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Voorwoord	
Met	deze	scriptie	eindigt	mijn	Master	Humanistiek	en	daardoor	kan	 ik	voortaan	niet	

meer	zeggen	dat	ik	student	ben.	Door	mijn	afstuderen	zal	ik	daarom	voor	een	deel	een	

nieuwe	betekenis	moeten	gaan	geven	aan	wie	ik	ben.	

		 Gelukkig	heb	ik	de	unieke	kans	gehad	de	afgelopen	maanden	om	te	leren	van	

dertien	 mannen	 die	 meestal	 tientallen	 jaren	 voor	 Philip	 Morris	 in	 Bergen	 op	 Zoom	

hebben	gewerkt.	Van	de	één	op	de	andere	dag	kregen	zij	echter	de	mededeling	dat	ze	

hun	baan	gingen	verliezen.	Voor	de	meesten	kwam	dit	als	donderslag	bij	heldere	hemel.	

		 Ieder	van	deze	mannen	heeft	op	zijn	eigen	manier	betekenis	gegeven	aan	hun	

baanverlies.	In	deze	scriptie	delen	zij	hun	wijsheid	en	inzichten.	Daarom	gaat	mijn	dank	

allereerst	uit	naar	de	mannen	van	Philip	Morris:	Bedankt	voor	jullie	vertrouwen	en	dat	

jullie	mij	deelgenoot	hebben	gemaakt	van	jullie	persoonlijke	ervaringen.	En	natuurlijk	

ook	voor	 jullie	enorme	gastvrijheid,	hartelijkheid	en	vele	bakjes	koffie	waarmee	jullie	

mij	verwelkomden.		

	

Het	was	echter	niet	altijd	makkelijk	om	deze	mannen	te	vinden.	Ik	prijs	mezelf	gelukkig	

met	mijn	netwerk	in	West-Brabant:	bedankt	mamma,	Henk,	Romy	en	Patricia	voor	het	

delen	van	jullie	netwerken.	Maar	ook	nog	extra	dank	aan	alle	mannen	die	me	in	contact	

brachten	met	hun	oud-collega’s.	

			 Daarnaast	 wil	 ik	 Caroline	 bedanken	 voor	 haar	 geweldige	 begeleiding:	 jouw	

vertrouwen	en	ondersteuning	waren	onmisbaar	in	de	totstandkoming	van	deze	scriptie.	

Maar	 ook	wil	 ik	 Froukje	 bedanken	 voor	 haar	 scherpe	 en	 constructieve	 inzichten	 als	

meelezer.	Jullie	waren	samen	een	dreamteam	voor	de	begeleiding	van	deze	scriptie.		

Ook	dank	aan	Nina	en	Susan	voor	alle	feedback.	Rainier,	Paul	en	Jan	voor	alle	

advies	over	deze	mannen.	En	natuurlijk	aan	iedereen	die	de	afgelopen	maanden,	soms	

tot	in	de	oneindigheid,	mijn	scriptieavonturen	aan	hebben	gehoord.		

	

Tot	slot	speciale	dank	aan	mijn	allerliefste	Nagaré:	bedankt	voor	je	onvoorwaardelijke	

steun,	en	je	oneindige	geduld	en	ruimte	voor	mijn	scriptieproces.		
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Philip	Morris-sigarettenfabriek	te	Bergen	op	Zoom	van	bovenaf.	Voordat	het	grootste	deel	van	de	fabriek	

sloot	op	1	september	2014,	werkten	hier	1371	werknemers.	Gefotografeerd	met	Google	Earth. 
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Samenvatting	

Op	 4	 april	 2014	 kregen	 1231	 van	 de	 1371	 werknemers	 van	 sigarettenfabriek	 Philip	

Morris	 in	Bergen	op	Zoom	te	horen	dat	ze	hun	baan	gingen	verliezen.	Uit	onderzoek	

blijkt	dat	baanverlies	een	grote	impact	kan	hebben	op	de	masculiniteiten	van	oudere	

mannen.	Daarnaast	kunnen	mannen	in	tijden	van	baanverlies	in	conflict	komen	met	hun	

autonomie.	 In	 deze	 casestudie	 is	 daarom	 onderzocht	 middels	 kwalitatieve	 diepte-

interviews	 hoe	 twaalf	 mannelijke	 oud-medewerkers	 van	 Philip	 Morris	 in	 de	

leeftijdscategorie	 46	 tot	 en	 met	 61	 jaar	 hun	 masculiniteiten	 hebben	 ervaren	 na	

baanverlies,	met	hierbij	speciale	aandacht	voor	de	rol	van	autonomie.		

		 Het	onderzoek	bevestigt	dat	ervaringen	van	masculiniteiten	in	deze	groep	oud-

medewerkers	verbonden	zijn	met	hun	ervaringen	van	baanverlies	en	autonomie.	In	hun	

ervaringen	van	baanverlies	en	autonomie	proberen	de	meeste	mannen	zoveel	mogelijk	

vast	te	houden	aan	masculiniteiten	die	zij	voorafgaand	aan	hun	baanverlies	ervaarden.	

De	 belangrijkste	 factor	 in	 hun	 ervaringen	 van	 masculiniteiten,	 gekoppeld	 aan	

baanverlies	en	autonomie	is	dat	ze	ook	in	de	nieuwe	situatie	kunnen	blijven	voldoen	aan	

de	financiële	verantwoordelijkheid	die	ze	ervaren	voor	hun	gezin.	De	mannen	hebben	

tientallen	jaren	voor	Philip	Morris	gewerkt	en	op	die	manier	bestaanszekerheid	ervaren.	

Werk	blijkt	voor	deze	groep	van	centraal	belang	te	zijn	voor	hun	gevoel	van	eigenwaarde	

en	identiteit.	Het	merendeel	van	de	respondenten	kiest	voor	een	kleine	aanpassing	van	

hun	masculiniteiten	door	het	baanverlies.	Dit	onderzoek	bevestigt	dat	masculiniteiten	

van	mannen	fluïde	zijn.		

		 Hun	ervaringen	van	autonomie	zijn	relationeel.	De	mannen	zijn	niet	zelfgericht	

in	hun	autonomie.	Ook	hun	masculiniteiten	vertonen	een	sterke	relationele	oriëntatie.	

Hun	ervaringen	van	masculiniteiten	geven	hen	houvast	in	hun	ervaring	van	autonomie.	

Hun	ervaringen	van	autonomie	liggen	in	het	verlengde	van	hun	masculiniteiten.	In	die	

zin	kleuren	masculiniteiten	de	ervaringen	van	autonomie	van	de	respondenten	na	het	

baanverlies.	
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H1	-	Inleiding	

	“31	jaar	zat	ik	er	toen.	Het	is	gewoon	een	stuk	van	je	leven.	Dan	stort	je	wereld	even	

helemaal	in.	Je	hebt	altijd	de	zekerheid.	Elke	maand	krijg	je	gewoon	je	salaris	binnen.	Je	

kunt	 bouwen,	 je	 kan	 gaan	 plannen	 naar	 de	 toekomst	 toe.	 Maar	 zodra	 zo’n	 bericht	

binnenkomt	dan	gaat	dat	weg.	Op	vrijdagavond	zaten	we	hier	aan	tafel.	Mijn	dochter	

van	22.	…	Die	zit	nou	in	het	vierde	jaar	van	haar	studie,	toen	dus	in	het	eerste	jaar.	Ze	

zei:	‘Pa,	wat	moet	dat	nou	met	mijn	studie?’.”	

Oud-medewerker	Bart	over	de	sluiting	van	

Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	

	

1.1	Aanleiding	voor	deze	studie	

Het	was	waarschijnlijk	de	zwartste	dag	sinds	de	Tweede	Wereldoorlog	voor	Bergen	op	

Zoom:	vrijdag	4	april	2014.	Onverwachts	verloren	1231	van	de	1371	werknemers	hun	

baan	bij	de	Philip	Morris	International	(PMI)	sigarettenfabriek	in	Bergen	op	Zoom.1	Vele	

werknemers	 werkten	 al	 heel	 lang	 bij	 PMI;	 de	 gemiddelde	 leeftijd	 van	 ontslagen	

medewerkers	was	47	jaar	en	het	gemiddelde	dienstverband	22	jaar.2	Met	de	sluiting	van	

het	grootste	deel	van	de	fabriek	kwam	een	eind	aan	34	jaar	PMI	in	Bergen	op	Zoom	en	

75	miljard	sigaretten	per	jaar.3		

		 Ik	ben	zelf	afkomstig	uit	Roosendaal,	een	gemeente	ten	oosten	van	Bergen	op	

Zoom	en	 zag	 persoonlijk	 hoe	 de	 impact	 zich	 als	 een	 golf	 door	 de	 regio	 verspreidde.	

																																																								
1	Van	de	1371	medewerkers	behielden	150	mensen	hun	baan	(Bron:	De	Volkskrant,	4	april	2014;	
Balkenende,	2	september	2016).	Op	1	september	2014	sloot	de	fabriek	definitief	na	maanden	van	
onderhandeling	over	het	sociale	plan	en	een	staking.	Philip	Morris	International	(PMI)	is	een	
tabaksproducent	van	onder	meer	Marlboro	en	actief	in	180	landen.	De	omzet	was	in	2015	73,9	miljard	
dollar	en	de	winst	was	7	miljard	dollar	(Bron:	Philip	Morris	International	jaarverslag,	2016).	PMI	stopte	
met	de	productie	in	Bergen	op	Zoom	mede	doordat	steeds	minder	mensen	roken.	Andere	oorzaken	
waren	dat	meer	mensen	zijn	overgestapt	op	andere	en	goedkopere	merken.	Ook	was	de	handel	in	
illegaal	sigaretten	toegenomen	in	de	Europese	Unie	(Bron:	BNR.nl,	4	april	2014).	De	fabriek	in	Bergen	op	
Zoom	was	de	grootste	van	PMI	in	Europa,	blijkt	uit	interviews	met	respondenten	die	inzicht	hadden	in	
deze	cijfers.	
2	Bron:	Balkenende,	2	september	2016	
3	Het	getal	van	34	jaar	verscheen	destijds	in	de	krant	(Bron:	Balkenende,	2	september	2016).	Maar	uit	
verhalen	van	een	respondent	blijkt	dat	Philip	Morris	al	veel	langer	in	Bergen	op	Zoom	zat.	Voor	1980	zat	
er	schijnbaar	al	een	kleinere	fabriek.	De	hoeveelheid	sigaretten	is	een	schatting	van	PMI	(Bron:	Veele,	28	
september	2014).	
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Iedereen	kende	wel	 iemand	die	getroffen	was	door	de	sluiting.	PMI	was	de	grootste	

werkgever	in	de	regio	West-Brabant	waar	Bergen	op	Zoom	deel	van	uitmaakt	en	maakte	

veel	gebruik	van	toeleveringsbedrijven	zoals	de	 lokale	bakker	en	transportbedrijven.4		

De	indirecte	gevolgen	voor	de	regio	werden	geschat	op	drie	tot	vierduizend	ontslagen.5	

		 Van	 de	 1231	 bij	 PMI	 ontslagen	medewerkers	 is	 bekend	 dat	 788	mensen	 een	

nieuwe	baan	vonden.	Zo’n	100	tot	150	mensen	zijn	nog	op	zoek	naar	een	baan,	van	de	

overige	 oud-werknemers	 zijn	 geen	 gegevens	 bekend.6	 Ook	 zijn	 er	 een	 aantal	 oud-

medewerkers	die	besloten	hebben	niet	meer	te	werken	tot	aan	hun	pensioen.7	Mede	

door	de	lange	dienstverbanden	en	het	ruime	budget	van	PMI	kregen	medewerkers	een	

ruime	ontslagvergoeding	die	 vaak	bestond	uit	meerdere	 jaarsalarissen	en	bovendien	

hadden	 de	meesten	 recht	 op	 een	WW-uitkering	 van	 ongeveer	 drie	 jaar.8	 Daarnaast	

kregen	 ze	 4000	 euro	 voor	 omscholing	 en	 hadden	 ze	 recht	 op	 begeleiding	 door	 een	

outplacementbureau.9	

Het	 merk	 Marlboro	 dat	 in	 de	 fabriek	 werd	 geproduceerd	 heeft	 een	 sterke	

mannelijke	 identiteit.	 Sinds	 de	 jaren	 ’60	was	 het	 boegbeeld	 van	Marlboro	de	 stoere	

cowboy	die	Marlboro	rookt	 (Cortese	&	Ling,	2011).	PMI	wilde	dat	het	roken	van	een	

Marlboro-sigaret	 een	 ervaring	 van	 mannelijkheid	 zou	 zijn	 (Cortese	 &	 Ling,	 2011).	

Daarom	richtte	ze	halverwege	de	jaren	’90	in	de	Verenigde	Staten	het	gratis	tijdschrift	

Unlimited	op.	Het	tijdschrift	promootte	een	mannelijke	identiteit	die	houdt	van	risicovol	

gedrag	en	staat	voor	stoer,	ruw,	vrijheid,	platteland,	in	harmonie	met	de	natuur,	klassiek	

																																																								
4	Bron:	Schapendonk,	5	april	2014	
5	Bron:	Omroep	Brabant,	6	juni	2014	
6	Bron:	Balkenende,	2	september	2016.	Deze	cijfers	zijn	bekend,	doordat	PMI	twee	jaar	lang	een	
mobiliteitscentrum	heeft	gehad	in	de	fabriek.	Oud-werknemers	konden	hulp	krijgen	in	hun	zoektocht	
naar	een	nieuwe	baan	door	outplacementbureaus,	ingehuurd	door	PMI.	
7	Deze	oud-medewerkers	die	gestopt	zijn	met	werken	moeten	van	het	UWV	verplicht	blijven	solliciteren	
om	hun	WW-uitkering	te	ontvangen.		
8	Het	sociale	plan	kostte	PMI	356	miljoen	dollar	(Bron:	Bas,	27	juni	2014).	De	werknemers	kregen	een	
ontslagvergoeding	met	een	correctiefactor	van	1,6,	gebaseerd	op	de	oude	kantonrechtersformule.	
Volgens	het	Financieele	Dagblad	van	26	juni	2014	was	er	sprake	van	een	ruime	ontslagvergoeding	die	
niet	vaak	voorkomt	in	Nederland.		
9	Dit	blijkt	uit	gesprekken	met	twee	outplacementbureaus	en	de	respondenten.	De	eerste	twee	jaar	na	
de	sluiting	was	er	een	mobiliteitscentrum	in	de	fabriek	gevestigd	waar	ontslagen	medewerkers	
ondersteuning	konden	krijgen	in	hun	zoektocht	naar	nieuw	werk.	Deze	ondersteuning	bestond	onder	
meer	uit	trainingen	en	gesprekken	met	coaches,	maar	ook	met	psychologen.	Ook	organiseerde	het	
centrum	drie	banenbeurzen.	Philip	Morris	betaalde	het	mobiliteitscentrum.	
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en	avontuurlijk	(Cortese	&	Ling,	2011).	Door	sigaretten	naast	bungeejumpen	te	zetten	

lijkt	het	risico	van	roken	relatief.		

