op het werk. Toch 

zien zij de toekomst erg positief in en zijn niet bang om later problemen te krijgen met het vinden van 

een baan. Ondanks de soms negatieve omgeving, waarin zij zich bevinden, houden zij met behulp 

van sociale steun hun positieve kijk op de wereld vast. Dit zorgt ervoor dat hun wil om door te 

studeren en hard te werken gestimuleerd wordt.  

 

“Ja, ik, laatst bij een sollicitatie toen, ja, toen door de telefoon waren ze heel enthousiast enzo en toen ik 

aankwam keken ze me echt zo aan van, oh, jij bent (naam), echt zo van top tot teen. Toen dacht ik ja wat is daar 

mee? Ja toen ging ik (…) van, ze hebben liever niet dat je komt werken want je hebt een hoofddoek, enzo. Dat 

doet heel wat met je, omdat ze niet kijken naar wat je kan, maar hoe je eruit ziet.” 

 

(Vraag over hoe zij de toekomst ziet) “Ik wil niet afhankelijk zijn, ik wil onafhankelijk zijn om te laten zien ik kan het 

ook, wat jij kan kan ik ook. Omdat ja, ik vind dat iedereen gewoon gelijk is, niemand is hoger of lager, wat de ene 

kan kan de andere ook, misschien ben jij goed in dat maar dan ben ik goed in dat, zo komen we toch wel weer op 
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één lijn. Dus ja, dat vind ik heel belangrijk om dat te laten zien.” 

Respondent 1, vrouw (studeert/werkt wel en draagt een hoofddoek) 

 

A: “Nee, maar je denkt wel dat het uiteindelijk goed komt, dat je een baan zal vinden?” 

R: “Jawel, ja ik heb er wel vertrouwen in” 

A: “Maar je denkt dat dat wel zal lukken uiteindelijk?” 

R: “Jawel ik heb er wel vertrouwen in” 

A: “Ja, hoe komt dat?” 

R: “Ja het is toch een motivatie die je van je omgeving krijgt van ja het lukt je wel en ja” 

A: “Dat krijg je uit je omgeving?” 

R: “Ja zeker” 

A: “Van wie dan?” 

R: “M‟n vader die zegt heel vaak van ja al draag je een hoofddoek, mensen die kijken toch meestal wel naar 

ja hoe je, hoe je functioneert, ja” 

Respondent 15, vrouw (studeert/werkt wel en draagt een hoofddoek) 

 

De TRESEGY enquête (zie onderzoeksopzet) is gebruikt ter ondersteuning van de 

onderzoeksresultaten. Omdat zowel allochtone als autochtone leerlingen van het ROC de enquête 

hebben ingevuld zijn deze twee groepen voor de analyse gesplitst. Uit de enquête zijn de volgende 

vragen gebruikt: 

- Hoeveel keer heb je de afgelopen maand van school gespijbeld? (Ook lessen overslaan telt 

mee) 

- Spijbelen je broer(s) en/of zus(sen) wel eens? 

- Hoe vaak praat je met je broer(s) en/of zus(sen) over: 

o Je cijfers/beoordeling 

o De docenten 

o Je huiswerk 

o Je klasgenoten 

o Wat je in de les hebt gedaan 

 

Uit de TRESEGY enquête blijkt dat er een significant verband is tussen het aantal keer dat een 

oudere broer of zus spijbelt en het aantal keer spijbelen van het jongere broertje of zusje. Crul (2000) 

beschrijft dat jongeren vooral met vrienden spijbelen, maar uit de enquête blijkt dat oudere broers of 

zussen ook een grote invloed hebben op het spijbelgedrag van de jongeren. Naast de positieve 

invloed die oudere broers en zussen kunnen uitoefenen, is het ook mogelijk dat zij een negatieve 

bijdrage leveren aan de motivatie van jongeren. Allochtone jongeren, die broers of zussen hebben die 

spijbelen, spijbelen zelf vaker dan allochtone jongeren die geen spijbelende broers of zussen hebben. 

(Chi2 = 16,087, df = 4, p < 0.003) 

Uit de analyse van de TRESEGY enquête blijkt ook dat allochtone jongeren, ten opzichte van 

autochtone jongeren, meer met hun broer of zus praten  over schoolzaken. Per gespreksonderwerp 

zijn de verbanden significant. Allochtone jongeren scoren op alle categorieën hoger dan autochtone 
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jongeren op de frequentie waarmee ze met hun broers of zussen over schoolzaken praten. Dit geeft 

aan dat oudere broers of zussen voor allochtone jongeren een belangrijke rol spelen als het om 

schoolzaken gaat (zie bijlage 1 voor SPSS uitwerkingen).  

 

Tabel 1: Overzicht van de sterkte van de verbanden tussen “praten met broers of zussen” tussen allochtone en autochtone 

jongeren 

Praten met je broer of zus over Pearson Chi²  

- de les .006* 

- klasgenoten .055** 

- huiswerk .001* 

- docenten .010* 

- cijfers .001* 
*Significant op .01 (2-zijdig) 
**Significant op .06 (2-zijdig) 

 

De jongens en meisjes die niet werken en/of studeren, hebben een meer defaitistische houding dan 

de jongens en meisjes die wel studeren of een baantje hebben. Dit kan gekoppeld worden aan het feit 

dat zij geen rolmodel hebben in de vorm van een oudere broer of zus. Deze jongeren refereren qua 

toekomstbeeld dan logischerwijs meer aan dat van hun ouders, wat een meer defaitistische opstelling 

betekent. De jongens en meisjes die wel werken, noemen vrijwel allemaal hun oudere broer of zus (of 

neven en nichten) als zij het hebben over carrière maken, studeren en geld verdienen. Omdat de 

andere groep jongens en meisjes dit voorbeeld niet heeft, ontwikkelt deze een meer defaitistische 

houding. Dit valt voornamelijk op bij de meisjes die, als het om de toekomst gaat, vooral over kinderen 

verzorgen praten. Dit is het tegenovergestelde bij de meisjes die wel een rolmodel in hun leven 

hebben. Zij stellen unaniem dat ze willen blijven werken en onafhankelijk willen zijn.  

 

“Omdat ja, op een gegeven moment ga je wel weer afbouwen en twintig jaar werken, dat is wel twintig jaar die 

werk doe ja dan wil ik wel wat minder gaan werken en meer thuiszitten vooral als je twee kindjes hebt, nee dat is 

meer thuis en met je kinderen en je mannetje.”             

Respondent 14, vrouw (studeert/werkt niet) 

Een andere factor, die meespeelt in het wel of niet succesvol zijn van de jongeren, zit in de 

mogelijkheid die zij hebben om op lange termijn te denken, bijvoorbeeld over het behalen van een 

diploma. Vooral de jongens die niet werken en/of studeren hebben hier moeite mee en zijn alleen 

bezig met het hier en nu.  

 

“Gewoon om nu geld te verdienen, want nu ik heb geld nodig voor kleren, voor om met vrienden op stap te gaan 

dat is wat belangrijk, om m‟n moeder geld te geven bijvoorbeeld vond ik ook een grote stap, daarom heb ik geld 

nodig. En m‟n contributie moet betaald worden, gele kaarten, rode kaarten, daar heb ik allemaal geld voor nodig.” 

Respondent 9, man (studeert/werkt niet) 

School afmaken of doorstuderen kost nu teveel moeite voor de jongeren. Een verklaring hiervoor is 

dat het behalen van een diploma te ver weg is om daar op dit moment motivatie voor op te brengen. 

Ook dit kan voor een deel gekoppeld worden aan het feit dat zij geen rolmodel in hun omgeving 
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          Rolmodel*1 

      
 
                             
     Arbeidsmotivatie 

hebben waardoor duidelijk wordt dat het behalen van een diploma erg belangrijk is en dat het zinvol is 

om door te studeren en je te blijven ontwikkelen. Zij hebben geen voorbeelden in hun omgeving 

waardoor niet concreet duidelijk wordt wat het nut van een diploma is en dat doorstuderen ook 

belangrijk is voor de eigen ontwikkeling van de jongeren. Ook laten zij zich hierdoor sneller door 

(kleine) tegenslagen uit het veld slaan.  

 

R: “Over tien jaar?” 

A: “Ja bijvoorbeeld.” 

R: “Over tien jaar, in welke situatie zit je dan ongeveer?” 

A: “Ik weet niet, waar jij denkt dat je dan in zit.” 

R: “Waar ik denk dat ik in zit? Ik zou het echt niet weten, ik leef met de dag mee.” 