Bij	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	werkten	vooral	mannen.	Op	de	fabrieksvloer	

waar	 de	 meesten	 werkten,	 was	 90%	 man	 en	 10%	 vrouw.10	 Op	 het	 kantoor	 lag	 de	

verhouding	rond	de	65%	mannen	en	35%	vrouwen.11	Het	hoge	percentage	mannen,	lijkt	

echter	niet	te	kunnen	worden	verklaard	door	het	stoere	merk	Marlboro.	De	reden	voor	

het	lage	percentage	vrouwelijke	medewerkers	wordt	toegeschreven	aan	het	feit	dat	het	

werk	 in	 de	 fabriek	 ingedeeld	 was	 in	 een	 drie	 ploegendienst.	Medewerkers	 werkten	

daardoor	 een	 week	 dagdienst,	 een	 week	 late	 dienst	 en	 een	 week	 nachtdienst.	 Uit	

exitinterviews	met	vrouwen	bleek	dat	zij	deze	ploegendiensten	vaak	niet	te	combineren	

vonden	met	het	opvoeden	van	opgroeiende	kinderen.	Dit	lijkt	de	meest	waarschijnlijke	

verklaring	 voor	 het	 feit	 dat	 het	 een	 werkomgeving	 was	 die	 door	 mannen	 werd	

gedomineerd.12	

Uit	onderzoek	blijkt	dat	baanverlies	bij	mannen	een	enorme	impact	kan	hebben	

op	de	ervaring	van	hun	mannelijke	identiteiten,	ook	wel	aangeduid	als	masculiniteiten,	

vanwege	het	klassieke	beeld	dat	 ‘echte’	mannen	hun	gezinnen	onderhouden	door	te	

werken	en	geld	te	verdienen	(Lee	&	Owens,	2002;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003).	In	

deze	 studie	 richt	 ik	 me	 op	 mannelijke	 oud-werknemers	 van	 Philip	 Morris	 en	 ga	 ik	

onderzoeken	hoe	zij,	als	man,	omgaan	met	hun	ervaringen	van	masculiniteiten	na	het	

verlies	van	hun	baan.	Het	ontslag	zorgde	ervoor	dat	de	mannen	voor	een	aantal	keuzes	

kwamen	te	staan	aangaande	hun	toekomst	en	masculiniteiten.	Onderzoek	van	Norris	

(2016)	 toont	 ook	 aan	 dat	 ervaringen	 van	 autonomie	 in	 tijden	 van	 baanverlies	 een	

weerslag	hebben	op	masculiniteiten.	Om	deze	reden	zal	er	bijzondere	aandacht	zijn	voor	

ervaringen	van	autonomie	in	deze	studie.		Daarbij	zal	ook	worden	geput	uit	kennis	over	

																																																								
10	Twee	respondenten	die	inzicht	hadden	in	de	gendercijfers,	hebben	dit	onafhankelijk	van	elkaar	
bevestigd.	
11	Dit	is	een	schatting	van	een	respondent	die	inzicht	had	in	de	gendercijfers	op	het	kantoor.	Het	is	
onduidelijk	hoeveel	mannen	en	vrouwen	er	precies	op	straat	kwamen	te	staan.	Maar	uit	de	gesprekken	
ontstaat	een	beeld	dat	er	op	de	fabrieksvloer	veel	meer	mensen	werkten	dan	op	het	kantoor.	Hieruit	
kan	worden	geconcludeerd	dat	er	vooral	mannen	op	straat	kwamen	te	staan,	aangezien	deze	
oververtegenwoordigd	waren	op	de	fabrieksvloer.	
12	De	exitinterviews	zijn	mede	uitgevoerd	in	het	verleden	door	een	respondent	die	ik	heb	geïnterviewd	
voor	dit	onderzoek.	
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autonomie	die	ontwikkeld	 is	 in	de	humanistieke	wetenschap	waarin	het	concept	een	

belangrijke	 rol	 speelt	 in	 het	 streven	 naar	 zelfontplooiing	 en	menselijke	 waardigheid	

(Derkx,	2011).		

	

1.2	Studies	naar	mannen	en	masculiniteiten	

Mannelijke	 genderidentiteiten	 heten	 in	 de	 wetenschap	 masculiniteiten	 en	 het	

onderzoeksveld	 dat	 zich	 hierop	 richt	 heet	 studies	 naar	 mannen	 en	 masculiniteiten	

(Connell,	 Hearn	 &	 Kimmel,	 2005).	 Uit	 toonaangevend	 genderonderzoek	 blijkt	 dat	

afgezien	van	de	lichamelijke	dimensie,	er	qua	identiteit	geen	‘natuurlijke’	verschillen	zijn	

tussen	 mannen	 en	 vrouwen	 (Whitehead,	 2002;	 Haywood	 &	 Mac	 an	 Ghaill,	 2003;	

Connell,	2006;	Kimmel,	2000;	Connell,	Hearn	&	Kimmel,	2005;	Cann,	2014;	Gelfer,	2014;	

Novikova	 et	 al,	 2005).	 Er	 heerst	 consensus	 binnen	 het	 onderzoeksveld	 dat	

masculiniteiten	 bovenal	 sociale	 constructies	 zijn	 die	 altijd	 in	 verandering	 zijn	

(Whitehead,	 2002;	 Connell,	 2000;	 Hollander,	 2014;	 Bradley	 2007).	 In	 studies	 naar	

mannen	 en	masculiniteiten	worden	 sociale	 factoren	 als	 klasse,	 leeftijd,	werksituatie,	

thuissituatie	en	etniciteit	meegenomen	aangezien	deze	een	grote	 invloed	hebben	op	

masculiniteiten	(Whitehead,	2002;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Connell,	Hearn	&	

Kimmel,	2005;	Cann,	2014;	Gelfer,	2014;	Roberts,	2014;	Morgan,	2005).	

Aangezien	de	werksituatie	 als	 sociale	 factor	 invloed	heeft	 op	masculiniteiten,	

wordt	er	vaak	specifiek	aandacht	aan	geschonken	in	internationale	studies	naar	mannen	

en	masculiniteiten	(Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Lee	&	Owens,	2002;	Scambor	et	

al.,	2014;	Norris,	2016;	Legerski	&	Cornwall,	2010).	Werk	wordt	veelal	gezien	als	centraal	

in	het	gevoel	van	 ‘een	zelf’	voor	een	man	(Lee	&	Owens,	2002;	Scambor	et	al,	2014;	

Legerski	&	Cornwall,	2010).	Maar	ook	zou	werk	de	sleutel	zijn	voor	een	gevoel	van	status	

en	macht	van	mannen	(Scambor	et	al,	2014).	Daarmee	samenhangend	is	het	klassieke	

beeld	dat	een	‘echte’	man	zijn	gezin	onderhoudt	door	te	werken	(Lee	&	Owens,	2002;	

Burke,	2014b;	Norris,	2016).		

Internationale	studies	naar	mannen	en	masculiniteiten	geven	aan	dat	mannen	

moeite	 hebben	 om	 zich	 staande	 te	 houden	 na	 baanverlies.	 Baanverlies	 kan	 de	

ervaringen	 van	 masculiniteiten	 van	 mannen	 bedreigen	 (Norris,	 2015;	 2016;	 Lee	 &	
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Owens,	2002;	Legerski	&	Cornwall,	2010;	Hoonaard,	2009).	Masculiniteitsconstructies	

kunnen	 een	 dominante	 manier	 van	 omgang	 met	 baanverlies	 voorschrijven	 (Norris,	

2016),	 zoals	 het	 beeld	 dat	 een	 ‘echte’	 man	 moet	 werken	 om	 zijn	 gezin	 te	 kunnen	

onderhouden	 (Lee	 &	 Owens,	 2002;	 Norris,	 2015),	 en	 daarmee	 andere	 manieren	

verbannen.	De	gevolgen	voor	mannen	die	hun	baan	verliezen	zijn	vaak	dan	ook	erg	groot	

op	mentaal	niveau	en	voor	de	 relaties	met	anderen	 in	hun	omgeving	 (Lee	&	Owens,	

2002).	Mannen	die	werkloos	zijn	kunnen	te	maken	krijgen	met	stigmatisering;	ze	passen	

niet	meer	in	het	dominante	beeld	van	masculiniteiten	(Lee	&	Owens,	2002).	Baanverlies	

kan	 grote	 gevolgen	 hebben	 voor	 de	 psychologische	 gezondheid	 van	mannen	 (Lee	&	

Owens,	2002;	 Legerski	&	Cornwall,	2010).	Een	vaste	baan	zorgt	voor	een	gevoel	 van	

controle	bij	mannen	(Lamont,	2000),	en	dat	gevoel	zou	na	baanverlies	kunnen	worden	

aangetast.	

De	 gevolgen	 van	 baanverlies	 zijn	 groter	 voor	 oudere	 mannen,	 de	 generatie	

babyboomers	 (geboortejaar	 1946-1964)	 (Lippmann,	 2008),	 aangezien	 ze	minder	 snel	

weer	worden	aangenomen	en	ze	minder	snel	van	beroep	wisselen	bij	baanverlies	dan	

jongere	werknemers	die	zijn	geboren	na	1964,	zogeheten	generatie	X’ers	(Lippmann,	

2008).	 Babyboomers	 zouden	 bijvoorbeeld	 (Lippmann,	 2008)	 bij	 baanverlies	 in	

tegenstelling	tot	generatie	X’ers	met	hun	vaardigheden	niet	meer	goed	aansluiten	op	de	

arbeidsmarkt,	verzetten	zich	tegen	de	flexibilisering	van	de	arbeidsmarkt,	willen	hogere	

salarissen	 vanwege	 hun	 senioriteit	 en	 vaak	 langere	 dienstverbanden,	 en	 ervaren	

leeftijdsdiscriminatie.	Uit	onderzoek	van	Norris	(2015)	blijkt	dat	mannen	uit	het	cohort	

babyboomer	meer	waarde	zouden	hechten	in	hun	masculiniteiten	aan	het	beeld	dat	een	

echte	man	werkt	en	daarmee	kostwinner	is,	en	onder	generatie	X’ers	speelt	dit	beeld	

minder	een	rol.	Aangezien	babyboomers	minder	snel	weer	aan	het	werk	komen	en	ze	in	

hun	masculiniteiten	sterk	vasthouden	aan	het	kostwinnerschap,	heeft	baanverlies	meer	

impact	op	hun	masculiniteiten	dan	bij	jongere	generaties	(Norris,	2015).	

	

In	 studies	 naar	 mannen	 en	 masculiniteiten	 is	 naast	 baanverlies	 en	 generaties,	 ook	

aandacht	 voor	 autonomie	 (Newman	 et	 al.,	 2009;	 Haywood	 &	Mac	 an	 Ghaill,	 2003;	

Norris,	2016;	Hoonaard,	2009).	Autonomie	is	lange	tijd	beschouwd	als	een	masculiene	
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eigenschap	(Veltman	&	Piper,	2014).	Autonomie	heeft	 inmiddels	echter	verschillende	

betekenissen	 in	 deze	 studies,	 van	 persoonlijke	 onafhankelijkheid,	 presteren	 en	

keuzevrijheid	 (Newman	et	 al.,	 2009),	 tot	middel	om	 je	 te	onderscheiden	van	andere	

mannen	op	de	werkvloer	 (Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003),	 tot	 zelfbepaling	 (Norris,	

2016).	In	de	humanistieke	wetenschap	is	ook	veel	aandacht	voor	autonomie,	omdat	het	

wordt	gezien	als	een	belangrijke	factor	in	het	bevorderen	van	een	zinvol	leven	(Derkx,	

2011;	Duyndam,	2007;	Dohmen,	2007;	Kunneman,	2006;	2007;	Schreurs,	2006).	In	de	

humanistieke	 wetenschap	 ligt	 bij	 autonomie	 de	 focus	 op	 relationele	 zelfbepaling	

(Kunneman,	2006;	2007;	Schreurs,	2006).		

Met	name	oudere	mannen	zouden	trots	halen	uit	zo	autonoom	mogelijk	blijven	

bij	 onder	meer	 baanverlies	 (Hoonaard,	 2009).	 Daarnaast	 kunnen	mannen	 in	 conflict	

komen	met	 hun	masculiene	 identiteiten	 in	 tijden	 van	 baanverlies	 (Hoonaard,	 2009;	

Norris,	2015;	2016).	Uit	het	onderzoek	van	Norris	(2016)	blijkt	namelijk	dat	identiteiten	

mensen	 kunnen	 vormen	 en	 beperken	 in	 hun	 ervaring	 van	 zelfbepaling.	 Als	 iemand	

meent	dat	een	‘echte’	man	altijd	werk	moet	hebben,	maar	ondertussen	zelf	werkloos	is,	

kan	 dat	 er	 bijvoorbeeld	 toe	 leiden	 dat	 iemand	 voor	 zijn	 vrienden	 bijvoorbeeld	 gaat	

verbergen	dat	hij	werkloos	is.	Masculiniteitsconstructies	kunnen	in	zo’n	geval	afbreuk	

doen	 aan	 de	 ervaring	 van	 autonomie	 van	 een	man	 omdat	 ze	 hem	 beperken	 in	 zijn	

omgang	met	zijn	baanverlies	(Norris,	2016).	

	

1.3	Probleemstelling		

In	Nederland	wordt	er	nog	weinig	onderzoek	verricht	naar	mannen	en	masculiniteiten,	

zeker	in	vergelijking	met	onderzoek	op	het	terrein	van	vrouwenstudies.13	In	Nederland	

vindt	 onderzoek	 naar	 masculiniteiten	 vooral	 plaats	 in	 vergelijkend	 internationaal	

perspectief,	 zoals	 het	 onderzoek	 door	 Geert	 Hofstede	 (1998)	 naar	 masculiniteit	 en	

femininiteit	in	50	landen	en	drie	regio’s.	Hofstede	(1998)	geeft	Nederland	plek	51	van	

de	53	in	zijn	masculiniteitsindex.	Dit	betekent	dat	Nederland	na	Noorwegen	en	Zweden,	

internationaal	als	het	minst	masculien	getypeerd	kan	worden.		

																																																								
13	Een	search	naar	‘Men’s	studies’	in	Narcis13	levert	198013	publicaties	op.	Onderzoek	naar	vrouwen	en	
femininiteiten	valt	onder	‘women’s	studies’	en	een	search	in	Narcis	levert	333113	publicaties	op.	
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Bovengenoemde	 conclusies	 ten	 aanzien	 van	 de	 relatie	 tussen	 baanverlies	 en	

masculiniteiten,	en	de	rol	van	autonomie	hierin	zijn	echter	vooral	getrokken	op	basis	

van	 internationaal	 onderzoek	 dat	 verricht	 is	 in	 sociale	 contexten	 buiten	 Nederland.	

Gezien	 de	 lage	 ‘masculiniteits-score’	 op	 de	 index	 van	 Hofstede	 (1998),	 en	 daarmee	

afwijkend	van	een	‘gemiddelde’,	 is	het	 interessant	om	empirisch	te	onderzoeken	hoe	

mannen	in	Nederland	zelf	hun	masculiniteiten	ervaren	na	baanverlies	en	welke	invloed	

dit	heeft	op	hun	ervaringen	van	autonomie.		

		 	

De	 ervaringen	 van	 de	 mannen	 van	 Philip	 Morris	 in	 Bergen	 op	 Zoom	 die	 hun	 baan	

verloren	door	de	sluiting	van	de	fabriek	zijn	nog	niet	eerder	onderzocht	en	het	is	hierop	

dat	deze	studie	zich	specifiek	zal	richten.		

		 Uit	meerdere	onderzoeken	blijkt	echter	dat	oudere	mannen	van	boven	de	50	á	

55	jaar	de	meeste	moeite	hebben	met	baanverlies	doordat	ze	moeilijker	weer	aan	het	

werk	komen	(Lippmann,	2008;	Lassus	et	al.,	2015)	en	in	het	verlengde	daarvan	ook	meer	

problemen	 ondervinden	met	 hun	masculiniteiten	 (Hoonaard,	 2009;	 Norris,	 2015)	 en	

autonomie	(Hoonaard,	2009).		

		 Uit	verschillende	onderzoeken	blijkt	dat	generatieverschillen,	oftewel	cohorten,	

meer	invloed	hebben	op	hoe	mensen	situaties	ervaren	en	hierin	handelen,	dan	leeftijd	

(Bontekoning,	 2007;	 Lippmann,	 2008;	 Norris,	 2015).	 Cohorten	 verschillen	 echter	 per	

land,	 omdat	 ze	 sterk	 afhankelijk	 zijn	 van	 historische	 omstandigheden	 en	 contexten	

waarin	 iemand	 is	 opgegroeid	 (Lippmann,	 2008).	 Bontekoning	 (2007)	 heeft	 daarom	

onderzoek	 gedaan	 naar	 cohorten	 in	 Nederland,	 met	 de	 focus	 op	 de	 werking	 van	

cohorten	in	organisaties.	Uit	het	onderzoek	ontsluit	Bontekoning	(2007,	p.145-146)	de	

‘idealistische’	 protestgeneratie	 (geboren	 1940-1955),	 de	 ‘verbindende’	 generatie	 X	

(1955-1970)	en	de	pragmatische	generatie	(1970-1985).	