Respondent 10, man (studeert/werkt niet) 

 

Het korte termijn denken, meer defaitistische opvattingen en de invloed van vrienden zijn allemaal 

bijfactoren die samenhangen met de belangrijkste factor; het hebben van een rolmodel in de vorm van 

een broer of zus of ander familielid. Als er sprake is van een rolmodel hebben de jongeren meer 

vooruitstrevende en op verbetering gerichte opvattingen, zijn zij beter in het lange termijn denken en 

investeren in een studie voor de toekomst. Ook hebben zij dan meer vrienden die in dezelfde positie 

zitten en ook serieus bezig zijn met studeren en werken. In onderstaande schema‟s zijn de 

belangrijkste factoren die bijdragen aan een positieve spiraal weergegeven. 

Schema 3: Positieve spiraal 

                + 
        Vooruitstrevende opvattingen 
 
                + 
        Praktische hulp 
            
                + 
        Lange termijn denken 
         
               +/- 

    Vrienden*2 

 
 
*1: Definitie rolmodel: een oudere broer of zus, neef of nicht of ander familielid die ouder is. 

*2: Vrienden kunnen een soort rolmodel zijn voor een jongere, door bijvoorbeeld te helpen met studeren, maar het overgrote 

deel van de steun komt van een familielid. Tevens kunnen vrienden ook een negatieve uitwerking hebben op een jongere. Bij 

jongeren in een positieve spiraal staat een +/- om aan te geven dat de invloed van vrienden neutraal is. Bij de geïnterviewde 

jongeren, die wel werken en/of studeren, is geen grote invloed van vrienden aan de orde gekomen. 

 

 

Hieronder is een schema weergegeven die de factoren weergeeft waardoor een jongere in een 

negatieve spiraal terecht komt. Het onderlinge verband tussen deze factoren is moeilijk vast te stellen, 

hiervoor is meer onderzoek nodig. Onderstaand schema is een weergave van de analyse van de 

interviews met de jongeren die niet werken en/of studeren. 
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Schema 4: Negatieve spiraal 

    
      - 
Vrienden  

      - 

Korte termijn plannen    

      - 

Defaitistische houding    

 
 
 
    
Motivatietheorieën 

 

In dit gedeelte zal de volgende deelvraag beantwoord worden: 

 

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen de arbeidsmotivatie van Marokkaans-Nederlandse 

jongeren tussen de 15 en 24 jaar en de (in het theoretisch kader beschreven) motivatietheorieën? 

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de groep 

wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

In het theoretisch kader is beschreven, dat de „Cognitieve Evaluatie Theorie van Deci stelt, dat de 

intrinsieke motivatie van iemand stijgt als de behoefte aan zelfbekwaamheid wordt bevredigd (Deci en 

Ryan, 1985). Iemand heeft de behoefte om zijn omgeving te controleren en zich competent te voelen. 

Deze stelling wordt bevestigd door de resultaten van dit onderzoek. De jongeren die het gevoel 

hebben hun leven onder controle te hebben en op de goede weg zitten, zijn meer intrinsiek 

gemotiveerd dan de jongeren die dit gevoel niet hebben.  

 

“Jawel, het gaat wel lekker. Het gaat wel goed, zeker, ik ben er wel blij mee, alleen ja, ik, ik wil toch zo snel 

mogelijk af van het MBO, maar ja dan moet je weer geduld voor hebben.” 

Respondent 2, man (studeert/werkt wel) 

 

“Heel blij, ik hoop dat het zo verder gaat, met school enzo, want ik ben ook niet echt meteen hoog begonnen 

ofzo, gewoon eerst VMBO gedaan en nu doe ik niveau 4 enzo, gewoon steeds een stapje hoger.” 

Respondent 16, vrouw (studeert/werkt wel) 

 

De intrinsieke motivatie stijgt volgens deze theorie ook als iemand feedback krijgt over de taken die hij 

verricht. Op deze manier weet iemand of hij goed bezig is, waardoor de motivatie stijgt. De intrinsieke 

motivatie kan ook stijgen als iemand bevestiging krijgt over het feit waarom iemand een bepaalde taak 

verricht. Hierdoor krijgt iemand „controle inzicht‟. De respondenten, die momenteel wel studeren en/of 

werken, krijgen veel feedback en hebben „controle inzicht‟. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie 

bevorderd en versterken zij de positieve spiraal waar zij in zitten.  

      

 Arbeidsmotivatie 
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R: “Ja, schoolkeuze heb ik ook allemaal rondgevraagd in m‟n familie wat ze ervan vonden en ja” 

A: “En aan welke familieleden dan allemaal?” 

R: “Ik heb m‟n ooms die mij, ik heb nog jonge ooms die mij heel goed steunen en me ook heel goed helpen 

en als ik met vragen zit kan ik altijd bij ze terecht (…)” 

Respondent 15, vrouw (studeert/werkt wel) 

 

Doordat de respondenten, die wel werken en/of studeren, een rolmodel in hun leven hebben, is het 

controle inzicht voor deze groep makkelijker te bereiken. Zij zien de meerwaarde van doorstuderen 

bijvoorbeeld bij een broer of zus. Dit is dan een concreet voorbeeld voor deze jongens en meisjes, wat 

de groep, die momenteel niet studeert en/of werkt, niet heeft. De theorie, dat de intrinsieke motivatie 

stijgt als iemand feedback en controle inzicht krijgt, komt overeen met de resultaten van dit onderzoek.  

 In de theorie wordt ook beschreven, dat motivatie iets is wat wordt uitgelokt als iemand zich 

voorstelt wat de uitkomsten van bepaalde handelingen zijn. De jongens en meisjes, die niet studeren 

en/of werken, hebben, zoals al eerder is beschreven, moeite met lange termijn denken. Dit is mede 

een gevolg van de afwezigheid van een rolmodel, dat bijvoorbeeld ook heeft gestudeerd, maar het is 

goed mogelijk, dat ook andere variabelen hierin een rol spelen zoals de intelligentie van deze jongens 

en meisjes. Hier is echter geen onderzoek naar gedaan. De groep die niet studeert en/of werkt wordt 

niet gemotiveerd door het idee van een diploma, wat de beloning is voor het studeren. Zij zijn meer 

gericht op korte termijn doelen en een diploma behalen is te ver weg. Dit hangt samen met de 

afwezigheid van een rolmodel waardoor zij geen concrete voorbeelden in hun omgeving hebben die 

het nut van studeren bewijzen. Al is dit een belangrijk gegeven, het kan niet alles verklaren. De 

intelligentie van een individu speelt hier waarschijnlijk ook een belangrijke rol bij. De jongens en 

meisjes die wel studeren en/of werken, hebben, naast een rolmodel binnen hun familie, ook de 

intellectuele vermogens om vooruit te denken en de waarde van investeren in een diploma in te 

schatten. Dit onderdeel van de theorie van Deci klopt niet geheel met de resultaten uit dit onderzoek. 

Ook al werd de respondenten gevraagd naar de beloning van het diploma als resultaat van het 

studeren, dan nog gaven zij aan niet de motivatie hiervoor te kunnen opbrengen.  

 

 

A: “En zou je nog verder willen studeren over een tijdje of niet?” 

R: “Wat ik nu in mijn hoofd heb? Nee” 

A: “Hoezo niet?” 

R: “Misschien ik weet het echt niet, is gewoon hoofdpijn school” 

A: “Ja, hoe komt dat?” 

R: “Ik weet het niet, gewoon op het VMBO werd vaak naar m‟n moeder gebeld, vaak problemen op school” 

A: “Hoe kwamen die problemen?” 

R: “Gewoon door grote monden, daarom” 

A: “Maar vind je het niet interessant om het af te maken of?” 

R: “Nee” 

A: “Hoezo niet?” 
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R: “Ik vind het niet interessant nee” 

Respondent 9, man (studeert/werkt niet) 

 

De „Two-factor Theory‟ stelt dat iemand ruimte moet krijgen om zich te ontwikkelen en hierbij positief 

moet worden aangemoedigd. Deze stelling komt overeen met de resultaten van dit onderzoek. 

Positieve aanmoediging is zeer belangrijk bij het ontwikkelen van motivatie. Volgens Herzberg kan 

ontevredenheid ontstaan als iemand een gebrek heeft aan hygiëne factoren zoals salaris of relaties 

met andere collega‟s. Hoewel de jongens en meisjes, die niet werken of studeren, duidelijk 

ontevreden zijn en weinig motivatie hebben om een baantje te nemen of weer te gaan studeren, is dit 

niet direct af te leiden uit het gebrek aan hygiëne factoren. Alle jongeren wonen nog thuis en hebben 

familie en vrienden. Er is geen gebrek aan basis factoren om te overleven. Dit gedeelte van de theorie 

wordt dus niet bevestigd door dit onderzoek. Het valt echter te betwijfelen of dit specifiek aan 

Marokkaans-Nederlandse jongeren ligt.  

 In het thema „motivatie‟ is beschreven hoe de intrinsieke en extrinsieke waardering, die 

Maslow heeft beschreven, bij de respondenten tot uiting is gekomen. Het gaat voor dit onderzoek te 

ver om uitspraken te doen over de validiteit van de piramide van Maslow wat betreft Marokkaans-

Nederlandse jongeren. Wel is gebleken dat het onderscheid tussen intrinsieke en extrinsieke 

waardering duidelijk naar voren komt bij de onderzochte respondenten. Wellicht speelt de extrinsieke 

waardering bij Marokkaans-Nederlandse jongeren een belangrijker rol dan bij andere groepen. Met 

name jongens hechten hier erg veel waarde aan. Het hebben van een eigen bedrijfje en leiding geven, 

kortom macht hebben, is zeer belangrijk voor deze groep. Deze hang naar macht en status kan 

voortkomen uit de specifieke cultuur waarbinnen de jongeren zijn opgegroeid. De Jong beschrijft dat 

uit onderzoek naar de Marokkaans-Nederlandse inwoners is gebleken dat zij van huis uit leren zich 

„eergevoelig‟ en „krijgshaftig‟ te gedragen (Werdmölder 2005 in: De Jong 2007). De Jong stelt echter 

dat culturele verklaringen vaak te simplistisch zijn. In dit geval lijkt eergevoeligheid wel een cultureel 

kenmerk, dat bij Marokkaans-Nederlandse jongeren een belangrijke rol speelt. Dit kan geconcludeerd 

worden uit het feit, dat bijna alle jongens dit aangeven en belangrijk vinden. Het belang van eer en 

status is een specifiek kenmerk voor Marokkaans-Nederlandse jongens en in mindere mate ook voor 

meisjes. 

 

“Ja, wij, ikke, zeg maar ik ben van kleins af begonnen en dat ik uiteindelijk een heel groot bedrijf heb en als ik één 

groot bedrijf heb van alleen garages, één garage, een grote garage dat ik dan meer geld kan verdienen, en met 

dat geld kan ik weer andere iets anders mee openmaken zoals een bakker of weer iets anders op mijn naam, met 

mijn naam. Maak ik mijn naam bekend.” 

Respondent 9, man (studeert/werkt niet) 

 

 

R: “Ja gewoon, ondernemen, ja, ondernemen, eigen onderneming” 

A: “Waarom?” 
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R: “Ja, dat heb ik al gezegd (lacht) omdat ik zeg maar, ja ik heb het je net al uitgelegd, ik wil niet, ik wil 

nooit, ik wil niet m‟n hele leven gecommandeerd worden en horen hoe ik het moet doen. Ik wil eerder 

zelf m‟n eigen dingen regelen, ja” 

A: “En nog meer dingen die van belang zijn dan? Stel je hebt je eigen bedrijf, wat is dan nog meer 

belangrijk in die baan?” 

R: “Nog meer belangrijk is succes, succes is belangrijk” 

Respondent 5, man (studeert/werkt wel) 

 

De „Expectancy Theory‟ stelt dat extrinsieke beloningen geen negatieve invloed hebben op de 

intrinsieke motivatie. Het uiteindelijke doel is wat iemand drijft om te handelen. Een individu maakt een 

bewuste keuze voor iets wat de meeste bevrediging brengt. Uit dit onderzoek komt naar voren dat een 

extrinsieke beloning bovenop de intrinsieke motivatie komt en deze niet vermindert. Als de jongeren, 

die wel werken en/of studeren, moeten kiezen tussen een leuke baan met minder geld of een minder 

leuke baan met een beter salaris wordt unaniem voor de eerste gekozen. De jongens en meisjes 

zonder studie en/of baan hechten meer waarde aan de externe beloningen, maar ook voor hen speelt 

intrinsieke motivatie een rol en wordt deze niet minder naarmate de extrinsieke beloning groeit.  

 

A: “Ja, als je een baan zou kunnen krijgen die heel goed verdient maar waar niet zulke collega‟s zijn of je 

kan een baan krijgen, kiezen die wat minder verdient maar waar wel hele leuke collega‟s zijn, wat zou je 

dan kiezen?” 

R: “Ik denk toch voor de tweede” 

A: “Met de leuke collega‟s?” 

R: “Ja” 

A: “Waarom?” 

R: “Omdat ik ja, je gaat je op een gegeven moment toch irriteren enzo, ga je toch weer weg, maar als je 

leuke collega‟s hebt waar je het echt, met plezier naartoe gaat naar je werk enzo dan maakt dat geld, 

een beetje geld niet uit” 

Respondent 16, vrouw (studeert/werkt wel) 

 

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt niet dat extrinsieke beloningen een negatieve invloed kunnen 

hebben op de intrinsieke motivatie van een persoon. In sommige gevallen is de intrinsieke motivatie 

laag en verandert hier niets aan als er een hoge extrinsieke beloning tegenover de uit te voeren taak 

staat. Op dit punt ondersteunt dit onderzoek de theorie van Vroom.  

 In het thema „motivatie‟ is reeds beschreven hoe de uitkomsten van dit onderzoek 

samenhangen met de „Cognitieve Evaluatie Theorie‟.  

Wat opvalt bij de vergelijking van de resultaten van dit onderzoek en de beschreven 

motivatietheorieën, is de afwezigheid van rolmodellen in de motivatietheorieën. De theorieën gaan uit 

van intrinsieke en extrinsieke motivatie, maar beschrijven niet hoe deze motivatie „getriggerd‟ wordt. 

De theorieën veronderstellen dat motivatie „in‟ iemand zit en er ook uitkomt. Uit dit onderzoek blijkt 

echter de „trigger‟ van groot belang. McCombs (1994) is de enige auteur die de nadruk legt op de 

sociale steun die ervoor kan zorgen dat de motivatie wordt versterkt. Deci beschrijft het belang van 
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feedback bij de mate van intrinsieke motivatie die iemand heeft, maar hier wordt verder weinig 

aandacht aan besteed (Deci en Ryan, 1985). Ook Herzberg stelt dat iemand positief moet worden 

aangemoedigd in zijn werk, maar ook hij besteedt geen aandacht aan sociale ondersteuning. Dit is 

ook het geval bij Vroom die geen uitspraken doet over sociale steun en het belang daarvan voor de 

motivatie die iemand heeft (Pinder, 1984). 

 Er kan geconcludeerd worden dat de meeste klassieke motivatietheorieën niet overeenkomen 

met de manier waarop de motivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren tot stand komt. Voor deze 

groep is de sociale steun en met name een rolmodel binnen de familie zeer belangrijk.  

 

Wil, vaardigheden en sociale ondersteuning 

 

In dit hoofdstuk wordt de volgende deelvraag beantwoord:  

- Hoe is de verhouding tussen de wil, vaardigheden en de sociale ondersteuning?           

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

Alle respondenten van dit onderzoek zijn qua vaardigheden vergelijkbaar. Zij hebben allemaal VMBO 

gedaan en zijn daarna doorgestroomd naar het MBO. De jongeren die momenteel niet werken en/of 

studeren zijn niet gestopt vanwege een gebrek aan vaardigheden, zij zijn veelal uitgestroomd omdat 

de opleiding niet was wat ze ervan verwachtte of wegens externe omstandigheden als een verloving. 

Hoewel er uiteraard onderlinge verschillen zijn, is de beginsituatie van de jongeren allemaal dezelfde. 

De jongens en de meisjes hebben allemaal het VMBO gedaan en doen momenteel of een MBO 

opleiding of zijn afgehaakt.  

 

“Ik studeer op ROC Wibautstraat, ROC ASA en ik doe de opleiding sociaal juridische dienstverlening.” 

Respondent 15, vrouw (studeert/werkt wel) 

 

A: “Wat heb je gedaan?” 

R: “Voertuigentechniek” 

A: “Op het VMBO?” 

R: “Ja” 

A: “Oké en dat heb je afgemaakt?” 

R: “Ja, ja” 

A: “En toen?” 