		 Aangezien	oudere	mannen	meer	problemen	hebben	met	hun	masculiniteiten	en	

autonomie,	 zal	 dit	 onderzoek	 zich	 daarom	 met	 name	 richten	 op	 de	 oudere	 oud-

werknemers	 van	 Philip	 Morris	 van	 cohort	 ‘generatie	 X’	 (geboortejaar	 1955-1970)	

(Bontekoning,	2007).	Dit	zijn	mannen	die	tijdens	dit	onderzoek	46	tot	en	met	61	jaar	zijn	
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en	nog	niet	de	pensioengerechtigde	leeftijd	hebben	bereikt.	Bij	deze	afbakening	in	dit	

onderzoek	moet	wel	de	kanttekening	worden	gemaakt	dat	twee	van	de	totaal	twaalf	

onderzochte	respondenten	respectievelijk	62	en	63	jaar	zijn.	Hiermee	vielen	ze	formeel	

net	buiten	de	afbakening,	maar	in	hun	antwoorden	kwamen	ze	overeen	met	de	typering	

van	 generatie	 X	 en	 de	 andere	 respondenten.	 Generatie	 X	 kenmerkt	 zich	 volgens	

Bontekoning	(2007,	p.146)	in	het	zoeken	naar	‘(emotionele)	verbinding’,	het	‘benutten	

van	 verschillen	 in	 kennis	 en	 vaardigheden’,	 zijn	 ‘bescheiden	 en	 afwachtend’	 en	 zijn	

‘kostenbewust’.	Tot	slot	legt	deze	generatie	(Bontekoning,	2007,	p.146)	het	accent	op	

‘kwaliteit	en	professionaliteit,	op	wat	(bewezen)	gewoon	werkt’,	zou	deze	generatie	‘af	

en	toe’	zelfreflecteren	en	zou	ze	haar	eigen	generatie	en	de	protestgeneratie	kunnen	

omschrijven.	De	idealistische	protestgeneratie,	62	tot	en	met	76	jaar,	was	logischerwijs	

grotendeels	al	met	pensioen	ten	tijde	van	het	baanverlies	waardoor	het	niet	relevant	is	

om	deze	generatie	te	onderzoeken.	

	

Doelstelling		

Dit	onderzoek	wil	bijdragen	aan	kennisontwikkeling	over	hoe	mannen	masculiniteiten	

ervaren	 na	 baanverlies,	 met	 specifieke	 aandacht	 voor	 de	 rol	 die	 autonomie	 daarin	

speelt.		

Middels	kwalitatief	onderzoek,	gegenereerd	in	een	‘casestudie’,	richt	deze	studie	

zich	op	hoe	mannelijke	oud-medewerkers	van	Philip	Morris	in	de	leeftijdscategorie	46	

tot	en	met	61	 jaar,	na	hun	baanverlies	zelf	betekenis	geven	aan	hun	masculiniteiten.	

Daarbij	richt	ik	me	met	name	op	hun	ervaring	en	beleving	van	autonomie.	Met	behulp	

van	een	theoretisch	kader	dat	dieper	 in	zal	gaan	op	de	concepten	masculiniteiten	en	

autonomie,	 en	 deze	 concepten	 in	 combinatie	 met	 baanverlies,	 wil	 deze	 studie	

ervaringen	van	deze	mannelijke	oud-werknemers	van	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	

duiden	 om	 zo	 meer	 kennis	 te	 ontwikkelen	 over	 masculiniteiten	 in	 de	 Nederlandse	

context.		
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Vraagstelling		

Hoofdvraag	

Hoe	verhouden	masculiniteiten	zich	 tot	ervaringen	van	baanverlies	en	autonomie	bij	

mannelijke	 oud-medewerkers	 van	 Philip	 Morris	 in	 Bergen	 op	 Zoom	 in	 de	

leeftijdscategorie	 46	 tot	 en	met	 61	 jaar	 na	 de	 sluiting	 van	 het	 grootste	 deel	 van	 de	

fabriek?	

	

Deelvragen	

1 Hoe	geven	mannelijke	oud-medewerkers	van	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	in	

de	leeftijdscategorie	46	tot	en	met	61	jaar	na	de	sluiting	van	het	grootste	deel	

van	de	fabriek	zelf	vorm	en	betekenis	aan	masculiniteiten?		

2 Uitgaande	van	hun	ervaringen	van	masculiniteiten,	hoe	gaan	mannelijke	oud-

medewerkers	van	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	in	de	leeftijdscategorie	46	tot	

en	met	61	jaar	om	met	hun	baanverlies?		

3 Hoe	ervaren	mannelijke	oud-medewerkers	van	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	

in	de	leeftijdscategorie	46	tot	en	met	61	jaar	hun	autonomie	na	hun	baanverlies?		

	

1.4	Wetenschappelijke	en	maatschappelijke	relevantie	

Dit	onderzoek	beoogt	bij	te	dragen	aan	het	vergroten	van	wetenschappelijke	kennis	over	

masculiniteiten	 in	 Nederland.	 Er	 is	 nog	 geen	 vergelijkbaar	 onderzoek	 gedaan	 naar	

masculiniteiten	en	baanverlies	in	Nederland.	Daarbij	richt	deze	studie	zich	specifiek	op	

de	invloed	van	masculiniteiten	op	ervaringen	van	autonomie	in	tijden	van	baanverlies.	

	

In	 het	 multi/interdisciplinaire	 veld	 van	 de	 humanistiek	 speelt	 het	 concept	 van	

autonomie	 een	 sleutelrol	 in	 de	 context	 van	het	 streven	 tot	 het	 bevorderen	 van	 een	

zinvol	leven	en	een	humane	samenleving	(Derkx,	2011;	Duyndam,	2007;	Dohmen,	2007;	

Kunneman,	 2006;	 2007;	 Schreurs,	 2006).	 Dit	 onderzoek	 put,	 naast	 een	 focus	 op	

interdisciplinaire	en	internationale	masculiniteitsstudies	(als	sub-set	van	genderstudies)	

uit	 kennis	 ontwikkeld	 binnen	 de	 humanistiek	 en	 uit	 verschillende	wetenschappelijke	

disciplines,	 met	 name	 uit	 de	 sociologie	 en	 psychologie.	 Het	 ultieme	 doel	 van	 dit	
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onderzoek	 is	 een	 bijdrage	 te	 leveren	 aan	 het	 bevorderen	 van	 zinvol	 leven	 en	 een	

humane	 samenleving.	Meer	 kennis	 over	masculiniteiten	 in	 relatie	 tot	 baanverlies	 en	

autonomie	kan	behulpzaam	zijn	in	het	brede	veld	van	humanistieke	praktijken,	zowel	in	

het	 veld	 van	 geestelijke	 begeleiding	 als	 in	 organisaties	 alsmede	 op	 het	 terrein	 van	

onderzoek	naar	burgerschap	en	humanisering	van	de	samenleving.		

	

Daarnaast	hoopt	dit	onderzoek	stem	te	geven	aan	de	ontslagen	werknemers	van	Philip	

Morris.	 Van	 de	 ene	 op	 de	 andere	 dag	 verloren	 zij	 hun	 baan.	 Dit	was	 kort	 nationaal	

nieuws,	maar	daarna	hoorde	men	er	weinig	meer	van.	In	de	buurt	van	Bergen	op	Zoom	

echter	bleef	het	op	verjaardagen	nog	lang	hét	gespreksonderwerp.	Voor	sommige	oud-

medewerkers	beheerst	het	hun	leven	nog	steeds	elke	dag.	Het	menselijk	verhaal	achter	

het	baanverlies	is	nauwelijks	verteld.	Onderzoek	naar	de	ervaringen	van	deze	mannen	

is	maatschappelijk	relevant	in	een	tijdperk	van	globalisering	en	‘outsourcen’	van	arbeid	

waarbij	we	meer	(massa)ontslagen	kunnen	verwachten	in	Nederland.		

	

1.5	Opbouw	van	de	scriptie	

Na	dit	eerste	inleidende	hoofdstuk	volgt	het	conceptuele	kader	van	deze	studie	waarin	

de	 belangrijkste	 concepten,	 namelijk	 masculiniteiten	 en	 autonomie,	 verder	 worden	

uitgewerkt.	In	het	conceptueel	kader	worden	deze	concepten	betrokken	op	baanverlies.	

Dit	 conceptueel	 kader	 is	 een	 belangrijke	 inhoudelijke	 voedingsbodem	 voor	 het	

empirisch	onderzoeksdeel	van	deze	studie,	zowel	ten	behoeve	van	dataverzameling,	dat	

wil	zeggen	het	voorbereiden	van	de	interviews,	als	in	het	proces	van	data-analyse.		

	

In	 het	 derde	 hoofdstuk	 wordt	 de	 gekozen	 onderzoekmethodologie	 voor	 deze	

kwalitatieve	studie	beargumenteerd.	Deze	studie	maakt	gebruik	van	twaalf	kwalitatieve	

diepte-interviews.	Daarnaast	is	er	ook	aandacht	voor	de	gekozen	onderzoekspopulatie	

en	wordt	er	meer	ingegaan	op	de	twee	respondenten	die	met	hun	leeftijd	formeel	net	

buiten	 de	 afbakening	 vallen.	 Ook	 wordt	 de	 (a)	 sneeuwbalmethode	 belicht	 die	 is	

gehanteerd	bij	 de	werving	 van	de	 respondenten,	 evenals	 (b)	de	 rol	die	 zogenoemde	
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‘poortwachters’	hebben	gespeeld	voor	de	werving.	Tot	 slot	wordt	het	proces	van	de	

data-analyse	van	de	interviews	toegelicht	en	en	reflecteer	ik	op	mijn	rol	als	onderzoeker.		

	

In	 het	 vierde	 hoofdstuk	 staat	 het	 empirisch	 onderzoek	 van	 deze	 studie	 centraal	 en	

worden	de	drie	deelvragen	van	dit	onderzoek	beantwoord.	De	gegenereerde	data	wordt	

geanalyseerd	en	wordt	verbonden	met	de	bevindingen	van	het	theoretisch	kader.	Op	

deze	 manier	 wordt	 er	 toegewerkt	 naar	 een	 formulering	 van	 een	 antwoord	 op	 de	

hoofdonderzoeksvraag.		

	

In	het	vijfde	en	laatste	hoofdstuk	wordt	er	uitgebreid	gereflecteerd	op	de	bevindingen	

in	relatie	tot	de	hoofdonderzoeksvraag	en	wordt	daarbij	ingegaan	op	de	implicaties	voor	

masculiniteiten	en	autonomie.	Ook	is	er	een	discussie	over	de	onderzoeksresultaten	en	

zijn	er	suggesties	voor	vervolgonderzoek.	
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H2	-	Masculiniteiten	en	ervaringen	van	autonomie	
	

De	 twee	 belangrijkste	 concepten	 in	 deze	 studie	 zijn:	 (1)	 masculiniteiten	 en	 (2)	

autonomie.	Deze	concepten	worden	uitgewerkt	en	verdiept	in	dit	hoofdstuk.	Allereerst	

is	 er	 aandacht	 voor	 de	 onderzoeksresultaten	 van	 studies	 naar	 mannen	 en	

masculiniteiten	 in	het	algemeen	en	geef	 ik	een	definitie	van	autonomie	voor	 in	deze	

studie.	 Vervolgens	 wordt	 het	 concept	 masculiniteiten	 gerelateerd	 aan	 baanverlies.	

Hierna	 worden	 de	 meest	 recente	 academische	 inzichten	 op	 het	 gebied	 van	

masculiniteiten	en	autonomie	gepresenteerd.	Tot	slot	vindt	er	een	verdieping	plaats	van	

het	 autonomiebegrip	 vanuit	 de	 humanistiek	 waaruit	 ik	 een	 definitie	 van	 autonomie	

definieer	voor	deze	studie.	

	

2.1	Internationaal	onderzoek	naar	masculiniteiten		

De	studies	naar	mannen	en	masculiniteiten	maken	deel	uit	van	genderstudies	(Connell,	

Hearn	 &	 Kimmel,	 2005)	 waarbij	 geput	 wordt	 uit	 verschillende	 disciplines	 zoals	 de	

sociologie,	psychologie	en	natuurwetenschappen	(Connell,	Hearn	&	Kimmel,	2005).	De	

sociale	wetenschappen	 zijn	 dominant	 in	 onderzoek	 naar	mannen	 en	masculiniteiten	

(Connell,	 Hearn	 &	 Kimmel,	 2005).	 Het	 veld	 van	 genderstudies	 is	 voortgekomen	 uit	

studies	 naar	 feminisme	 die	 daardoor	 veel	 invloed	 hebben	 op	 masculiniteitsstudies	

(Connell,	Hearn	&	Kimmel,	2005).	Masculiniteiten	worden	in	de	studies	naar	mannen	en	

masculiniteiten	 veelal	 afgezet	 tegenover	 femininiteiten	 (Connell,	 2006).	 Sommige	

onderzoekers	benadrukken	dat	masculiniteit	en	 femininiteit	geen	tegenstelling,	maar	

een	spectrum	vormen	(Cann,	2014).		

Daarnaast	gaan	de	studies	naar	mannen	en	masculiniteiten	vooral	ook	over	de	

man	zelf,	los	van	femininiteiten	(Connell,	Hearn	&	Kimmel,	2005).	Onderzoekers	spreken	

over	masculiniteiten	in	meervoud	(Whitehead,	2002;	Connell,	Hearn	&	Kimmel,	2005;	

Gelfer,	2014),	want	een	man	of	vrouw	heeft	vaak	meerdere	genderidentiteiten	die	zij	

ontwikkelen	in	sociale	contexten	(Gelfer,	2014;	Connell,	Hearn	&	Kimmel,	2005).	Norris	

(2016)	volgt	Burke	en	Harrod	(2005),	en	beschrijft	identiteit	als	betekenissen	die	iemand	

in	een	bepaalde	rol,	groep,	categorie	of	als	individu	bezit.	Met	rol	verwijst	hij	naar	een	
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maatschappelijke	 positie	 die	 komt	 met	 bepaalde	 verwachtingen	 en	

verantwoordelijkheden.	Twee	mannen	kunnen	bijvoorbeeld	dezelfde	functie	vervullen	

in	een	fabriek,	maar	een	andere	betekenis	aan	deze	functie	toekennen.	De	ene	persoon	

heeft	een	hekel	aan	zijn	baan	en	hecht	meer	waarde	aan	het	leven	buiten	de	fabriek,	bij	

de	andere	persoon	draait	zijn	leven	om	het	werken	in	de	fabriek.	Aan	een	rol	wordt	dus	

een	bepaalde	betekenis	toegekend.	De	identiteit	is	dus	niet	de	rol,	maar	de	betekenis	

die	iemand	aan	de	rol	toekent.		

Onderzoekers	 wijzen	 erop	 dat	 er	 naast	 verschillende	 sociaal	 geconstrueerde	

masculiniteiten,	 er	 ook	 binnen	 één	 individuele	 man	 intern	 sprake	 is	 van	 meerdere	

‘mannelijkheden’	(Connell,	2000;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Gelfer,	2014;	Connell,	

Hearn	&	Kimmel,	2005).	De	diversiteit	van	masculiniteiten	in	individuele	mannen	duidt	

op	 verschillende	 uitingen	 van	 iemands	 masculiniteit,	 bijvoorbeeld	 de	 vaderlijke	

masculiniteit,	de	werkmasculiniteit	of	de	masculiniteit	die	verbonden	is	met	het	in	de	

natuur	 zijn.	 Het	 liefst	 hebben	 mensen	 maar	 één	 identiteit,	 want	 dit	 zou	 meer	

bestaanszekerheid	geven	(Gelfer,	2014).	Omgaan	met	meerdere	identiteiten,	en	in	het	

geval	van	dit	onderzoek,	meerdere	masculiniteiten	kan	dus	complex	zijn.		