R: “Klaar had ik m‟n diploma, had ik geen zin meer” 

A: “Geen zin meer, om verder te studeren?” 

R:  “Ja” 

Respondent 9, man (studeert/werkt niet) 

 

Een ander onderdeel van de motivatie die iemand heeft, is de „wil‟ zoals McCombs (1994) die 

beschrijft. Iemands wil houdt in dat iemand zich van zichzelf bewust is, zelfvertrouwen heeft en 
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intrinsiek gemotiveerd is om te leren. Dit houdt onder andere in dat de jongeren beseffen dat zij 

„agents‟ zijn en zelf hun keuzes maken. Alle jongeren beamen dat zij zelf hun eigen keuzes maken. 

De jongeren komen autonoom over en stellen dat ze doen wat zij zelf willen. Er zijn echter ook 

jongeren, die ondanks dat zij zeggen zelf keuzes te maken niks doen en zich door externe factoren 

laten beïnvloeden. Deze jongeren hebben te maken met personal helplessness wat gedefinieerd is 

door Deci (Deci en Ryan, 1985).  

 

A: “Vind je dat je zelf je eigen keuzes kan maken of wordt dat ook bepaald door je eigen omgeving en door 

mensen om je heen?” 

R: “Ligt eraan welke welk situatie je bent” 

A: “Zoals nu met school en werk en dat soort dingen” 

R: “Ja dan laat ik die school en werk achter voor werk, school en die stage, heb ik niks aan” 

A: “Dus daar kies je zelf voor om daar mee te stoppen?” 

R: “Ja tuurlijk, we worden toch niet geholpen, wat voor zin heeft het” 

Respondent 10, man (werkt/studeert niet) 

 

R: “Nee ik kan echt mijn eigen keuzes maken” 

A: “Ja?” 

R: “Ja, wat ik leuk vind doe ik, wat ik niet leuk vind doe ik niet. Dat is mijn eigen keuzes ja” 

Respondent 13, vrouw (studeert/werkt niet) 

 

R: “Nee, gewoon ik heb een eigen keuze, tuurlijk.” 

A: “Dus als jij iets in je hoofd hebt, kan je dat gewoon bereiken?” 

R: “Yes” 

A: “Er is niks wat je kan belemmeren?” 

R: “Nee” 

A: “Nee?” 

R: “Op zich, op zich, op zich, ja, ja wat ik je zei over het MBO zijn er wel van die obstakels maar dan moet 

je niet opgeven, moet je juist doorgaan.” 

Respondent 2, man (studeert/werkt wel)  

 

De jongeren komen allemaal over als zelfbewuste jongeren, die hun eigen keuzes maken en doen wat 

zij zelf willen. Naast het „agent‟ zijn, speelt ook zelfvertrouwen, de wil om te leren en de intrinsieke 

motivatie een rol bij de „wil‟ die iemand heeft. Zoals uit de beantwoording van de vorige deelvragen is 

gebleken, verschillen de jongeren wat dit punt betreft onderling wel sterk. De wil om te leren of te 

werken is bij de jongeren die niet werken en/of studeren erg laag, in tegenstelling tot de jongeren die 

momenteel wel een studie volgen.  

 

 

R: “Ja, hoezo niet, gewoon het idee dat je gewoon moet werken om je geld te verdienen, gewoon voor een 

baan ja, gewoon de moeite er voor.” 

A: “Daar heb je niet zoveel zin in?” 
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R: “Nee, niet echt” 

Respondent 7, vrouw (studeert/werkt niet) 

 

R: Klaar had ik m‟n diploma, had ik geen zin meer 

A: Geen zin meer, om verder te studeren? 

R:  Ja 

Respondent 9, man (studeert/werkt niet) 

 

A: “En wat is je einddoel daarmee? Waarom wil je het graag?” 

R: “Om hogerop te komen, ik, mijn plan is nu, met MBO wil ik graag ergens gaan werken, als ik straks HBO 

heb dan probeer ik daar hogerop te komen waar ik werk” 

Respondent 4, man (studeert/werkt wel) 

 

McCombs (1994) beschrijft dat deze factor de grootste rol speelt bij de motivatie van iemand. De 

sociale ondersteuning is de laatste factor die bijdraagt aan de motivatie en staat voor de context 

waarin iemand zich bevindt. Deze context zorgt voor de empowerment van de wil en de vaardigheden 

en ontstaat door relaties, die iemand met andere mensen heeft. Zoals hierboven is beschreven speelt 

de sociale ondersteuning een zeer belangrijke rol bij de jongeren. Zonder deze steun is de wil om te 

werken of te studeren bij bijna alle jongeren, die nu geen baan hebben of een studie volgen, erg laag. 

Door deze tegenstelling (sociale steun draagt bij aan een hoge wil, geen sociale steun aan een lage 

wil) kan geconcludeerd worden, dat de sociale ondersteuning inderdaad de wil en de vaardigheden 

„empowert‟ zoals McCombs (1994) beschrijft. Zij stelt echter dat de wil de overhand heeft van de drie 

beschreven factoren. Dit onderzoek wijst erop dat sociale ondersteuning wellicht een even groot, of 

zelfs groter aandeel hierin heeft. Als de jongeren geen steun krijgen, ontwikkelt de wil zich niet 

positief. Als er wel sprake is van sociale ondersteuning is de wil om te werken en te leren juist hoog. 

De stelling dat als een individu ziet dat hij zelf verantwoordelijk is voor de keuzes die hij maakt, de 

externe standaarden omzeild kunnen worden, komt niet overeen met deze onderzoeksresultaten. De 

jongeren stellen unaniem dat zij zelf keuzes maken en hun eigen leven inrichten. Desondanks is bij de 

jongeren, die geen sociale ondersteuning krijgen, de wil erg laag.  

 

R: “Was niet voor mij dus ja toen ben ik ermee gestopt gewoon (…) ik had niet echt zin meer in school” 

A: “Oké hoe komt dat?” 

R: “Ja, gewoon, ik had meer zin, gewoon zin om leuke dingen te doen, vrienden enzo, dus ja dan ga je 

school een beetje aan de kant zetten” 

Respondent 14, vrouw (studeert/werkt niet) 

 

De verhouding tussen de wil, vaardigheden en sociale ondersteuning is anders dan McCombs (1994) 

beschrijft. Zonder deze steun ontwikkelen de wil en ook de vaardigheden zich niet positief. Dankzij 

bijvoorbeeld broers of zussen worden de jongeren aangesproken op hun werk en zien zij een 

voorbeeld waardoor het nut van een diploma concreet wordt. Tevens worden zij praktisch bijgestaan 

waardoor de vaardigheden van de jongeren verbeteren. Crul (2000) beschrijft dat jongeren iets vaker 
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durven vragen aan een familielid als zij de uitleg niet begrijpen. Tijdens de les zijn zij hier 

bescheidener in. De sociale steun is dus meer dan alleen empowerment van de wil en de 

vaardigheden. Door de sociale steun van een rolmodel wordt de wil van een jongere groter en 

verbeteren de vaardigheden. 

 

Huidige situatie en werkinstelling 

In dit gedeelte worden de twee deelvragen beantwoord die van belang zijn voor Stichting JIJ en het 

TRESEGY project: 

- Hoe beoordelen jongeren zelf hun huidige situatie?  

Bij deze vraag gaat het erom hoe jongeren hun leefomstandigheden beoordelen en of zij hier 

tevreden over zijn. Deze vraag is ook relevant voor het TRESEGY project.  

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

- Wat is de instelling van jongeren als zij beginnen met een stage of werk in een bedrijf?      

Deze deelvraag is van belang voor Stichting JIJ. Zij willen graag weten hoe jongeren 

bijvoorbeeld tegen overwerken aankijken, eigen initiatief nemen en wat zij ervan vinden dat zij 

in een organisatie bijna altijd in de minderheid zijn.              

Mochten er verschillen zijn binnen de gehele groep van respondenten (bijvoorbeeld tussen de 

groep wel studeren en/of werken en niet studeren en/of werken) dan zal dit toegelicht worden. 

 

De jongeren, die momenteel wel werken en/of studeren, zijn allemaal erg tevreden over hun huidige 

situatie. Er zijn soms kleine dingen die beter kunnen, maar over studeren, werken en hun leven in het 

algemeen zijn zij positief.  

 

“Jawel, het gaat wel lekker. Het gaat wel goed, zeker, ik ben er wel blij mee, alleen ja, ik, ik wil toch zo snel 

mogelijk af van het MBO, maar ja dan moet je weer geduld voor hebben.” 