Breed	wordt	aangenomen	dat	mannen	en	masculiniteiten	sociaal	geconstrueerd,	

geproduceerd	en	gereproduceerd	worden	 (Kimmel,	2000;	Whitehead,	2002;	Connell,	

Hearn	&	Kimmel,	2005;	Cann,	2014;	Gelfer,	2014;	Novikova	et	al,	2005).	Hiermee	wijzen	

zij	expliciet	de	notie	af	van	de	‘natuurlijke	man’,	en	het	idee	dat	mannen	van	nature	een	

gemeenschappelijk	mannelijk	instinct	hebben,	een	essentie	(Hofstede,	1998;	Philaretou	

&	 Allen,	 2001;	 Connell,	 Hearn	 &	 Kimmel,	 2005).	 Masculiniteiten	 worden	 echter	

beïnvloed	door	diverse	 factoren	als	 sociale	 klasse,	 leeftijd,	 etniciteit,	werksituatie	en	

opleiding	(Whitehead,	2002;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Connell,	Hearn	&	Kimmel,	

2005;	Cann,	2014;	Gelfer,	2014;	Roberts,	2014;	Morgan,	2005).		

De	 masculiniteitsindex	 van	 sociaalpsycholoog	 Hofstede	 (1998)	 laat	 zien	 dat	

masculiniteiten	in	50	landen	en	in	drie	regio’s	verschillende	betekenissen	hebben.	Uit	

zijn	 onderzoek	 blijkt	 dat	 mannen	 meer	 gefocust	 zijn	 op	 zelfgerichte	 waarden	 en	

vrouwen	meer	op	sociale	waarden.	Dit	gaat	echter	niet	op	voor	landen	die	laag	scoren	

op	de	masculiniteitsindex,	zoals	Nederland.	Nederland	 is	het	derde	minst	masculiene	
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land	 in	 de	 index	 en	 daarom	 zouden	 Nederlandse	mannen	 veel	 hechten	 aan	 sociale	

waarden,	 in	 tegenstelling	 tot	 bijvoorbeeld	 Japanse	 mannen	 die	 de	 eerste	 plaats	

bezetten	 en	 daardoor	 extreem	 zelfgericht	 zouden	 zijn.	 Aangezien	 masculiniteiten	

sociaal	 geconstrueerd	 zijn,	 zorgt	 de	 nationale	 cultuur	 mede	 voor	 deze	 verschillen	

(Hofstede,	1998).		

Sociale	klasse	en	masculiniteiten	hebben	bijvoorbeeld	ook	veel	overlap	(Morgan,	

2005).	Sociale	klasse	is	vaak	gerelateerd	aan	iemands	eigendom	zoals	familie-eigendom,	

een	 erfenis	 van	 de	 vader	 of	 een	 beroep	 dat	 iemand	 uitoefent	 (Morgan,	 2005).	

Masculiniteiten	hebben	veel	 invloed	op	het	familieleven.	Ook	is	er	een	sterk	verband	

tussen	werk	en	masculiniteiten,	aangezien	vele	beroepen	lange	tijd	alleen	door	mannen	

werden	 verricht	 (Morgan,	 2005).	 Hierdoor	 is	 er	 van	 oudsher	 vaak	 een	 sterke	

verbondenheid	tussen	sociale	klasse	en	masculiniteiten	(Morgan,	2005).	

Ook	leeftijd	speelt	een	belangrijke	rol	in	masculiniteiten	(Hoonaard,	2009).	Naar	

mate	mannen	ouder	worden	kan	er	een	verlies	ontstaan	van	jeugdigheid,	werk	en	het	

hebben	van	intimiteit	in	een	relatie	(Hoonaard,	2009).	Dit	zijn	elementen	die	over	het	

algemeen	 als	 masculien	 worden	 beschouwd	 (Hoonaard,	 2009).	 Als	 een	 man	

bijvoorbeeld	 medicijnen	 moet	 nemen	 om	 intiem	 te	 kunnen	 blijven,	 kan	 dit	 als	 een	

verlies	van	masculiniteit	worden	ervaren	(Hoonaard,	2009).	

Al	deze	factoren	krijgen	een	steeds	prominentere	rol	in	onderzoek	naar	mannen	

en	masculiniteiten	(Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Connell,	Hearn	&	Kimmel,	2005;	

Cann,	2014).	In	West-Europa	richt	het	onderzoek	naar	masculiniteiten	zich	vooral	op	de	

thuissituatie	van	mannen	en	op	masculiniteiten	op	het	werk	(Novikova	et	al,	2005).	

Door	deze	 sociale	 factoren	mee	 te	nemen	kan	er	worden	gesproken	van	een	

deconstructie	van	gender	(Connell,	Hearn	&	Kimmel,	2005).	Mannen	en	masculiniteiten	

worden	 door	 meer	 factoren	 bepaald	 dan	 alleen	 hun	 geslacht.	 Door	 deze	 andere	

invloeden	 meer	 naar	 voren	 te	 halen,	 gaat	 gender	 steeds	 minder	 een	 rol	 spelen.	

Whitehead	 (2002)	 spreekt	ook	wel	over	masculiniteiten	als	 ‘both	 illusion	and	 reality’	

(2002,	p.42).	Masculiniteiten	zijn	weliswaar	sociale	constructies	en	niet	gedetermineerd	

vanaf	 de	 geboorte,	 maar	 ze	 creëren	 wel	 een	 realiteit	 met	 echte	 gevolgen.	

Masculiniteiten	kunnen	een	grote	rol	spelen	bij	geweld	van	mannen	tegen	vrouwen	en	
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kinderen	(Godenzi,	2000;	Kimmel,	2000;	Novikova	et	al,	2005),	drugs	en	alcoholmisbruik	

(Courtenay,	 2000;	 Novikova	 et	 al,	 2005),	 gezondheidsproblemen	 (Courtenay,	 2000;	

Godenzi,	2000;	Novikova	et	al,	2005),	het	kopen	van	seks	(Novikova	et	al,	2005)	en	het	

ontkennen	van	problemen	als	seksueel	geweld	(Novikova	et	al,	2005).	Bepaalde	vormen	

van	 masculiniteiten	 kunnen	 dit	 gedrag	 onder	 mannen	 aanmoedigen,	 of	 zelfs	

verheerlijken.		

Veel	 onderzoek	 is	 bijvoorbeeld	 gedaan	 naar	 de	 gezondheid	 van	 mannen	 en	

vrouwen,	omdat	geslacht	een	grote	invloed	heeft	op	gezondheid	en	levensverwachting	

(Courtenay,	2000).	In	de	Verenigde	Staten	hebben	mannen	meer	kans	om	te	sterven	ten	

gevolge	van	de	vijftien	belangrijkste	doodsoorzaken	en	sterven	ze	gemiddeld	zes	jaar	

jonger	dan	vrouwen	(Courtenay,	2000).	Dit	komt	niet	door	hun	geslacht,	maar	doordat	

mannen	 vaker	 gedragingen	 vertonen	dan	 vrouwen	die	 het	 risico	 op	 ziekte,	 letsel	 en	

dood	 vergroten	 (Courtenay,	 2000).	 Courtenay	 (2000)	 onderscheidt	 30	 van	 deze	

gedragingen,	waaronder	het	gebruik	van	alcohol,	tabak	en	andere	drugs.	

Lichamelijkheid	 heeft	 een	 duidelijke	 invloed	 op	 masculiniteiten,	 en	 wordt	 in	

internationale	 wetenschappelijke	 publicaties	 benoemd	 als	 de	 enige	 universele	

mannelijke	 dimensie	 (Whitehead,	 2002;	 Connell,	 2000;	 Haywood	 &	 Mac	 an	 Ghaill,	

2003).	Lichamelijke	ervaringen,	plezieren	en	kwetsbaarheden	van	mannen	drukken	een	

stempel	 op	 ervaringen	 van	 masculiniteiten	 (Kimmel,	 2000;	 Whitehead,	 2002).	

Lichamelijke	factoren	die	van	invloed	zijn	op	masculiniteiten,	zoals	seksualiteit,	sport	en	

gezondheid,	 zijn	 daarom	 ook	 belangrijk	 in	 onderzoek	 naar	 masculiniteiten	 (Kimmel,	

2000).	

	

Theorieën	over	masculiniteiten		

De	‘hegemonische	theorie’	is	de	meest	invloedrijke	stroming	in	studies	naar	mannen	en	

masculiniteiten	en	vooral	uitgewerkt	door	onderzoekster	Raewyn	Connell	(Haywood	&	

Mac	an	Ghaill,	2003;	Connell	&	Messerschmidt,	2005;	Connell,	2006;	Roberts,	2014).	De	

hegemonische	theorie	houdt	in	dat	er	sprake	is	van	een	hiërarchie	tussen	verschillende	

vormen	 van	 masculiniteiten	 waarbij	 één	 dominante	 masculiniteit	 de	 andere	

masculiniteiten	 overheerst	 (Connell	 &	 Messerschmidt,	 2005;	 Connell,	 2006).	 Deze	
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dominante	 masculiniteit	 verschilt	 per	 sociale	 omgeving,	 aangezien	 masculiniteiten	

sociaal	 geconstrueerd	 zijn.	 De	 dominante	 masculiniteit	 hoeft	 niet	 de	 meest	

voorkomende	masculiniteit	te	zijn	(Connell,	2006).	De	hegemonische	theorie	analyseert	

masculiniteiten	 vanuit	 sociale	 macht	 en	 autoriteit	 en	 niet	 alleen	 op	 basis	 van	 een	

kwantitatieve	analyse	van	de	mate	waarin	masculiniteiten	zich	manifesteren	(Connell,	

2006).	 De	 hegemonische	 masculiniteit	 kan	 overigens	 ook	 een	 vorm	 zijn	 die	

gendergelijkheid	promoot	(Connell,	2006).	

Een	 dominante	 masculiniteit	 hoeft	 echter	 niet	 vaststaand	 te	 zijn	 en	 kan	

veranderen	 onder	 invloed	 van	 sociale	 factoren	 en	 hoe	 andere	 masculiniteiten	 zich	

ontwikkelen	(Connell,	2006).	Connell	(2006)	geeft	vanwege	het	fluïde	karakter	ervan	en	

de	gebondenheid	aan	de	sociale	omgeving	geen	typologie	van	masculiniteiten.		

De	hegemonische	theorie	is	sinds	haar	ontstaan	onderwerp	van	discussie	in	het	

veld	van	masculiniteitsstudies.	Roberts	(2014)	wijst	erop	dat	de	onderzoeksfocus	vooral	

op	negatieve	componenten	van	masculiniteiten	en	macht	ligt.	Ook	zou	deze	theorie	te	

weinig	 oog	 hebben	 voor	 het	 individu	 en	mannen	 die	 niet	 bezig	 zijn	met	 domineren	

(Whitehead,	2002;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Cann,	2014).	

Mede	 ingegeven	 vanuit	 deze	 kritieken	 is	 in	 Europa	 recent	 de	 zogenoemde	

inclusieve	masculiniteitstheorie	ontwikkeld	(Roberts,	2014).	Deze	theorie	wil	meer	recht	

doen	 aan	 het	 individu	 en	 niet	 de	 focus	 leggen	 op	 gendermacht,	 hegemonie	 en	

dominantie.	In	de	afgelopen	decennia	zijn	er	immers	significante	sociale,	culturele	en	

economische	veranderingen	geweest	in	de	wereld	die	van	invloed	zijn	op	de	constructie	

van	masculiniteiten	(Roberts,	2014).	De	inclusieve	masculiniteitstheorie	focust	zich	met	

name	op	 jonge	mannen	 (Roberts,	 2014),	 omdat	 zij	 niet	meer	 kunnen	 terugvallen	op	

oude	hegemonische	vormen	van	masculiniteiten	door	sociale	veranderingen.	De	oude	

hegemonische	masculiniteiten	(Roberts,	2014)	zouden	anti-vrouwen	zijn,	homofobisch,	

agressief	en	 tegen	bepaalde	vormen	van	werk	die	niet	als	mannelijk	 zouden	worden	

gezien.	 Deze	 hegemonische	 masculiniteiten	 zijn	 echter	 niet	 meer	 nodig,	 omdat	 de	

homo-acceptatie	tegenwoordig	hoger	ligt	(Roberts,	2014).	Vroeger	was	het	echter	een	

ramp	voor	een	man	als	hij	als	homo	werd	bestempeld	(Roberts,	2014)	en	daarom	was	

het	belangrijk	dat	 je	als	man	voldeed	aan	de	oude	hegemonische	masculiniteiten.	De	
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oude	 hegemonische	 masculiniteiten	 zouden	 tegenwoordig	 vooral	 nog	 voorkomen	

onder	de	wat	oudere	mannen	die	in	een	tijd	zijn	opgegroeid	waarin	deze	masculiniteiten	

de	enige	optie	waren	(Roberts,	2014).	Maar	jongere	mannen	staan	door	het	wegvallen	

van	deze	hegemonie	voor	de	taak	om	opnieuw	te	moeten	ontdekken	wat	het	betekent	

om	 man	 te	 zijn	 en	 hun	 masculiniteiten	 moeten	 hierdoor	 steeds	 opnieuw	 worden	

geconstrueerd,	 uitgevoerd	 en	 opgenomen	 (Roberts,	 2014).	 De	 inclusieve	

masculiniteitstheorie	ziet	daardoor	een	veelheid	aan	mogelijke	gedragingen	van	jonge	

mannen	(Roberts,	2014).		

	

Definitie	van	masculiniteiten	

Uitgaande	 van	 wetenschappelijk	 onderzoek	 naar	 masculiniteiten	 worden	 in	 dit	

onderzoek	 naar	 ervaringen	 van	 baanverlies	 en	 autonomie	 bij	 oud-medewerkers	 van	

Philip	Morris	in	de	leeftijdscategorie	van	46	tot	en	met	61	jaar	masculiniteiten	opgevat	

als	sociaal	geconstrueerde	identiteiten	(Whitehead,	2002;	Connell,	2000;	Kimmel,	2000;	

Hollander,	2014;	Bradley	2007)	van	mannen	die	bepaalde	gedragingen	voorschrijven	en	

afkeuren	(Connell,	2006;	Lee	&	Owens,	2002)	en	nooit	vaststaand	zijn	(Connell,	2006;	

Whitehead,	2002;	Connell,	2000;	Kimmel,	2000;	Hollander,	2014;	Bradley,	2007).	

	

2.2	Baanverlies	en	masculiniteiten	

De	 afgelopen	 tientallen	 jaren	 zijn	 de	 arbeidsmarkten	 in	 de	 wereld	 sterk	 aan	 het	

veranderen.	Gelijkheid	tussen	mannen	en	vrouwen,	en	flexibiliteit	zijn	bijvoorbeeld	een	

grotere	rol	gaan	spelen	(Lee	&	Owens,	2002;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Burke	&	

Major,	2014a).	Maar	ook	zijn	economieën	en	sociale	structuren	aan	grote	veranderingen	

onderhevig	(Whitehead,	2002).	Structurele	veranderingen	op	de	arbeidsmarkt	zorgen	

ervoor	dat	veel	mannen	niet	meer	hun	hele	werkleven	een	vaste	baan	hebben	en	hun	

gezin	 kunnen	 onderhouden	 (Lee	 &	 Owens,	 2002;	 Haywood	 &	Mac	 an	 Ghaill,	 2003;	

Scambor	 et	 al,	 2014).	 Terwijl	 de	 arbeidsmarkt	 onzekerder	wordt	 en	 verandert,	 blijft	

echter	het	traditionele	beeld	van	de	man	die	zijn	gezin	kan	onderhouden	veelal	overeind	

(Lee	 &	 Owens,	 2002).	 In	 deze	 context	 kan	 het	 baanverlies	 van	 mannelijke	 oud-

medewerkers	van	Philip	Morris	gerelateerd	worden	aan	bredere	sociale	veranderingen	
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die	 mogelijkerwijs	 sociaal-geconstrueerde	 masculiniteiten	 van	 de	 oud-medewerkers	

onder	druk	zetten.		