Respondent 2, man (studeert/werkt wel) 

 

“Heel blij, ik hoop dat het zo verder gaat, met school enzo, want ik ben ook niet echt meteen hoog begonnen ofzo, 

gewoon eerst VMBO gedaan en nu doe ik niveau 4 enzo, gewoon steeds een stapje hoger.” 

Respondent 16, vrouw (studeert/werkt wel) 

Alle jongeren, die wel werken en/of studeren, benadrukken het belang van studeren. Zij zijn erg 

positief ingesteld en willen allemaal doorstuderen om hogerop te komen. Hoewel zij er soms van balen 

laag te zijn begonnen (VMBO), zijn de jongeren toch allemaal tevreden met de huidige situatie en zien 

zij, zonder uitzondering, de toekomst positief tegemoet. Een verklaring hiervoor is dat zij momenteel 

studeren en een baantje hebben én bij een rolmodel in de familie zien wat iemand allemaal kan 

bereiken. Hierdoor zijn deze jongeren gemotiveerd en hebben zij het gevoel dat de toekomst er voor 
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hen goed uitziet. Ook zijn zij overtuigd van het feit dat zij hun toekomst zelf in de hand hebben. Dit 

wijst wederom op de positieve spiraal waar de jongeren, die wel werken en/of studeren, in zitten.  

 De jongeren, die momenteel niet actief zijn, hebben juist te maken met een negatieve spiraal 

en zijn ook veel minder tevreden met de huidige situatie.  

 

“Ik ja, ik ben absoluut niet blij met hoe het gaat nu, nee” 

Respondent 14, vrouw (studeert/werkt niet) 

 

R: “Nee, tuurlijk niet. Het gaat niet goed tuurlijk, ik weet het” 

A: “Je zei dat het niet zo goed ging, maar wat hoezo?” 

R: “We worden niet geholpen op school en zo, het heeft toch geen zin.” 

Respondent 10, man (studeert/werkt niet) 

 

De jongeren, die niet studeren en/of werken, vinden allemaal dat hun huidige situatie niet erg positief 

is en dat er iets moet veranderen. Deze verandering is echter zeer moeilijk door de negatieve spiraal 

waar zij in zitten. De jongeren weten niet goed hoe zij eruit moeten komen en hebben het gevoel dat 

het allemaal geen zin heeft. Ondanks dat zij benadrukken hun eigen keuzes te maken zien zij geen 

oplossing voor de situatie waarin zij zich momenteel bevinden. Andere mensen kunnen volgens deze 

jongeren weinig hulp bieden, ze moeten het alleen redden voor hun gevoel. Dit is precies waarom 

deze jongeren in de negatieve spiraal blijven. Juist door andere personen kunnen zij geholpen worden 

met studeren, een baantje zoeken en hun leven weer op de rails krijgen. De meisjes die in een 

negatieve spiraal zitten staan wel meer open voor hulp van buitenaf en erkennen ook dat er hulp 

nodig is om een nieuwe start te maken. Hierdoor kunnen zij sneller uit de negatieve spiraal komen dan 

de jongens die geen hulp willen.  

 

R: “Zelf gaan, eigen houtje, wat (…), ik ga geen hulp vragen” 

A: “Hoezo niet?” 

R: “Wat is hulp, ze gaan als mensen zien dat je niks zelf kan (…) gewoon op jezelf, je moet niet altijd op 

andere mensen gaan rekenen want die zijn er niet altijd” 

A: “Ook je broers niet?” 

R: “Ja na een tijdje is m‟n broer d‟r ook niet meer, op wie ga ik dan rekenen?” 

A: “Dus je probeert alles zelf te doen?” 

R: “Tuurlijk, als je niks zelf doet dan ga je het nooit leren” 

Respondent 10, man (studeert/werkt niet) 

 

R: “Ja, hun zitten allemaal op school hoor, mijn twee zussen zijn getrouwd en die zitten ook op school en ja” 

A: “Helpen die je wel eens met dit soort dingen?” 

R: “Jawel als ik er naar vraag, maar ja als ik niks zeg dan denken hun ook van het gaat goed toch?” 

A: “Vind je dat jammer? Zou je wat meer hulp willen of?” 

R: Ja want we hadden het daar net ook over, m‟n tante die gaat hier stage lopen, dan gaat ze mij ook 

coachen, dat is denk ik wel nodig” 

Respondent 7, vrouw (studeert/werkt niet) 
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De meisjes, die niet actief zijn, erkennen dat de huidige situatie niet positief is en staan open voor 

verbeteringen. De jongens, die niet werken en/of studeren, willen alles zelf regelen en denken niet aan 

het inschakelen van hulp, hierdoor blijven zij langer in een negatieve spiraal zitten dan de meisjes.  

 Alle jongeren geven aan op tijd te willen komen op hun werk en willen hun best doen. De 

jongens en meisjes, die wel werken en/of studeren, staan wel positiever tegenover overwerken dan de 

groep die niet actief is. Alle respondenten geven aan het geen probleem te vinden om met 

autochtonen samen te werken.  

 

“Nee, ik vraag me af wat het verschil is tussen een Marokkaan en een Nederlander. Op zich is het geen verschil, 

hij blijft een mens en ja, we verschillen alleen in taal en ja, je praat gewoon met die persoon” 

Respondent 2, man (studeert/werkt wel) 

 

“Dat zou ik normaal vinden, want een mens is een mens weet je ik ga iemand niet beoordelen op cultuur of weet 

ik veel gewoon, het hangt af van je karakter weet je. Als jij mij met respect behandelt, behandel ik je tien keer met 

respect terug. Ja en als iemand, laten we het zo zeggen, iemand die ruzie zoekt, iemand die irritant is, daar neem 

ik afstand van of ik waarschuw op een rustige manier en dan wil ie het nog steeds niet begrijpen stel ik heb een 

collega die mij lastigvalt ga ik gewoon naar m‟n bedrijfsleider of stagebegeleider om met diegene in gesprek te 

gaan waar ik erbij ben.” 

Respondent 8, man (studeert/werkt wel) 

 

Een kanttekening bij de positieve opmerkingen over de werkinstellingen die de jongeren maken, is dat 

dit sociaal wenselijke antwoorden kunnen zijn. Zeker de vraag of de jongeren op tijd komen belangrijk 

vindt werd altijd bevestigend beantwoord. In de praktijk blijkt echter dat de jongeren veel te laat komen 

en zich niet altijd aan afspraken houden.  
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Conclusie 

 

In dit laatste hoofdstuk wordt de hoofdvraag van dit onderzoek beantwoord: 

 

- Wat is de motivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren om te werken? 

 

In dit onderzoek is zowel een verschil gemaakt tussen jongens en meisjes, als tussen jongeren die wel 

en die niet studeren of een baantje hebben. Uit de resultaten blijkt dat tussen de respondenten grote 

motivatieverschillen bestaan ten opzichte van werk en studeren.  

 

“Lekker op m‟n luie reet internetten” (lacht) 

Respondent 10, man (studeert/werkt niet) 

 

“Ik wil sowieso door gaan studeren dus ik denk dat ik dan wel een carrièrevrouw zal worden (lacht) ja” 

Respondent 1, vrouw (studeert/werkt wel) 

 

Bij de beantwoording van de deelvragen is een deel van de verschillen in motivatie onder 

Marokkaans-Nederlandse jongeren verklaard. Als de jongeren een rolmodel binnen hun familie 

hebben, zijn zij meer gemotiveerd om door te studeren en te werken dan de jongeren die geen 

rolmodel hebben. Ook zijn de jongeren met een rolmodel meer intrinsiek gemotiveerd; zij willen 

zichzelf ontwikkelen en capabel voelen. Tevens zijn zij in staat om meer op de lange termijn na te 

denken en te plannen. De jongeren, die nu niet studeren en/of werken, ervaren de beloning van een 

diploma niet als genoeg winst na de moeite van het studeren. Vrienden worden door deze jongeren 

als zeer belangrijk ervaren; zij praten ook meer met hun vrienden dan met een broer, zus, of een 

ander rolmodel.  

 De motivatie van Marokkaans-Nederlandse jongeren hangt onder andere af van een aantal 

externe factoren. De belangrijkste factor hierbij is de aanwezigheid van een rolmodel. Hierbij worden 

oudere broers en zussen het meest genoemd. Zij fungeren als hulp bij allerlei praktische zaken, ze 

helpen bij het huiswerk en sturen de jongeren in het maken van belangrijke keuzes. Hierdoor zijn de 

jongeren bewust bezig met hun toekomst, ervaren zij studeren als belangrijk, krijgen zelfvertrouwen en 

willen doorgroeien. Wanneer een jongere geen rolmodel heeft wordt dit gemis opgevangen door 

vrienden. Dit zijn over het algemeen vrienden, die ook in moeilijke omstandigheden verkeren en niet 

positief tegenover studeren of werken staan. Hierdoor komt de jongere zeer moeilijk uit de negatieve 

spiraal, waarin hij of zij zich op dat moment bevindt. De jongeren, die in een positieve spiraal zitten, 

kunnen beter omgaan met negatieve ervaringen als bijvoorbeeld discriminatie. Door de steun uit hun 

omgeving laten zij zich niet zomaar uit het veld slaan en staan ze erg positief tegenover de toekomst.  

 Een opvallende overeenkomst bij alle geïnterviewde jongens (zowel de studerende groep als 

de inactieve groep) en bij de groep meisjes, die niet studeren en/of werken, is het idee om een eigen 

bedrijf op te starten of leiding te geven. Deze jongeren hechten veel waarde aan status en werken niet 

graag „onder‟ een leidinggevende. De jongens, die wel een studie volgen, zien dit als ideale baan 
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maar staan niet negatief tegenover werken op een kantoor of een ander baantje. Zij zijn wat dit betreft 

genuanceerder en realistischer. Het idee van een eigen bedrijf spreekt aan, omdat de jongeren dan 

denken zelf hun tijd te kunnen indelen en anderen opdrachten te kunnen geven. Alle jongeren hebben 

het gevoel dat ze goed kunnen organiseren en willen dit het liefste doen in een eigen bedrijf. De 

conclusie dringt zich vervolgens snel op dat Marokkaans-Nederlandse jongeren dus veel waarde aan 

eer hechten, wat in de literatuur ook vaak genoemd wordt als een typische „Marokkaanse eigenschap‟ 

(De Jong, 2007). Deze conclusie verdient echter nuancering. Naar mijn mening komt de drang naar 

het starten van een eigen bedrijf voort uit, eergevoelens aan de ene kant en de behoefte om zich te 

bewijzen en niet afgeschreven te worden aan de andere kant. Deze nuancering kan gemaakt worden, 

aangezien ook de jongens, die wel werken en/of studeren, het „eigen bedrijf‟ vaak aan de orde stellen 

in de interviews. Met deze laatste groep gaat het goed op school, of met werk en zij krijgen veel 

sociale steun. Toch trekt ook bij hen het hebben van een eigen bedrijf,  hetgeen verklaard kan worden 

door de behoefte van deze jongeren om zichzelf te bewijzen. Hoewel minder dan onder de jongens 

die, geen studie volgen of niet werken, komt dit bij beide groepen duidelijk naar voren. Dit gegeven 

kan verklaard worden door het feit, dat de jongeren allemaal laag beginnen. Het VMBO is voor alle 

jongeren het startpunt. Verder is er veel negatief nieuws in de media, op straat worden zij vaak scheef 

aangekeken en het vinden van een stage levert regelmatig moeilijkheden op. Door deze zware start 

willen de jongeren zich bewijzen en een zo hoog mogelijke baan vinden in de zin van zelf iets 

organiseren of leiden.  

 De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is het gegeven dat rolmodellen een zeer 

belangrijke invloed kunnen uitoefenen op Marokkaans-Nederlandse jongeren. Hierbij gaat het altijd 

om een wat ouder familielid, een broer of zus of bijvoorbeeld een jonge oom. Deze familieleden 

helpen de jongeren, geven hen advies en bieden ondersteuning. Uit deze steun ontstaat een positieve 

spiraal. De jongeren krijgen meer zelfvertrouwen en willen zich ontwikkelen.  

 

Politiek en integratie 

 

In het theoretisch kader is ook beschreven hoe de huidige politieke partijen tegenover integratie staan. 

Dit onderwerp staat hoog op de agenda en door politici als Verdonk wordt het debat op een scherpe 

toon gevoerd. De strekking ervan is, dat aanpassing van migranten aan de Nederlandse samenleving 

een belangrijke voorwaarde is voor integratie en dat deze aanpassing zonodig afgedwongen moet 

worden.  

De standpunten over integratie van de politieke partijen, die momenteel in de regering, zitten 

zijn de volgende: 

 

PvdA: “Het integratiebeleid moet zich volgens de PvdA op drie zaken richten: 

-         Kennis van taal en samenleving 

-         Participatie in de samenleving 

-         Naleven van kernwaarden” 

(PvdA) 
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 CDA: “Wat ons betreft gaan we voor een 'ritsmodel', waarbij de Nederlandse samenleving zich op de hoofdweg 

bevindt en de migranten invoegen. Dat vraagt van migranten inzet en motivatie om in te burgeren, en kennis van 

onder meer de Nederlandse taal en samenleving.” 

(CDA) 

 

Christen Unie: “Ze hebben baat bij inzicht in de Nederlandse samenleving en beheersing van de Nederlandse 

taal. Alleen zo kunnen ze snel participeren in de maatschappij en worden ze zelfredzaam.” 

(Christenunie) 

 

De regeringspartijen stellen unaniem, dat de beheersing van de Nederlandse taal, meedoen aan de 

Nederlandse samenleving en kennis van de Nederlandse waarden en normen de pijlers zijn van het 

integratiebeleid. Oplossingen worden gezocht in het creëren van arbeidsplaatsen, stageplaatsen en 

goed onderwijs. Het CDA stelt ook voor om de dubbele nationaliteit af te schaffen. Derde generatie 

migranten moeten volledig voor de Nederlandse samenleving kiezen, anders kunnen zij, aldus het 

CDA, niet goed integreren (Verhagen, n.d.). Ook de Christen Unie pleit voor afschaffing van de 

dubbele nationaliteit (website Christen Unie). Deze opstelling tekent het huidige klimaat ten opzichte 

van integratie. Migranten en de kinderen van migranten moeten zich loyaal opstellen naar Nederland, 

werken, de taal vloeiend spreken en vooral participeren in de Nederlandse samenleving. De omgang 

met autochtonen is zeer belangrijk, omdat mensen hierdoor beter geïntegreerd zouden raken.  

 De inzet voor een nieuw integratiebeleid, dat is begonnen bij Bolkestein (zie theoretisch 

kader), is steeds scherper geworden. Er wordt veel van migranten en de kinderen van migranten 

gevraagd. Het toe-eigenen van de Nederlandse cultuur door middel van participatie en de omgang 

met autochtonen, wordt als zeer belangrijk gezien door de meeste politieke partijen. De conclusie van 

dit onderzoek is echter, dat een geheel andere variabele, namelijk een rolmodel binnen de eigen 

familie van een Marokkaans-Nederlandse jongere, van doorslaggevend belang is voor de mate van 

studie- en arbeidsmotivatie. Een rolmodel binnen de „eigen‟ Marokkaans-Nederlandse cultuur is dus 

van groot belang voor de integratie. Werken en studeren zijn immers manieren van integreren. Dit 

staat haaks op de huidige opvatting van verplicht integreren in de Nederlandse samenleving. Door 

goede familiebanden en ervaringen binnen de Marokkaanse én de Nederlandse cultuur integreren 

jongeren beter in de Nederlandse samenleving.  

 Dit onderzoek toont aan dat er een ander aangrijpingspunt moet worden genomen in de 

huidige politiek. Momenteel wordt in het publieke en politieke debat bijna uitsluitend de „eigen‟ 

autochtone cultuur als aangrijpingspunt voor het integratiebeleid genomen. Dit is niet alleen een 

defensieve aanpak, maar ook één die zich beperkt tot de eigen, autochtone cultuur en zo de 

mogelijkheden tot verrijking van het eigen denken met aspecten van „vreemde‟ culturen onbenut laat. 

De conclusie van dit onderzoek laat zien dat belangrijke krachten voor integratie binnen het 

„allochtone‟ gezin zelf liggen.  
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Aanbevelingen 

 

In dit hoofdstuk wordt een aantal aanbevelingen gedaan die de huidige situatie (zie theoretisch kader) 

van Marokkaans-Nederlandse jongeren kunnen verbeteren.  