		 Met	name	laagopgeleide	mannen,	migrantenmannen	en	de	mannelijke	jeugd	in	

de	 maakindustrie	 en	 plattelandsregio’s	 blijken	 hard	 getroffen	 te	 worden	 door	

baanverlies	(Scambor	et	al,	2014).	Ook	de	aard	van	het	werk	van	de	bovengenoemde	

groepen	is	veranderd;	het	is	minder	fysiek	geworden	(Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003).	

Werk	 en	 masculiniteiten	 beïnvloeden	 elkaar,	 ze	 houden	 elkaar	 in	 stand	 en	 creëren	

elkaar	(Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003).	Met	name	oudere	mannen	van	de	babyboomer	

generatie,	geboortejaar	1946-1964	(Lippmann,	2008;	Norris,	2015),	hebben	moeite	met	

hun	masculiniteiten	door	baanverlies,	omdat	werk	vaak	een	grotere	rol	speelt	 in	hun	

leven	in	de	vorm	van	het	kostwinnerschap	(Norris,	2015).	Jongere	mannen	hechten	in	

tegenstelling	 tot	oudere	mannen	bijvoorbeeld	naast	werk	ook	meer	aan	zorg	dragen	

voor	de	kinderen	 in	de	vorm	van	meehelpen	aan	de	opvoeding	(Hanlon,	2012).	Deze	

betekenissen	die	toegekend	worden	aan	masculiniteiten	zijn	ook	mede	afhankelijk	van	

economische,	 sociale,	 culturele	 en	 politieke	 invloeden	 (Haywood	 &	 Mac	 an	 Ghaill,	

2003).	De	invloed	van	sociale	klasse	moet	niet	onderschat	worden	aangezien	deze	veelal	

een	cruciale	rol	speelt	in	wat	voor	werk	mannen	gaan	doen	(Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	

2003).		

Veranderingen	 op	 de	 arbeidsmarkt	 dagen	masculiniteiten	 uit	 (Scambor	 et	 al,	

2014).	Er	zijn	veel	(fysieke)	arbeidssectoren	waar	vroeger	heel	veel	mannen	werkten	en	

nu	minder	zoals	in	de	fabrieken.	Deze	sectoren	zijn	vaak	gekrompen	doordat	bedrijven	

hun	activiteiten	naar	lagere	loonlanden	verplaatsen	(Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	

Scambor	et	al,	2014).	Tegenwoordig	komen	sectoren	op	waarin	meer	vrouwen	werken	

zoals	serviceberoepen,	administratief	werk	en	in	het	bankwezen	(Haywood	&	Mac	an	

Ghaill,	 2003).	 De	 nieuwe	 arbeidsmarktsituatie	 sluit	 vaak	 niet	 aan	 op	 de	 oude	

hegemonische	masculiniteiten	(Lee	&	Owens,	2002).	Een	voorbeeld	hiervan	is	het	beeld	

dat	een	man	pas	volwassen	is	als	hij	gaat	werken	en	dus	geen	‘echte’	man	is	als	hij	niet	

werkt	 (Haywood	 &	 Mac	 an	 Ghaill,	 2003).	 Bedrijven	 zelf	 blijken	 hun	 beeld	 van	

masculiniteiten	amper	bij	te	stellen	(Scambor	et	al.,	2014).		
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In	de	literatuur	wordt	baanverlies	vaak	als	een	containerbegrip	gebruikt.	Baanverlies	kan	

verschillende	oorzaken	hebben.	Iemand	kan	zelf	‘de	oorzaak’	zijn	van	baanverlies	en	als	

dat	 niet	 het	 geval	 is,	 dan	 is	 de	 oorzaak	 vaak	 een	maatschappelijk	 probleem	 (Norris,	

2016).	Iemand	kan	zijn	baan	verliezen	als	individu,	maar	er	kan	ook	sprake	zijn	van	een	

massaontslag	 (K’Meyer	 &	 Hart,	 2009;	 Legerski	 &	 Cornwall,	 2010).	 In	 studies	 naar	

mannen	en	masculiniteiten	ligt	echter	de	focus	op	de	gevolgen	van	het	baanverlies,	en	

niet	op	de	oorzaak	van	het	baanverlies	(Norris,	2016;	Legerski	&	Cornwall,	2010;	Lee	&	

Owens,	2002).	In	dit	onderzoek	ligt	de	focus	ook	op	de	gevolgen	van	het	baanverlies	en	

niet	op	de	oorzaak.		

	

Onderzoeken	naar	baanverlies	en	masculiniteiten	

K’Meyer	&	Hart	 (2009)	 deden	 onderzoek	 naar	 de	 gevolgen	 van	 fabriekssluitingen	 in	

Kentucky,	Louisville	in	de	Verenigde	Staten	voor	met	name	oudere	mannelijke	arbeiders	

waarvan	enkelen	al	met	pensioen	waren.	Deze	arbeiders	ervoeren	de	sluitingen	van	hun	

fabrieken	erg	verschillend	 (K’Meyer	&	Hart,	2009).	Een	deel	van	de	arbeiders	 legden	

veelal	de	nadruk	op	hun	eigen	‘agency’	oftewel	‘actorschap’	toen	ze	nog	werkten	in	de	

fabriek.	Ze	waren	beter	in	hun	taken	dan	anderen	en	zagen	dit	als	een	bevestiging	van	

hun	actorschap.	Ook	waren	er	veel	die	hun	baanverlies	aan	zagen	komen,	maatregelen	

konden	nemen	en	zo	slachtofferschap	vermijden.	Het	 zien	aankomen	van	de	sluiting	

versterkte	hun	gevoel	van	actorschap.		

Veel	arbeiders	benadrukten	naast	de	negatieve	gevolgen	van	het	baanverlies	ook	

de	positieve	uitkomsten	zoals	het	vinden	van	leuker	werk	met	meer	voordelen	(K’Meyer	

&	 Hart,	 2009).	 Zo	 zouden	 sommigen	 zich	 nu	 meer	 gewaardeerd	 voelen	 en	 meer	

autonomie	ervaren	doordat	er	ruimte	is	voor	eigen	inbreng	op	het	nieuwe	werk.		

Het	onderzoek	van	K’Meyer	&	Hart	(2009)	liet	echter	ook	zien	dat	veel	arbeiders	

hun	vertrouwen	verloren	in	de	regering	en	bedrijven.	In	hun	onderzoek	is	er	echter	geen	

aandacht	 voor	 genderdimensies	 van	 baanverlies	 door	 massaontslag,	 of	 hoe	 het	 de	

arbeiders	is	vergaan	na	het	ontslag.	

Legerski	 &	 Cornwall	 (2010)	 deden	 onderzoek	 naar	 baanverlies	 onder	

voornamelijk	werkloze	staalarbeiders	van	34	tot	63	jaar.	Zij	focusten	zich	op	de	gevolgen	
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van	baanverlies	voor	de	verdeling	van	huishoudelijke	taken	en	hadden	een	duidelijke	

genderlens	in	hun	onderzoek.	Uit	het	onderzoek	bleek	dat	er	veranderingen	waren	in	

de	 verdeling	 van	 huishoudelijk	werk,	maar	 dat	 de	 traditionele	 denkbeelden	 over	 de	

man-vrouw	 verdeling	 in	 stand	 bleven.	 Dit	 uitte	 zich	 onder	 meer	 in	 de	 taal	 die	 hun	

respondenten	gebruikten.	De	mannen	kookten	niet,	ze	bereidden	de	maaltijd	voor.	Ze	

deden	niet	de	boodschappen,	ze	gingen	langs	de	winkel.	Ze	maakten	niet	schoon,	maar	

brachten	het	huis	op	orde.	De	zwaarste	en	meest	tijdrovende	taken	in	het	huishouden	

bleven	daarnaast	in	handen	van	de	vrouwen.	De	traditionele	manieren	van	denken	over	

vrouwen	en	mannen	in	het	huishouden	bleken	juist	versterkt	te	worden.	Er	ontstonden	

geen	 nieuwe	 manieren	 van	 denken.	 De	 genderidentiteiten	 van	 de	 mannen	 werden	

uitgedaagd	 en	 dit	 had	 gevolgen	 voor	 hun	 psychologische	 gesteldheid.	 De	man	 bleef	

echter	 vasthouden	 aan	 een	 identiteit	 als	 werkend	 en	 kostwinner,	 ondanks	 zijn	

werkloosheid.	 Huishoudelijk	 werk	 kon	 de	 ontstane	 leegte	 in	 hun	 identiteiten	 niet	

opvullen.	De	vrouwen	richtten	zich	vervolgens	meer	op	zorgtaken	en	gingen	conflicten	

over	verdelingen	in	het	huishouden	uit	de	weg.		

Na	baanverlies	kan	iemand	een	nieuwe	baan	vinden	of	lange	tijd	werkloos	zijn.	

In	 de	 onderzoekspopulatie	 van	 K’Meyer	 &	 Hart	 (2009)	 was	 er	 geen	 eis	 naar	 de	

respondenten	toe	op	dit	gebied.	Legerski	&	Cornwall	(2010)	focusten	zich	voornamelijk	

op	werkloze	mannen.	

Norris	 (2016)	 selecteerde	 voor	 zijn	 onderzoek	 naar	 baanverlies	 en	 identiteit	

werkloze	respondenten	waarvan	hun	vroegere	werk	relevant	was	voor	hun	identiteit.	

Ook	moesten	ze	voorheen	langere	tijd	in	dienst	zijn	geweest,	fulltime	hebben	gewerkt	

en	niet	met	pensioen	zijn.	Pensionada’s	kunnen	namelijk	stigma’s	die	bij	werkloosheid	

komen	kijken	makkelijker	vermijden.	Zijn	onderzoek	was	hoofdzakelijk	niet	gefocust	op	

masculiniteiten,	 maar	 had	 wel	 duidelijk	 oog	 voor	 ervaringen	 van	 gender.	 De	

respondenten	varieerden	van	30	tot	63	jaar.	

Norris	(2016)	beschrijft	hoe	problemen	die	veroorzaakt	worden	door	baanverlies	

tot	een	sneeuwbaleffect	kunnen	 leiden.	De	problemen	ontwikkelen	zich	door	de	 tijd	

heen	en	kunnen	steeds	erger	worden.	Iemand	raakt	depressief,	maakt	ruzie	met	naasten	

en	creëert	financiële	problemen.	Mensen	zonder	baan	kunnen	blijven	vasthouden	aan	



	 27	

hun	eerder	verworven	identiteit	of	zij	veranderen	hun	identiteit	naar	een	niet-werkende	

identiteit	(Norris,	2016).		

Hoe	mensen	 omgaan	met	 baanverlies	 en	 hun	 identiteit	 kan	mede	 beïnvloed	

worden	door	de	bronnen	waaruit	 iemand	kan	putten	 in	hun	zingevingsproces.	Norris	

(2016)	 onderscheidt	 hierin	 structurele	 bronnen	 als	 sociale	 status	 zoals	 gender,	 en	

betrokkenheid	in	en	toegang	tot	sociale	instituties	zoals	familie	of	sportteams.	Mensen	

zonder	deze	bronnen	hebben	een	grotere	kans	dat	ze	niet	goed	kunnen	omgaan	met	

baanverlies	 en	 daarmee	 gaat	 bijvoorbeeld	 hun	mentale	 gezondheid	 soms	 achteruit.	

Norris	(2016)	spreekt	ook	over	zogeheten	identiteitsmismatches.	Er	kan	een	verschil	zijn	

tussen	wie	je	wilt	zijn	en	hoe	mensen	je	zien,	je	kan	niet	meer	de	persoon	zijn	die	je	in	

het	verleden	was	en	je	sociale	status	kan	onder	druk	staan.	Je	bent	bijvoorbeeld	altijd	al	

kostwinner	geweest,	maar	nu	opeens	werkloos.	

In	 het	 verlengde	 hiervan	 heeft	 Hanlon	 (2012)	 onderzoek	 gedaan	 naar	

kostwinnerschap	onder	21	mannen	 in	 Ierland,	 variërend	van	25	 tot	74	 jaar.	Door	de	

kostwinner	te	zijn	dragen	mannen	zorg	voor	hun	gezin	(Hanlon,	2012).	Door	middel	van	

het	kostwinnerschap	ontvangen	mannen	een	status	als	vader	en	kunnen	ze	hun	familie	

beschermen.	Maar	als	ze	werkloos	zijn,	voelt	het	dus	alsof	ze	geen	zorg	meer	kunnen	

dragen	 voor	 hun	 gezin.	 Met	 name	 oudere	 mannen	 hechten	 eraan	 dat	 een	 man	

kostwinner	is	(Hanlon,	2012).	Van	jongere	mannen	wordt	echter	verwacht	dat	ze	naast	

het	kostwinnerschap,	ook	zorg	dragen	voor	de	opvoeding	(Hanlon,	2012).		

Als	man	kan	bijvoorbeeld	 je	masculiniteit	die	bestaat	uit	het	kostwinnerschap	

onder	 druk	 komen	 te	 staan	 bij	 baanverlies	 (Norris,	 2016).	 Het	 maatschappelijk	

dominante	beeld	van	wat	mannen	zouden	moeten	doen	speelt	hierin	een	belangrijke	

rol	(Norris,	2016;	Legerski	&	Cornwall,	2010;	Hanlon,	2012).	Soms	kan	ander	gedrag	dat	

als	 masculien	 wordt	 gezien,	 worden	 aangewend	 om	 een	 gevoel	 van	 verlies	 van	

masculiniteit	te	compenseren.	Dit	kan	bijvoorbeeld	door	te	gaan	sporten	of	door	ergens	

anders	aan	het	werk	te	gaan	(Norris,	2016).		

	

Op	basis	van	bovengenoemd	onderzoek	blijkt	dat	het	uitmaakt	of	mannen	weer	aan	het	

werk	zijn	na	hun	baanverlies	(Norris,	2016).	Werkloosheid	na	baanverlies	blijkt	een	zeer	
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belangrijke	factor	te	zijn	in	de	ervaringen	van	masculiniteiten	bij	mannen.	Werkloosheid,	

en	met	 name	 langdurige	werkloosheid,	 blijkt	 de	 grootste	 problemen	 te	 veroorzaken	

voor	ervaringen	van	masculiniteiten	(Norris,	2016).	Werkloosheid	bij	mannen	kan	leiden	

tot	stress	(Lee	&	Owens,	2002).	Mannen	kunnen	zich	waardeloos,	incapabel	voelen	en	

geen	echte	man	als	ze	geen	werk	hebben	(Lee	&	Owens,	2002;	Hanlon,	2012).	Ook	kan	

werkloosheid	 leiden	 tot	 een	 hogere	 kans	 op	 het	 plegen	 van	 zelfmoord	 en	 een	 lager	

zelfbeeld	(Lee	&	Owens,	2002).		

	

2.3	Autonomie	en	masculiniteiten		

Mannen	zouden	met	hun	masculiniteiten	veel	waarde	hechten	aan	autonomie	(Veltman	

&	Piper,	2014;	Newman	et	al.	2009;	Hanlon,	2012),	als	in	persoonlijke	onafhankelijkheid,	

presteren	en	keuzevrijheid	(Newman	et	al.,	2009).	Deze	vorm	van	autonomie	wordt	vaak	

als	masculien	getypeerd	(Newman	et	al.,	2009),	maar	het	is	niet	zo	dat	vrouwen	minder	

waarde	hechten	aan	deze	vorm	van	autonomie.	Uit	onderzoek	van	Newman	et	al.	(2009)	

onder	mannen	en	vrouwen	van	17	tot	52	jaar,	met	een	gemiddelde	leeftijd	van	20,4	jaar,	

blijkt	 dat	 vrouwen	 bijna	 evenveel	 waarde	 hechten	 aan	 autonomie,	 maar	 dat	 ze	

daarnaast	meer	georiënteerd	zijn	op	hun	sociale	omgeving	in	tegenstelling	tot	mannen.	