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is, dat een rolmodel in het leven van een 

Marokkaans-Nederlandse jongere erg belangrijk is. Op de basisschool zou al geïnventariseerd 

moeten worden hoe de thuissituatie van deze jongeren eruit ziet en of een oudere broer of zus kan 

helpen. Mocht er een broer of zus zijn, dan is het van belang dat hij of zij bijgestaan wordt bij de 

ondersteuning van jongere broertjes of zusjes. Van hun ouders krijgen zij immers die noodzakelijke 

steun veelal niet. Als er geen oudere broers of zussen zijn, moeten deze kinderen hulp krijgen van 

een coach, die als rolmodel in het gezin van de jongere kan dienen. Momenteel is er (onder andere in 

Amsterdam) een aantal projecten, dat zich richt op het coachen van jongeren. Hierbij worden de 

jongeren bijvoorbeeld de hele dag „in de gaten gehouden‟ door de hulpverlener. Zodra zij weer naar 

huis gaan neemt de coach afstand. Het is echter van belang om de thuissituatie van de kinderen goed 

in beeld te brengen, aangezien daar veel winst te behalen valt.  

Naast de thuissituatie op zich, is ook de leeftijd, waarop een jongere een coach krijgt, van 

belang.  Het heeft veel minder zin jongeren pas een coach te geven als zij al 15 jaar of ouder zijn. De 

jongeren verkeren op die leeftijd al in vriendenkringen, waarin negatieve beelden over werken en 

studeren domineren. Jongeren al vanaf jonge leeftijd coachen, als zij geen rolmodel binnen de familie 

hebben, zal helpen om in een positieve spiraal te raken en een hogere motivatie te ontwikkelen om te 

gaan studeren en te werken.  

Van belang is daarom om al op jonge leeftijd (basisschool) te inventariseren of een jongere 

zich kan optrekken aan een rolmodel of dat een coach gewenst is. Op jonge leeftijd staan de kinderen 

nog opener en vrijer in het leven en zijn zo sneller en beter in een positieve spiraal te brengen.  

Er is een belangrijke rol weggelegd voor de scholen bij het verbeteren van de situatie van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren. Sociale vaardigheidstrainingen, praktische hulp bij huiswerk en 

begeleiding bij het kiezen van een vervolgopleiding, zijn een belangrijke ondersteuning. De jongeren 

hebben echter te maken met wisselende docenten en geen vaste steun als zij geen rolmodel binnen 

de familie hebben. Het belang van een rolmodel is groot. Een rolmodel heeft echter alleen zin als de 

jongere hiervoor open staat en het rolmodel vertrouwt. Om deze reden is het van belang om de 

kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met een coach als zij geen rolmodel binnen de 

familie hebben.  

Een andere aanbeveling is om jongeren op het VMBO voor te lichten over het oprichten van 

een eigen bedrijf. De jongeren, die niet werken en/of studeren, hebben allemaal de droom van een 

eigen bedrijfje. Aangezien zij weinig motivatie hebben om door te studeren, liggen hier 

aanknopingspunten. Door de jongeren te begeleiden en te helpen bij de mogelijkheden van een eigen 

bedrijf, bijvoorbeeld in de vorm van een schoolproject (of een cursus als de jongeren niet meer op 

school zitten), kunnen zij hun dromen wellicht omzetten in concrete en haalbare doelen of de 

realiteitswaarde van een eigen bedrijf leren kennen. Van een eigen bedrijf raken alle jongeren erg 
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enthousiast en dit moet beter benut worden. Door de jongeren handvaten te bieden kunnen zij inzicht 

verkrijgen in de mogelijkheden en beperkingen die een eigen bedrijf bieden. De jongeren die in een 

negatieve spiraal zitten, moeten de kans krijgen om hieruit te komen. Dit kan bijvoorbeeld door een 

rolmodel (hoewel dit moeilijk is als de jongeren al ouder zijn) en door de nog aanwezige motivatie aan 

te spreken en stapje voor stapje te vergroten. Door de duidelijke overeenkomst met de voorkeur voor 

een eigen bedrijf, is het de moeite waard om de jongeren hierin te begeleiden en te ondersteunen, 

zodat zij deze motivatie kunnen ontwikkelen en praktisch gezien vooruit kunnen.  

 In de conclusie is beschreven dat de politiek een ander aangrijpingspunt moet nemen in het 

debat over integratie. In plaats van de „autochtone‟ cultuur als exclusief uitgangspunt te nemen, moet 

ook de „allochtone‟ cultuur benut worden, aangezien de krachten van het „allochtone‟ gezin zelf voor 

een betere integratie kunnen zorgen. De politieke elite heeft de taak om dit aan burgers uit te leggen 

en geen op angst gebaseerde beleidsstrategieën ontwikkelen. Integreren wil niet zeggen dat iemand 

zijn „vreemde‟ cultuur moet verruilen voor de „autochtone‟ cultuur, maar dat integratie juist door de 

combinatie van beide tot stand komt.  

 

Discussie 

 

In dit hoofdstuk zijn verschillende overwegingen en beperkingen van dit onderzoek beschreven. Het 

vinden van jongeren, die niet werken en studeren, bleek een moeilijke opgave. Zelfs de jongeren die 

bij Stichting JIJ bekend waren, een organisatie waar geprobeerd wordt hen te helpen, waren moeilijk 

te bereiken. Allemaal waren zij sceptisch over het onderzoek en de interviews begonnen over het 

algemeen erg gesloten. Als de jongeren eenmaal gerustgesteld waren, verliepen de interviews beter 

en kwamen er meer verhalen boven tafel. Uiteindelijk zijn vier jongens geïnterviewd (één telefonisch) 

en drie meisjes (één telefonisch). Vanwege tijdgebrek is er toen besloten om te stoppen met het 

zoeken naar meer jongeren, die niet werken en niet studeren.  

 Hieruit kan geconcludeerd worden dat de jongeren, die niet werken en niet studeren, moeilijk 

te bereiken zijn voor andere personen dan vrienden. De jongeren besteden veel tijd aan het 

onderhouden van sociale contacten, maar zijn erg sceptisch naar anderen toe. Hierdoor zijn zij slecht 

bereikbaar voor coaches of hulpverleners. Dit gegeven benadrukt wederom het belang van vroegtijdig 

ingrijpen op de basisschool, als de jongeren geen rolmodel binnen het eigen gezin hebben. Op deze 

manier komen zij meer in contact met coaches of begeleiders en zien zij de mogelijkheden van 

doorstuderen en bijvoorbeeld bijles.  

Een kanttekening bij dit onderzoek is de scheiding, die gemaakt is tussen de jongeren die wel en 

de jongeren die niet studeren en/of werken. Alle jongeren zijn op dezelfde manier geïnterviewd en 

geanalyseerd, omdat zij allemaal op het VMBO zijn begonnen. Het is echter mogelijk dat de jongeren, 

die niet werken en/of studeren, een lager intelligentieniveau hebben. Dit kan van invloed zijn op hun 

vermogen en/of bereidheid doelen te stellen op wat langere termijn en de motivatie op te brengen om 

die doelen te realiseren. Er kan echter met een grote mate van zekerheid worden gesteld, dat een 

rolmodel een belangrijke invloed heeft op het verloop van de school- en arbeidscarrière van alle 

Marokkaans-Nederlandse jongeren. Deze conclusie kan getrokken worden omdat alle jongeren, die 
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wel studeren en/of werken, een rolmodel binnen hun familie hebben waar zij praktische hulp en advies 

van krijgen.  

In het theoretisch kader zijn intrinsieke en extrinsieke motivatie als volgt samengevat:  

- Intrinsieke motivatie houdt in dat iemand bevrediging uit de te verrichten taken haalt en hier 

verder geen materiële of sociale beloning voor krijgt (Frey, 1997 en Pinder, 1984). Intrinsieke 

beloningen zijn bijvoorbeeld persoonlijke groei of bevrediging. Het gaat om het gevoel van 

competentie, zelfvertrouwen groeit en men heeft het gevoel dat men controle heeft over zijn of 

haar leven (Petri, 1996).  

- Extrinsieke motivatie betreft de externe beloning, die tegenover een bepaalde activiteit staat, 

zoals geld, status of macht.  

De scheiding tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie is niet altijd even duidelijk en ook de literatuur, 

die bij dit onderzoek is gebruikt, is niet eenduidig wat dit onderwerp betreft. Het onderscheid tussen 

extrinsieke en intrinsieke motivatie in dit onderzoek is mijn eigen interpretatie, die tot stand is gekomen 

door de interviews met de jongeren en de literatuur, die in het theoretisch kader beschreven is. 

Bepaalde elementen komen in de interviews zeer duidelijk naar voren, terwijl sommige antwoorden 

moeilijker te interpreteren zijn. Het begrip „praktische extrinsieke motivatie‟ is bijvoorbeeld door mijzelf 

toegevoegd om nuance aan te brengen in het ruime begrip „ extrinsieke motivatie‟. Door bij de 

beantwoording van de deelvragen een schema weer te geven met de motivatie van de verschillende 

groepen jongeren, heb ik geprobeerd de opvallende verschillen in kaart te brengen. Hoewel dit mijn 

eigen interpretatie is, zijn deze verschillen in extrinsieke en intrinsieke motivatie door dit onderzoek 

aangetoond en kan met enige zekerheid worden gesteld, dat de respondenten, die wel studeren, 

verschillen van de jongeren die niet actief zijn en dat ook jongens en meisjes anders ingesteld zijn. Dit 

kan zo geformuleerd worden, omdat er duidelijke verschillen tussen deze groepen tijdens de 

interviews naar boven zijn gekomen. Met het schema bij de beantwoording van de deelvragen is 

duidelijk weergegeven wat mijn interpretatie van de onderzoeksresultaten is en wat de verschillen 

tussen de diverse respondenten zijn.  

 Verder onderzoek is van belang om de precieze invloed van een rolmodel in het leven van 

Marokkaans-Nederlandse jongeren te bepalen. Hierdoor kunnen oudere broers en zussen beter 

gecoacht worden. Tevens kunnen hulpverleners goed opgeleid worden om zo de jongeren de sociale 

steun te kunnen bieden, die ervoor zorgt dat de motivatie om te studeren en te werken groeit. Bij 

eventueel vervolgonderzoek zou er onderscheid kunnen worden gemaakt, tussen jongeren van 

etnische minderheden met oudere broers of zussen en jongeren die dit niet hebben. Zo kan in kaart 

worden gebracht wat de precieze invloed van een rolmodel is en kan hier beter door de hulpverlening 

op worden ingesprongen. Ook intellectuele vermogens kunnen in vervolgonderzoek worden 

meegenomen. Naast het hebben van een rolmodel is het mogelijk dat deze factor ook een rol speelt 

bij een positieve of negatieve spiraal waar de jongeren in terecht kunnen komen.  
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Nawoord 

 

Mijn keuze, voor het onderwerp arbeidsparticipatie, komt voort uit de huidige maatschappelijke 

relevantie en persoonlijke interesse. Tijdens mijn bachelor studie Algemene Sociale Wetenschappen 

heb ik mijn keuzevakken zo veel mogelijk ingevuld met onderwerpen die betrekking hebben op 

etnische minderheden, mogelijke acculturatiestrategieën en religie en cultuur. Dit heeft er, in 

combinatie met het huidige publieke debat over integratie voor gezorgd dat ik besloten heb mijn 

masterthesis te wijden aan Marokkaans-Nederlandse jongeren en meer in het bijzonder hun 

arbeidsmotivatie. 

Het laatste jaar van mijn studie is ook het meest interessante jaar voor mij geweest. Na de 

bachelor Algemene Sociale Wetenschappen heb ik gekozen voor de richting van integratie en de 

multiculturele samenleving. Dit is een goede keus gebleken. Door de uitvoering van dit onderzoek heb 

ik bijvoorbeeld de kans gekregen veel literatuur wat dit onderwerp betreft te analyseren en  

Marokkaans-Nederlandse jongeren te interviewen. Hierdoor ben ik tot de conclusie gekomen dat dit 

onderwerp mij inderdaad erg aanspreekt en dat ik hiermee in mijn toekomstige loopbaan mee verder 

wil. 

Dit onderzoek is niet alleen door mijzelf tot stand gekomen. Ik wil graag een aantal mensen 

bedanken die belangrijk zijn geweest tijdens de totstandkoming van mijn masterthesis.  

 Ten eerste wil ik mijn begeleider Robert Maier bedanken voor alle tips, duwtjes (of duwen) in 

de goede richting. Dankzij de grote hoeveelheid kennis die de heer Maier heeft van de multiculturele 

samenleving, is mijn onderzoek op de wijze hoe het hier ligt tot stand gekomen. Naast mijn eerste 

begeleider heeft ook Kaj van Zenderen geholpen bij dit onderzoek. Door de beschikking die ik had 

over de dataset met enquêtes, heb ik de mogelijkheid gekregen om mijn resultaten te versterken. 

Tevens wil ik hem bedanken voor de hulp met SPSS en de feedback op dit onderzoek.  

 Ook wil ik mijn vader bedanken voor al het nakijken, verbeteren en alle ideeën. Zonder deze 

hulp had ik mijn onderzoek niet op deze manier kunnen afronden. Dankzij de nieuwe ideeën en 

aanwijzingen kon ik altijd snel verder of zag ik een nieuwe invalshoek waardoor dit onderzoek veel 

sterker is geworden. 

 Jiren Dijkers bedank ik voor de hulp met SPSS en, ondanks dat zij geen oudere zus is, het 

motiveren. Ilona Goessens bedank ik tot slot ook voor het motiveren en de vele gesprekken over dit 

onderzoek. 
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Bijlage 1 

 

Tabel 1: Overzicht van de verschillen in “eigen spijbelgedrag” naar “spijbelgedrag van broers of 

zussen” 

 
 
Eigen 
spijbelgedrag 

 Spijbelgedrag broers en zussen 

Niet Af en toe Vaak 

Niet 
 

20         58.8% 5          45.5%    0           0%        

1-5 keer 
 

11         32.4% 2          18.2% 0           0% 

5 of meer keer 3           8.6% 4          36.4% 3           100% 

 Totaal 34         100% 11        100% 3           100% 
In absolute aantallen participanten en het kolompercentage participanten 
Verdeling is significant met Pearson Chi² = 0.003 (2-zijdig) N = 48 

 

Tabellen 2 t/m 6: Kruistabel met overzicht van verschillen tussen autochtone en allochtone jongeren 

per antwoordcategorie “praten met broers zussen over ..” 

 

 
Praten met je broer of 
zus over de les 

 Autochtone jongeren Allochtone jongeren 

Niet 42            71%       27            43% 

Af en toe 7              12% 19            31% 

Vaak 10            17% 16            26% 

Totaal 59            100% 62            100% 
In absolute aantallen participanten en het kolompercentage participanten 
Verdeling is significant met Pearson Chi² = 0.006 (2-zijdig) N = 121 
 

 
Praten met je broer of 
zus over klasgenoten 

 Autochtone jongeren Allochtone jongeren 

Niet 41            69%       30            49% 

Af en toe 11            19% 15            25% 

Vaak 7              12% 16            26% 

Totaal 59            100% 61            100% 
In absolute aantallen participanten en het kolompercentage participanten 
Verdeling is significant met Pearson Chi² = 0.055 (2-zijdig) N = 120 

 

 
Praten met je broer of 
zus over huiswerk 

 Autochtone jongeren Allochtone jongeren 

Niet 46            78%       29            46% 

Af en toe 8              14% 17            27% 

Vaak 5                8% 17            27% 

Totaal 59            100% 62            100% 
In absolute aantallen participanten en het kolompercentage participanten 
Verdeling is significant met Pearson Chi² = 0.001 (2-zijdig) N = 121 

 

 
Praten met je broer of 
zus over docenten 

 Autochtone jongeren Allochtone jongeren 

Niet 41            70%       30            49% 

Af en toe 12            20% 12            19% 

Vaak 6              10% 20            32% 

Totaal 59            100% 62            100% 
In absolute aantallen participanten en het kolompercentage participanten 
Verdeling is significant met Pearson Chi² = 0.010 (2-zijdig) N = 121 
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Praten met je broer of 
zus over cijfers 

 Autochtone jongeren Allochtone jongeren 

Niet 43            73%       25            40% 

Af en toe 10            17% 17            27% 

Vaak 6              10% 20            33% 

Totaal 59            100% 62            100% 
In absolute aantallen participanten en het kolompercentage participanten 
Verdeling is significant met Pearson Chi² = 0.001 (2-zijdig) N = 121 

 

Tabel 7: Overzicht van de sterkte van de verbanden tussen “praten met broers of zussen” tussen 

allochtone en autochtone jongeren 

Praten met je broer of zus over Pearson Chi²  

- de les .006* 

- klasgenoten .055** 

- huiswerk .001* 

- docenten .010* 

- cijfers .001* 
*Significant op .01 (2-zijdig) 
**Significant op .06 (2-zijdig) 

 

 

 

 

 