Ander	 onderzoek	 naar	 masculiniteiten	 wijst	 er	 echter	 op	 dat	 oudere	 mannen	 in	

tegenstelling	tot	vrouwen	minder	snel	om	hulp	vragen	vanwege	hun	gehechtheid	aan	

autonomie	(Hanlon,	2012;	Hoonaard,	2009).	Hulp	zou	hun	masculiniteiten	bedreigen	die	

waarde	 hecht	 een	 macht	 en	 controle	 (Hoonaard,	 2009),	 en	 die	 voorschrijft	 dat	 ze	

zelfvoorzienend	moeten	zijn	(Hanlon,	2012).		

Haywood	&	Mac	an	Ghaill	(2003)	wijzen	op	autonomie	in	masculiniteiten	als	een	

manier	 om	 subjectiviteit	 te	 behouden	 op	 de	 werkplaats.	 Masculiniteiten	 kunnen	

worden	 ingezet	 om	 autonomie	 te	 behouden	 op	 de	 werkvloer,	 en	 daarmee	 hun	

subjectiviteit.	Hiermee	wordt	autonomie	aan	subjectiviteit	gekoppeld.	Masculiniteiten	

kunnen	 veiligheid	 bieden	 op	 de	 werkvloer	 die	 competitief,	 soms	 onzeker	 en	 aan	

verandering	onderhevig	 is,	en	daarmee	een	gevoel	van	subjectiviteit	veiligstellen.	Dit	

kunnen	mannen	doen	door	zichzelf	te	onderscheiden	van	andere	mannen.	In	de	praktijk	

kan	dit	bijvoorbeeld	betekenen	dat	ze	anderen	belachelijk	maken.	
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Dit	soort	masculien	gedrag	duidt	op	een	invulling	van	autonomie	als	een	ruimte	

voor	zelfbepaling	waarbij	keuzes	deels	relationeel	zijn	ingegeven.	Masculiniteit	dient	in	

zulke	 gevallen	 als	 een	 ruimte	 voor	 zelfbepaling	 in	 relatie	 tot	 andere	 mannen.	 Het	

masculiene	gedrag	is	erop	gericht	om	zichzelf	positief	te	onderscheiden.		

Anderzijds	 kunnen	 masculiniteiten	 ook	 negatieve	 gevolgen	 hebben	 voor	 de	

ervaringen	van	autonomie	van	een	man.	Norris	(2016)	beschrijft	hoe	mannen	koste	wat	

kost	hun	masculiniteiten	 in	 stand	proberen	 te	houden	als	deze	wordt	bedreigd	door	

baanverlies.	Het	dominante,	maatschappelijke	beeld	dat	aangeeft	dat	een	‘echte’	man,	

behoort	te	werken,	is	dan	zwaarwegend	bij	met	name	oudere	mannen	(Norris,	2015).	

Bij	ontslag	staat	daardoor	de	ruimte	om	te	kiezen	voor	zelfbepaling	immers	sterk	onder	

druk,	zelfs	als	naasten	het	ontslag	zouden	accepteren,	door	dit	sterke,	maatschappelijke	

beeld	 (Norris,	 2016).	 Lee	 &	 Owens	 (2002)	 omschrijven	 hoe	 veel	 mannen	 bij	

werkloosheid	last	hebben	van	stigma’s	zoals	dat	een	man	altijd	zijn	gezin	moet	kunnen	

onderhouden.	 Dit	 beperkt	 ze	 in	 hun	 zelfbepaling.	 Lamont	 (2000)	 beschrijft	 dat	 een	

stabiele	 werksituatie	 met	 een	 vast	 inkomen	 zorgt	 voor	 een	 gevoel	 van	 controle	 bij	

mannen.	In	die	zin	kunnen	de	masculiniteiten	in	tijden	van	baanverlies	de	autonomie,	

de	zelfbepaling	en	een	gevoel	van	controle,	van	mannen	bedreigen.	

	

2.4	Autonomie	in	de	humanistiek	

Niet	alleen	in	masculiniteitsstudies,	maar	ook	in	de	door	het	humanisme	geïnspireerde	

humanistieke	wetenschap	is	autonomie	een	essentieel	concept.	Immers	in	humanisme	

is	 het	 realiseren	 van	 autonomie	 een	 belangrijke	 factor	 in	 het	 streven	 naar	

zelfontplooiing,	 menselijke	 waardigheid	 en	 het	 vormen	 van	 een	 levensbeschouwing	

(Derkx,	 2011).	 Maar	 binnen	 de	 humanistiek	 is	 discussie	 over	 de	 betekenis	 van	

autonomie	(Derkx,	2011).		

		 Het	 woord	 autonomie	 komt	 uit	 het	 Grieks	 en	 is	 een	 samenstelling	 van	 de	

woorden	autos	en	nomos	(Duyndam,	2007,	p.25).	Autos	betekent	zelf	en	nomos	wet.	

Autonomie	gaat	daardoor	over	jezelf	de	wet	stellen.	Uit	humanistiek	onderzoek	blijkt	

dat	 het	 bevorderen	 van	 autonomie	 kan	 bijdragen	 aan	 een	 menswaardig	 bestaan	

(Duyndam,	2007;	Dohmen,	2007;	Kunneman,	2006;	2007;	Schreurs,	2006;	Derkx,	2011).	
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De	dominante	opvatting	van	autonomie	in	de	westerse	maatschappij	verwijst	naar	een	

subject	 dat	 bovenal	 zelfgericht	 is	 en	 daarin	 geen	 rekening	 houdt	 met	 anderen	

(Duyndam,	 2007;	 Kunneman,	 2006;	 2007).	 In	 deze	 opvatting	 wil	 je	 als	 autonoom	

persoon	zo	min	mogelijk	 inmenging	van	anderen	 (Dohmen,	2007).	Kunneman	 (2006;	

2007)	 en	 ook	 Schreurs	 (2006)	 beweren	 dat	 autonomie	 veelal	 doorgeslagen	 is	 naar	

zelfgericht	gedrag	waarin	geen	ruimte	meer	is	voor	de	ander.	Zij	ontwikkelden	daarom	

alternatieve	betekenissen	van	autonomie	vanuit	hun	aanname	dat	mensen	verbonden	

zijn	met	elkaar	en	dat	juist	deze	verbondenheid	betekenisvol	kan	zijn	(Schreurs,	2006;	

Kunneman,	2007;	Van	der	Wal,	2007;	Duyndam,	2011).	Zij	gaan	daarbij	ervan	uit	dat	

mensen	relationele	wezens	zijn	die	moeten	proberen	autonoom	te	zijn	en	tegelijkertijd	

rekening	te	houden	met	elkaar.		

In	die	zin	is	er	bij	autonomie	ook	altijd	sprake	van	heteronomie	(Schreurs,	2006).	

Heteronomie	is	het	tegenovergestelde	van	autonomie.	Heteros	betekent	in	het	Grieks	

de	ander,	nomos	de	wet	(Schreurs,	2006,	p.5).	Heteronomie	gaat	er	vanuit	dat	de	wet	

gesteld	wordt	 van	 buitenaf,	 van	 buiten	 het	 individuele	 zelf.	 Schreurs	 (2006)	 spreekt	

daarom	 over	 ‘verbinding	 in	 strijdigheid’	 (Schreurs,	 2006,	 p.11).	 Autonomie	 en	

heteronomie	 zijn	 twee	 tegengestelden,	 maar	 beiden	 zijn	 nodig	 om	 relationeel	

autonoom	te	zijn.	Volgens	Schreurs	(2006)	hebben	mensen	hun	sociale	omgeving	nodig	

om	 zichzelf	 beter	 te	 leren	 kennen.	 Maar	 we	 moeten	 het	 denken	 in	 onze	 sociale	

omgeving	niet	klakkeloos	overnemen,	want	anders	slaan	we	door	naar	heteronomie	en	

beperken	 we	 onszelf	 in	 onze	 existentiële	 mogelijkheden	 (Schreurs,	 2006).	 Het	

dominante	denken	kan	zingevingsbronnen	verhullen	door	maar	één	levenswandel	voor	

te	 stellen	 (Schreurs,	2006).	Daarom	 is	het	belangrijk	 ‘strijdig’	 te	 zijn	 (Schreurs,	2006)	

tegen	 dominante	 opvattingen,	 maar	 hierbij	 niet	 door	 te	 slaan	 naar	 zelfgerichte	

autonomie	en	verbonden	 te	blijven.	 ‘En	 juist	dit	 (zelf)kritische	vermogen	kan	pas	 tot	

ontwikkeling	 komen	 wanneer	 hij	 of	 zij	 daadwerkelijk	 openstaat	 voor	 wat	 anderen	

zeggen’	(Schreurs,	2006,	p.	11).	

Kunneman	(2006;	2007)	spreekt	over	‘diepe	autonomie’.	Voor	hem	gaat	het	in	

zijn	autonomie-begrip	om	‘de	ervaring	dat	zin	en	diepgang	in	ons	leven	verbonden	zijn	

met	vormen	van	verwikkeling	in,	begrenzing	door	en	betrokkenheid	op	andere	mensen	
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en	op	de	toekomst	van	onze	planeet	die	we	niet	kunnen	controleren	en	die	daarom	juist	

betekenisvol	zijn’	(Kunneman,	2007,	p.	62).	Kunneman	bedoelt	hiermee	dat	we	tot	diepe	

autonomie	kunnen	komen	door	ons	te	realiseren	dat	we	met	elkaar	verwikkeld	zijn	in	

het	leven,	dat	we	existentieel	niet	onafhankelijk	van	elkaar	zijn.	Het	startpunt	in	diepe	

autonomie	is	deze	verwikkeling	tussen	mensen,	niet	het	zelf	dat	zich	moet	verhouden	

tot	 de	 ander.	 In	 deze	 verwikkeling	 tussen	 mensen	 is	 een	 tussenruimte	 waarin	 ze	

samenkomen,	 maar	 waarin	 we	 elkaar	 en	 onszelf	 moeten	 beschermen	 door	 te	

begrenzen.	Er	kan	sprake	zijn	van	verschillen	onderling,	deze	dienen	uitgehouden	en	

niet	overheerst	te	worden.			

	

Het	mag	duidelijk	zijn	dat	aan	het	concept	autonomie	vanuit	zowel	studies	naar	mannen	

en	masculiniteiten,	en	de	humanistieke	wetenschap,	meerdere	betekenissen	worden	

toegekend	die	op	verschillende	manieren	waarde	toekennen	aan	zowel	individualiteit	

als	 aan	 relationele	 dimensies.	 In	 deze	 studie	wordt	 onderzocht	 hoe	 de	mannen	 van	

Philip	Morris	betekenis	geven	hun	autonomie	in	het	licht	van	de	keuzes	die	ze	hebben	

moeten	maken	naar	aanleiding	van	de	sluiting	van	de	fabriek.	Echter,	aangezien	zowel	

in	masculiniteitsstudies	als	in	de	humanistiek	wordt	aangeven	dat	het	belangrijk	is	om	

oog	te	hebben	voor	de	relationele	dimensies	van	autonomie	(Lee	&	Owens,	2002;	Norris,	

2016;	 Haywood	 &	 Mac	 an	 Ghaill,	 2003;	 Schreurs,	 2006;	 Kunneman,	 2006;	 2007),	

interpreteer	 ik	 autonomie	 in	 dit	 onderzoek	 als	 de	 ervaring	 van	 een	 ruimte	 voor	

zelfbepaling	waarin	keuzes	zowel	vanuit	het	zelf	als	de	sociale	omgeving	ingegeven	zijn	

(Schreurs,	2006).	
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H3	–	Onderzoeksmethodologie	
	

In	dit	onderzoek	is	gekozen	voor	kwalitatief	onderzoek	en	een	casestudie	benadering	

waarbij	empirische	data	 is	gegenereerd	door	middel	van	 interviews.	 In	dit	hoofdstuk	

verantwoord	 en	 beschrijf	 ik	 de	 gekozen	 onderzoekmethodologie	 van	 deze	 studie.	

Allereerst	 ga	 ik	 dieper	 in	 op	 de	 keuze	 voor	 kwalitatief	 onderzoek.	 Vervolgens	

beargumenteer	 ik	 waarom	 dit	 onderzoek	 een	 casestudie	 is	 en	 ik	 voor	 kwalitatieve	

interviews	kies.	Daarna	licht	ik	de	onderzoekspopulatie	toe,	hoe	de	respondenten	zijn	

gevonden,	en	de	dataverwerking	en	analyse.	Het	hoofdstuk	eindigt	met	een	reflectie	op	

mijn	rol	als	onderzoeker.	

	

3.1	Kwalitatief	onderzoek	

Aangezien	het	perspectief	van	de	mannen	centraal	staat	in	dit	onderzoek,	is	er	gekozen	

voor	kwalitatief	onderzoek	(Boeije,	2005;	Evers,	2007).	Daarnaast	is	er	sprake	van	een	

unieke	 situatie.	 Nog	 nooit	 eerder	 is	 er	 onderzoek	 gedaan	 naar	 de	 ervaringen	 van	

masculiniteiten,	autonomie	en	baanverlies	bij	mannelijke	oud-werknemers	van	Philip	

Morris	 in	 Bergen	 op	 Zoom	 van	 46	 tot	 en	met	 61	 jaar.	 Kwalitatief	 onderzoek	 is	 vaak	

adequaat	in	situaties	waar	nog	maar	weinig	onderzoek	naar	is	gedaan	(Boeije,	2005).	

	

3.2	Casestudie	benadering	

Deze	 studie	 is	 een	 kwalitatieve	 casestudie.	 In	 deze	 studie	 beperk	 ik	 me	 tot	 oud-

werknemers	van	Philip	Morris	die	tegelijkertijd	te	horen	kregen	dat	ze	hun	baan	gingen	

verliezen.	 Boeije	 (2005)	 spreekt	 ook	 wel	 van	 de	 gevalsstudie	 en	 benadrukt	 dat	 de	

natuurlijke	omgeving	wordt	bestudeerd.	Door	te	focussen	op	een	enkele	case,	kan	 ik	

meer	de	diepte	in	gaan	(Patton,	2002;	Boeije,	2005).		

	

3.3	Kwalitatieve	dataverzameling:	riviermodel-interviews	

Participerende	 observatie	 zou	 een	 goede	 methode	 zijn	 om	 de	 ervaringen	 van	 deze	

mannen	 te	 bestuderen,	 omdat	 mannen	 vaak	 niet	 heel	 zelfreflectief	 zijn	 over	 hun	

masculiniteiten	 (Whitehead,	 2002).	 Door	 langere	 tijd	 deze	mannen	 te	 volgen	 in	 hun	
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dagelijkse	leven	zou	er	data	kunnen	worden	gegenereerd	die	niet	uit	interviews	te	halen	

valt	(Boeije,	2005).	Voor	mijn	onderzoek	bleek	het	echter	niet	mogelijk	om	deze	mannen	

langere	tijd	te	volgen.	Het	was	heel	moeilijk	om	toegang	te	krijgen	tot	de	doelgroep,	om	

ze	te	overtuigen	om	mee	te	doen	en	een	bijkomende	moeilijkheid	was	dat	de	doelgroep	

versplinterd	is	geraakt.	Ze	hebben	vooral	nog	contact	met	elkaar	via	WhatsApp	en	op	

straat	als	ze	elkaar	tegenkomen.	Om	deze	redenen	koos	ik	voor	interviews,	beseffend	

dat	 het	 mogelijk	 beperkte	 reflecterende	 vermogen	 van	 deze	 mannen	 gevolgen	 zou	

kunnen	hebben	voor	de	data	die	op	deze	manier	gegenereerd	kon	worden.		

Aangezien	er	 in	de	gehanteerde	definitie	van	masculiniteiten	 in	dit	onderzoek	

sprake	is	van	sociale	constructie,	zouden	groepsinterviews	wellicht	geschikter	zijn	dan	

individuele	interviews.	Toch	koos	ik	hier	niet	voor,	omdat	het	groepsinterview	zich	meer	

focust	op	de	sociale	verhoudingen	in	de	groep	(Evers,	2007).	Daarnaast	is	het	moeilijk	

om	 al	 deze	mannen	weer	 bij	 elkaar	 te	 krijgen	 voor	 een	 groepsinterview	doordat	 de	

groep	 zo	 versplinterd	 is.	 Daar	 komt	 bij	 dat	 veel	mannen	weer	 aan	 het	werk	 zijn	 en	

daardoor	verschillende	agenda’s	hebben.	

Het	individuele	kwalitatieve	interview	leent	zich	goed	om	de	subjectieve	beleving	

van	de	respondenten	te	onderzoeken	(Evers,	2007).	Het	is	hierop	dat	dit	onderzoek	zich	

voornamelijk	richt.	Er	is	gekozen	voor	open	kwalitatieve	interviews	(Boeije,	2005).	Deze	

zijn	 in	 staat	 om	 rekening	 te	 houden	 met	 de	 belevingswereld	 en	 ervaringen	 van	 de	

mannen	(Boeije,	2005).	Gestandaardiseerde	interviews	zouden	deze	mannen	mogelijk	

niet	genoeg	ruimte	geven	om	voor	hen	belangrijke	ervaringen	aan	te	stippen	(Boeije,	

2005;	Evers,	2007)	

	

In	 dit	 onderzoek	 zijn	 alle	 concepten	 verwant,	 maar	 is	 de	 relatie	 niet	 helder.	 Het	

riviermodel	 interview	 (Evers,	 2007)	 past	 goed	 in	 deze	 situatie.	 In	 de	 interviews	 is	 er	

gebruik	gemaakt	van	hoofdvragen,	waarna	er	ruimte	was	om	door	te	vragen	en	voor	

vervolgvragen	naar	de	concepten.	De	 interviews	hadden	daardoor	voor	een	deel	een	

exploratief	karakter.			

Naast	 het	 riviermodel	 onderscheidt	 Evers	 (2007)	 ook	 het	 sluismodel	 en	

boommodel	voor	kwalitatieve	interviews.	Deze	zijn	minder	geschikt	voor	dit	onderzoek.	
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Het	boommodel	maakt	gebruik	van	een	vast	 stramien	van	vragen.	Dit	was	adequaat	

geweest	voor	dit	onderzoek	als	de	verhouding	tussen	de	concepten	masculiniteiten	en	

autonomie	duidelijker	waren	geweest.	Een	dergelijke	aanpak	is	daarnaast	niet	optimaal,	

omdat	het	baanverlies	soms	verschillend	ervaren	wordt	(K’Meyer	&	Hart,	2009).	Het	is	

daarom	belangrijk	dat	de	respondent	voldoende	ruimte	heeft	om	uit	te	wijden	bij	voor	

hem	belangrijke	 ervaringen.	Het	 boommodel	 kan	 hierin	 te	 beperkend	 zijn	 voor	mijn	

doeleinden.	Het	sluismodel	geeft	de	meeste	ruimte	om	te	exploreren	en	gaat	uit	van	

één	of	twee	vragen,	waarna	de	respondent	de	diepte	in	gaat	aan	de	hand	van	door-	en	

vervolgvragen	van	de	interviewer	(Evers,	2007).	Dit	was	wellicht	geschikt	geweest	voor	

dit	onderzoek	als	de	concepten	masculiniteiten	en	autonomie	bekender	waren	geweest	

bij	de	doelgroep.		

Tijdens	de	interviews	is	gebruik	gemaakt	van	een	interviewguide	bestaande	uit	

acht	 vragen	 die	 indirect	 verwijzen	 naar	 de	 concepten	masculiniteiten	 en	 autonomie	

(Evers,	2007).	De	interviews	zijn	opgenomen	met	een	geluidsrecorder	voor	transcriptie.	

De	interviewguide	bevindt	zich	in	bijlage	I	met	een	korte	toelichting.	

	

3.4	Onderzoekspopulatie	

Dit	 onderzoek	 focust	 zich	 op	mannelijke	 oud-medewerkers	 van	 Philip	Morris.	 Het	 is	

onbekend	hoeveel	mannen	er	in	de	fabriek	werkten,	maar	wel	dat	het	grootste	deel	van	

de	1231	werknemers	man	was.14		

		 Deze	 studie	 heeft	 niet	 het	 doel	 om	 algemeen	 generaliseerbare	 uitspraken	 te	

kunnen	doen.	Bij	de	keuze	voor	een	afbakening	van	het	aantal	respondenten	werd	gelet	

op	het	bereiken	van	data-verzadiging	(Boeije,	2005).	Data-verzadiging	wordt	bereikt	als	

blijkt	dat	uit	de	interviews	geen	nieuwe	thema’s	meer	naar	voren	komen	na	verloop	van	

tijd.	Tijdens	de	laatste	de	interviews	was	sprake	van	data-verzadiging.	Er	kwamen	geen	

nieuwe	thema’s	meer	naar	voren.	Totaal	hebben	er	12	interviews	plaatsgevonden	met	

een	gemiddelde	interviewduur	van	1,5	uur.	

																																																								
14	Dit	blijkt	uit	gesprekken	met	respondenten	die	inzicht	hadden	in	deze	cijfers.	Twee	respondenten	
hebben	onafhankelijk	van	elkaar	bevestigd	dat	90%	man	was	in	de	fabriek.	Iemand	die	op	kantoor	
werkte	schatte	het	percentage	mannen	op	het	kantoor	op	65%.	
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	 Zoals	eerder	aangekondigd	in	hoofdstuk	1	focust	deze	studie	zich	op	generatie	

X-mannen	(geboortejaar	1955-1970)	(Bontekoning,	2007),	oftewel	mannen	van	46	tot	

61	jaar	ten	tijde	van	het	onderzoek.	Het	viel	op	dat	alle	respondenten	een	flink	aantal	

gemeenschappelijkheden	hadden.	Ze	hebben	allemaal,	op	een	enkeling	na,	tientallen	

jaren	 bij	 Philip	Morris	 gewerkt.	 De	meesten	 hebben	 kinderen	 die	 al	 volwassen	 zijn.	

Officieel	behoren	ze	allemaal	nog	tot	de	beroepsbevolking.	Ze	hebben	nog	geen	recht	

op	een	AOW-uitkering,	maar	denken	allemaal	al	wel	na	over	hun	pensioen.		

Binnen	de	groep	van	respondenten	in	deze	studie	is	er	grofweg	sprake	van	drie	

werksituaties:	(1)	mannen	die	werkloos	zijn	en	op	zoek	naar	werk	zijn,	(2)	mannen	die	

nieuw	werk	gevonden	hebben	en	(3)	mannen	die	bewust	gestopt	zijn	met	werken.	Om	

deze	maximale	variatie	te	bewerkstelligen	zijn	twee	mannen	van	respectievelijk	62	en	

63	jaar	geïnterviewd	die	allebei	bewust	gestopt	zijn	met	werken.	Hierdoor	komen	deze	

drie	 werksituaties	 bij	 minimaal	 drie	 tot	 maximaal	 vijf	 respondenten	 voor	 in	 de	

onderzoekspopulatie	 van	 deze	 studie.	 Er	 waren	 geen	 andere	mannen	 te	 vinden	 die	

bewust	gestopt	waren	met	werken	en	maximaal	61	jaar	waren.		Deze	mannen	van	62	

en	63	weken	echter	qua	antwoorden	niet	af	van	de	onderzoekspopulatie	van	46	tot	en	

met	 61	 jaar.	 Ze	 zijn	 als	 laatste	 geïnterviewd	 en	 brachten	 geen	nieuwe	 thema’s	 naar	

voren.	 De	 data-verzadiging	 geldt	 dus	 ook	 voor	 deze	mannen.	 Daarnaast	 kwamen	 ze	

overeen	met	de	rest	van	de	groep	qua	persoonlijke	kenmerken:	ze	hadden	tientallen	

jaren	voor	Philip	Morris	gewerkt	en	hun	kinderen	waren	volwassen.		

Tot	slot	is	er	getracht	om	zoveel	mogelijk	variatie	te	hebben	in	leeftijden.	Door	

te	kiezen	voor	maximale	variatie	in	al	deze	categorieën,	is	er	een	duidelijk	onderscheid	

ontstaan	 tussen	 algemene	 patronen,	 uitkomsten	 op	 basis	 van	 hun	 werksituatie	 en	

persoonsgebonden	resultaten	(Patton,	2002).		

	

Er	is	buiten	de	twaalf	interviews	om	één	aanvullend	interview	gedaan	met	een	man	van	

35	 jaar	 om	 het	 generatieaspect	 te	 verkennen	 en	 om	 te	 kijken	 of	 de	 gekozen	

leeftijdsafbakening	 naar	 generatie	 X	 in	 de	 respondentengroep	 verdedigbaar	 is.	 Deze	

jongere	 respondent	 kwam	 inderdaad	 met	 nieuwe	 thema’s	 ten	 aanzien	 van	
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masculiniteiten,	 die	 lijken	 te	 verwijzen	 naar	 generatieverschillen	 in	 subjectieve	

betekenisgeving.		

In	 de	 data-analyse	 is	 daarom	 onderscheid	 gemaakt	 tussen	 de	 ervaringen	 en	

observaties	 van	 deze	 jongere	 man	 en	 die	 van	 de	 andere	 respondenten.	 De	 manier	

waarop	deze	jongere	man	betekenis	gaf	aan	zijn	ervaringen	brachten	nieuwe	thema’s	

aan	het	licht,	maar	zijn	observaties	van	het	werken	in	de	fabriek	sloten	naadloos	aan	op	

de	observaties	van	respondenten.	Een	voorbeeld	is	dat	het	baanverlies	voor	hem	een	

andere	betekenis	had	in	zijn	leven	dan	de	respondenten,	maar	dat	hij	net	zoals	andere	

mannen	constateerde	dat	er	vooral	mannen	werkten	bij	Philip	Morris.	Zijn	observaties	

brachten	 geen	 nieuwe	 thema’s	 naar	 voren	 en	 zijn	 daarom	 wel	 meegenomen	 in	 de	

analyse.	Deze	observaties	vormen	slechts	een	klein	deel	in	de	analyse,	aangezien	deze	

studie	zich	focust	op	ervaringen	en	betekenisgeving.		

	

3.5	Werving	van	respondenten	

De	respondenten	zijn	benaderd	door	middel	van	poortwachters,	de	sneeuwbalmethode	

en	via	LinkedIn.	Poortwachters	(Evers,	2007)	zijn	in	dit	geval	mensen	uit	de	regio	die	de	

doelgroep	kennen	doordat	ze	behoren	tot	hun	kennissen,	buren	of	vrienden.	Ze	hebben	

toegang	verleend	tot	de	doelgroep	en	doordat	ze	de	respondenten	goed	kennen,	was	

er	gelijk	meer	vertrouwen	vanuit	de	mannen	richting	mij	als	onderzoeker.	Via	hen	was	

het	ook	mogelijk	om	mijn	respondenten	te	selecteren	op	leeftijd	en	werksituatie.	Er	is	

in	totaal	gebruik	gemaakt	van	drie	poortwachters	die	me	in	contact	hebben	gebracht	

met	 vier	 respondenten.	 Daarnaast	 zijn	 veel	 respondenten	 geselecteerd	 via	 de	

sneeuwbalmethode	(Boeije,	2005).	De	oud-werknemers	kennen	hun	oud-collega’s	nog	

goed	en	hebben	mij	vaak	 in	contact	gebracht	met	hen.	De	sneeuwbalmethode	zorgt	

ervoor	dat	ze	je	meer	vertrouwen,	omdat	je	net	zoals	bij	poortwachters	via	een	bekende	

binnenkomt.	 Er	 zijn	 via	 de	 eerste	 respondenten	 totaal	 zes	 andere	 respondenten	

gevonden.	

		 Het	gevaar	van	de	sneeuwbalmethode	is	dat	ik	in	een	bepaalde	vriendengroep	

terecht	 zou	 kunnen	 komen	waarin	 ze	 allemaal	 hetzelfde	 denken.	Daarom	heb	 ik	 via	

LinkedIn	drie	oud-medewerkers	benaderd	om	ook	werknemers	te	spreken	te	krijgen	die	
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ik	niet	zou	vinden	via	andere	respondenten	en	de	poortwachters.	Het	voordeel	van	deze	

wervingsmethode	was	dat	 ik	heel	gericht	kon	selecteren	op	basis	van	de	beschikbare	

informatie	op	LinkedIn.	De	respondenten	die	ik	via	LinkedIn	benaderde,	waren	echter	

vaak	 wat	 wantrouwender	 dan	 degenen	 die	 ik	 via	 de	 sneeuwbalmethode	 of	 een	

poortwachter	selecteerde.	

	

3.6	Dataverwerking	en	analyse	

Na	 de	 transcriptie	 van	 de	 interviews,	 heeft	 er	 een	 analyse	 plaatsgevonden	 om	 de	

deelvragen	 te	 kunnen	 beantwoorden	 (Boeije,	 2005).	 De	 data	 is	 allereerst	 open	

gecodeerd	 aan	 de	 hand	 van	 computerprogramma	 Atlas.ti	 waarbij	 open	 codes	 zijn	

toegekend	die	geïnspireerd	zijn	op	de	antwoorden	van	de	respondenten,	zogeheten	‘in-

vivo	codes’	(Boeije,	2005).	Hierdoor	is	de	data	uit	elkaar	gehaald	en	gegroepeerd	aan	de	

hand	 van	open	 codes.	Vervolgens	 zijn	 deze	 codes	beschreven,	 het	 zogeheten	 ‘axiaal	

coderen’	(Boeije,	2005,	p.	83).	Dit	 leverde	uiteindelijk	een	lijst	met	codes	op,	oftewel	

een	 ‘codeboom’	 (Boeije,	 2005,	 p.	 94).	 Daarna	 zijn	 de	 gegevens	 verzameld	 en	

gestructureerd	waarna	er	 is	gezocht	naar	relaties	tussen	de	codes	(Boeije,	2005).	Tot	

slot	heeft	er	een	interpretatie	plaatsgevonden	van	de	codes	en	bijbehorende	data,	een	

vergelijking	 met	 het	 theoretisch	 kader	 en	 verwante	 studies	 ten	 einde	 de	

onderzoeksvragen	 te	 kunnen	 beantwoorden	 (Boeije,	 2005).	 In	 bijlage	 III	 bevindt	 de	

uiteindelijke	codeboom	met	een	beschrijving	van	elke	code	en	een	korte	toelichting	op	

de	uitwerking	van	de	analyse	in	Atlas.ti.	

De	 analyse	 is	 geheel	 uitgevoerd	 in	 Atlas.ti.	 Het	 voordeel	 hiervan	 is	 dat	 de	

fragmenten	 zorgvuldig	 gecodeerd	 zijn	 en	 dat	 er	 tijdens	 de	 gehele	 analyse	 een	 goed	

overzicht	 was.	 De	 beschrijving	 van	 de	 codes,	 het	 zogeheten	 axiaal	 coderen,	 is	 ook	

uitgevoerd	in	Atlas.ti	aan	de	hand	van	meerdere	computerschermen	naast	elkaar	om	zo	

het	overzicht	 te	 kunnen	behouden	 in	dit	 proces.	Het	 voordeel	 hiervan	 is	 dat	 er	 snel	

geschoven	kon	worden	met	codes,	en	dat	het	proces	overzichtelijker	is	dan	als	dit	van	

papier	gebeurt.	Een	nadeel	van	Atlas.ti	 is	echter	dat	deze	geen	automatisch	 logboek	

bijhoudt	 over	 welke	 bewerkingen	 er	 precies	 hebben	 plaatsgevonden	met	 de	 codes.	
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Atlas.ti	is	dan	ook	slechts	een	hulpmiddel	geweest	om	de	verschillende	analysefases	zo	

geordend	en	overzichtelijk	mogelijk	te	doorlopen.		

Tot	slot	 is	alle	 informatie	waardoor	de	respondenten	herkend	zouden	kunnen	

worden,	 uitgebreid	 gefingeerd	 of	 veralgemeniseerd	 omwille	 van	 de	 privacy	 van	 de	

respondenten.	De	mannen	wilden	alleen	maar	meewerken	op	basis	van	anonimiteit.	De	

mannen	hebben	 vaak	 tientallen	 jaren	 samengewerkt	 en	 kennen	elkaar	daardoor	erg	

goed.	In	bijlage	II	bevindt	zich	een	overzicht	van	de	respondenten.		

Elke	respondent	heeft	een	andere	voornaam	gekregen.	Daarnaast	zijn	de	oude	

en	 nieuwe	 beroepen	 weggelaten	 op	 de	 lijst	 met	 persoonskenmerken	 van	 de	

respondenten,	de	lengte	van	hun	dienstverbanden	afgerond	op	cijfers	eindigend	op	een	

0	en	een	5,	en	is	hun	gezinssituatie	veralgemeniseerd.	Ik	heb	bijvoorbeeld	het	precieze	

aantal	kinderen	weggelaten.	Ook	zijn	alle	namen	van	landen,	bedrijven	of	personen	in	

de	citaten	van	de	respondenten	en	persoonlijke	omstandigheden	die	kunnen	leiden	tot	

hun	identificatie	veralgemeniseerd	of	gefingeerd.	

	 	

3.7	Rol	van	de	onderzoeker		

Ik	ben	opgegroeid	in	de	buurt	van	de	fabriek	en	daardoor	bekend	met	de	sociale	codes	

van	 de	 doelgroep.	 Het	 nadeel	 hiervan	 is	 echter	 dat	 dit	 zogeheten	 blind	 spots	 kan	

opleveren	en	dat	bepaalde	dingen	mij	niet	opvallen,	omdat	ze	erg	gewoon	voor	mij	zijn	

(Evers,	 2007).	 Ik	 ben	 als	 onderzoeker	 echter	 ook	 een	 onderzoeksinstrument	 (Evers,	

2007).	Daarom	ben	ik	reflectief	geweest	op	mijn	eigen	rol	in	de	interviews	(Evers,	2007).	

Hiervoor	heb	ik	de	Skill	Learning	Cycle	van	Gordon	(Evers,	2007,	p.29)	gebruikt.	Na	elk	

interview	 schreef	 ik	 op	 wat	 mij	 is	 opgevallen	 en	 hoe	 ik	 terugkijk	 op	 het	 interview.	

Vervolgens	heb	ik	de	interviews	uitgewerkt	en	gekeken	of	de	uitkomsten	me	dichter	bij	

de	 onderzoeksdoelstellingen	 brachten.	 Hierdoor	 heb	 ik	 een	 aantal	 keren	 de	

interviewguide	bijgesteld	en	vragen	zowel	toegevoegd	als	geschrapt.		

	 Voordat	 ik	 ben	 begonnen	 met	 interviewen	 ben	 ik	 gaan	 praten	 met	 twee	

medewerkers	 van	 het	mobiliteitscentra	 die	 al	 meer	 dan	 twee	 jaar	 intensief	met	 de	

doelgroep	werken.	Ik	heb	het	onderzoek	uitgelegd,	de	vragen	voorgelegd	en	gevraagd	
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met	welke	houding	ik	me	het	beste	kan	opstellen	tegenover	de	doelgroep.	Ook	heb	ik	

gesproken	met	mensen	die	de	doelgroep	goed	kenden.		

Ik	heb	me	op	basis	van	die	gesprekken	tijdens	de	interviews	opgesteld	op	als	een	

‘volledig	meelevende	interviewer’	(Evers,	2007,	p.	41).	Ik	hecht	aan	het	rapport	tussen	

mij	 en	 de	 respondent.	 Het	 interview	 is	 gepresenteerd	 en	 uitgevoerd	 als	 een	 ‘zeer	

persoonlijk	gesprek’	(Evers,	2007).	Ook	zijn	de	interviews	aangepast	aan	het	vocabulair	

van	de	doelgroep	(Evers,	2007).	De	meesten	zijn	niet	hoger	opgeleid	dan	lts	of	mavo.	Ik	

heb	 daarom	 zoveel	 mogelijk	 gecommuniceerd	 in	 enkelvoudige	 zinnen	 en	 in	 het	

Brabants.		

Soms	was	er	sprake	van	een	sterk	wantrouwen.	Een	enkeling	zag	me	zelfs	als	een	

spion	van	het	UWV.	Door	steeds	uit	te	leggen	dat	ik	oprecht	geïnteresseerd	ben	in	hun	

lot	 (Kimmel,	 2013)	 en	 slechts	 academische	 belangen	 dien,	 heb	 ik	 hun	 vertrouwen	

gewonnen.	Ik	heb	deze	mannen	ook	niet	benaderd	via	het	mobiliteitscentrum,	omdat	ik	

de	schijn	van	belangenverstrengeling	met	het	centrum	kost	wat	kost	wilde	vermijden.	

Ik	merkte	dat	als	ik	heel	erg	sterk	de	leiding	had	over	het	interview,	de	mannen	

dichtsloegen.	 Het	 was	 belangrijk	 dat	 deze	mannen	 een	 gevoel	 van	 controle	 hadden	

tijdens	de	interviews	(Schwalbe	&	Wolkomir,	2001).	Ervaringen	van	masculiniteiten	is	

niet	iets	waar	mannen	zich	vaak	bewust	van	zijn	(Whitehead,	2002)	en	komen	daarom	

vaak	 tot	 uiting	 in	 verhalen	 (Schwalbe	 &	 Wolkomir,	 2001).	 Ook	 heb	 ik	 gemerkt	 dat	

rapport	 het	 beste	 kan	worden	 opgebouwd	 door	 in	 het	 begin	 te	 vragen	 naar	wat	 ze	

vroeger	deden	in	de	fabriek.	

Na	afloop	van	de	interviews	heb	ik	uitgebreid	notities	gemaakt	over	wat	opviel,	

de	 setting	 van	 het	 interview,	 het	 gedrag	 van	 de	 respondent	 en	 eventuele	

bijzonderheden.	 Daarna	 heb	 ik	 de	 interviews	 getranscribeerd.	 Dit	 is	 gedaan	 in	 het	

betaalde	 transcriptieprogramma	 F4.	 Het	 voordeel	 hiervan	 was	 dat	 het	 programma	

tijdscodes	plaatste	bij	elke	entertoets	waardoor	het	mogelijk	werd	om	snel	fragmenten	

terug	 te	 luisteren.	 Hiervan	 is	 een	 aantal	 keer	 gebruik	 gemaakt	 tijdens	 de	 analyse.	

Daarnaast	zijn	er	in	de	transcripten	opmerkingen	ingevoegd	over	hoe	de	respondent	iets	

zegt,	op	welke	toon,	of	hij	lacht,	of	juist	dat	er	sprake	is	van	een	lange	nadenkpauze.		
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Tijdens	de	interviews,	transcriptie	en	de	latere	analysefase	heb	ik	uitgebreid	een	

logboek	bijgehouden	met	inzichten,	belangrijke	bewerkingen	als	het	samenvoegen	van	

codes	of	vragen	die	 ik	had	over	de	data.	Deze	notities	 laten	zien	hoe	de	analyse	zich	

heeft	ontwikkeld	en	kwamen	erg	van	pas	tijdens	het	uitwerken	van	de	resultaten,	maar	

ook	bij	het	schrijven	van	deze	masterscriptie.	

Er	 is	 geen	 sprake	 geweest	 van	 ‘methodische’	 en	 ‘onderzoekerstriangulatie’	

(Boeije,	2005,	p.152).	Er	is	alleen	gebruikgemaakt	van	interviews.	Daarnaast	heb	ik	de	

analysefase	 als	 enige	 onderzoeker	 uitgevoerd.	 Hierdoor	 is	 de	 kans	 aanwezig	 dat	 ik	

resultaten	 over	 het	 hoofd	 heb	 gezien	 of	 niet	 juist	 geïnterpreteerd	 doordat	 er	 geen	

andere	onderzoekers	waren	die	het	analyse-proces	samen	met	mij	hebben	doorlopen,	

hierdoor	is	er	geen	sprake	van	‘interbeoordelaarbetrouwbaarheid’	(Boeije,	2005,	p.152).	

Wel	 heeft	mijn	 begeleidster	 Caroline	 Suransky	 regelmatig	 feedback	 gegeven	 op	 het	

verloop	 van	mijn	 onderzoek.	 Dit	 is	 ten	 goede	 gekomen	 aan	 de	 betrouwbaarheid	 en	

validiteit	van	deze	studie.	

Ook	 zijn	 de	 resultaten	 achteraf	 niet	 voorgelegd	 aan	 de	 mannen,	 zogeheten	

‘member	validation’	(Boeije,	2005,	p.153),	omdat	ze	aangaven	geen	behoefte	te	hebben	

aan	 het	 lezen	 van	 mijn	 analysehoofdstuk.	 Als	 ik	 de	 resultaten	 had	 voorgelegd,	 dan	

hadden	de	mannen	kunnen	kijken	of	mijn	analyse	compleet	was	en	overeenkomt	met	

hun	 ervaringen.	 Dit	 had	 de	 validiteit	 van	 dit	 onderzoek	 kunnen	 vergroten.	 Er	 is	 wel	

afgesproken	 met	 de	 mannen	 dat	 ze	 een	 korte	 samenvatting	 krijgen	 van	 mijn	

bevindingen.	
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H4	–	Ervaringen	van	masculiniteiten	en	autonomie	in	tijden	van	

baanverlies		

	

In	het	empirische	deel	van	het	onderzoek	zijn	twaalf	diepte-interviews	afgenomen	met	

mannelijke	respondenten	die	allen	hun	baan	bij	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	hebben	

verloren.	Dit	hoofdstuk	presenteert	de	onderzoeksresultaten	die	de	interviews	met	hen	

hebben	 opgeleverd.	 Citaten	 en	 persoonlijke	 informatie	 zijn	 gefingeerd	 en	

veralgemeniseerd	omwille	van	de	privacy	van	de	respondenten.	De	resultaten	worden	

in	 dit	 hoofdstuk	 teruggekoppeld	 naar	 het	 theoretische	 kader	 van	 deze	 studie	 en	

geanalyseerd.	In	bijlage	III	bevindt	zich	een	beschrijving	van	de	gehanteerde	codes	en	

uitwerking	van	de	analyse	in	Atlas.ti.	

	Een	 kort	 overzicht	 van	 de	 achtergrond	 van	 de	 twaalf	 respondenten	 met	

basisgegevens	bevindt	zich	in	bijlage	II.	Onder	deze	twaalf	respondenten	bevinden	zich	

twee	respondenten	die	met	hun	leeftijd	van	respectievelijk	62	en	63	jaar	net	buiten	de	

in	deze	studie	gehanteerde	leeftijdsafbakening	van	46	tot	en	met	61	jaar	(generatie	X)	

vallen.	 Desalniettemin	 zijn	 hun	 resultaten	meegenomen,	 aangezien	 deze	 gezien	 hun	

resultaten	niet	verschilden	van	de	generatie	X,	respondenten.	

In	aanvulling	op	de	twaalf	respondenten	is	er	een	dertiende	respondent.	Gezien	

zijn	 leeftijd	 van	 35	 jaar	 valt	 hij	 ver	 buiten	 de	 doelgroep.	 Hij	 is	 geïnterviewd	 om	 het	

generatieaspect	te	onderzoeken	en	te	kijken	of	de	afbakening	te	verdedigen	is.	Uit	het	

interview	bleek	dat	hij	inderdaad	andere	denkbeelden	had	over	masculiniteiten	en	het	

baanverlies	 anders	 ervoer	 dan	 de	 andere	 respondenten.	 Zijn	 eigen	 ervaringen	 zijn	

daarom	niet	meegenomen	in	de	analyse,	daarentegen	zijn	wel	zijn	observaties	van	oud-

collega’s	meegenomen	die	overeenkwamen	met	die	van	andere	 respondenten.	Deze	

observaties	vormen	echter	maar	een	klein	deel	van	de	analyse.	

	

Dit	hoofdstuk	is	gestructureerd	op	basis	van	van	drie	deelvragen.	(1)	Allereerst	ontleed	

ik	hoe	de	mannen	vorm	en	betekenis	geven	aan	hun	ervaringen	van	masculiniteiten.	Uit	

de	interviews	blijkt	dat	werk	en	de	behoefte	aan	financiële	zekerheid	een	grote	invloed	

heeft	op	hun	masculiniteiten.	Daarnaast	heeft	hun	gezin	een	beslissende	invloed	op	hun	
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masculiniteiten.	 (2)	 Vervolgens	 analyseer	 ik	 hoe	 ze	 vanuit	 deze	 ervaringen	 van	

masculiniteiten	 zijn	 omgegaan	met	 hun	 baanverlies.	Met	 name	 het	 idee	 vanuit	 hun	

masculiniteiten	dat	werken	vanzelfsprekend	is,	blijkt	kenmerkend	voor	de	omgang	met	

baanverlies.	Ook	heeft	het	verlies	van	hun	collega’s	een	grote	impact	gehad.	(3)	Tot	slot	

beschrijf	 ik	 hoe	 deze	 mannen	 vorm	 en	 betekenis	 geven	 aan	 hun	 ervaringen	 van	

autonomie.	Financiële	zekerheid	is	hierin	de	belangrijkste	factor,	maar	ook	speelt	hun	

sociale	omgeving	een	grote	rol.	

	

4.1	Hoe	geven	mannelijke	oud-medewerkers	van	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	in	

de	leeftijdscategorie	46	tot	en	met	61	jaar	na	de	sluiting	van	het	grootste	deel	van	de	

fabriek	zelf	vorm	en	betekenis	aan	masculiniteiten?		

In	 het	 theoretisch	 kader	 is	 masculiniteiten	 gedefinieerd	 als	 sociaal	 geconstrueerde	

identiteiten	(Whitehead,	2002;	Connell,	2000;	Kimmel,	2000;	Hollander,	2014;	Bradley	

2007)	van	mannen	die	bepaalde	gedragingen	voorschrijven	en	afkeuren	(Connell,	2006;	

Lee	&	Owens,	2002)	en	nooit	vaststaand	zijn	(Connell,	2006;	Whitehead,	2002;	Connell,	

2000;	Kimmel,	2000;	Hollander,	2014;	Bradley,	2007).			

		 Uit	 de	 kwalitatieve	 data-analyse	 blijkt	 dat	 de	 ervaringen	 van	 masculiniteiten	

sterk	 gebaseerd	 zijn	 op	 ervaringen	 van	werken	 en	 het	 gezin.	Werk	 en	 gezin	 hebben	

invloed	op	de	sociale	constructie	van	masculiniteiten,	aangezien	het	sociale	factoren	zijn	

(Lee	&	Owens,	2002;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Morgan,	2005;	Novikova	et	al.,	

2005;	 Norris,	 2016).	 Uit	 de	 analyse	 blijkt	 dat	 werk	 de	 meeste	 betekenis	 geeft	 aan	

ervaringen	 van	masculiniteiten.	 Het	 gezin	 blijkt	 van	mindere	 betekenis	 te	 zijn,	maar	

heeft	wel	grote	invloed	op	de	betekenis	die	mannen	aan	werk	toekennen.	Allereerst	is	

er	aandacht	voor	werk,	daarna	voor	het	gezin.	Aan	het	einde	van	deze	paragraaf	vindt	

er	 een	 concluderende	 analyse	 plaats	 van	 de	 betekenis	 van	 werk	 en	 gezin	 voor	 de	

ervaringen	van	masculiniteiten.	

	

4.1.1	Werk	

Uit	de	analyse	blijkt	dat	werk	een	vrij	eenduidige	betekenis	heeft	in	de	masculiniteiten	

van	 de	 mannen.	 Bij	 Philip	 Morris	 werkten	 vooral	 mannen,	 ze	 vinden	 werken	
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vanzelfsprekend,	 en	 hechten	 veel	 belang	 aan	 collegialiteit,	 loyaliteit	 en	 zekerheid.	

Allesomvattend	zorgt	werk	voor	een	gevoel	van	eigenwaarde	bij	de	respondenten.		

	

Veel	mannen	bij	Philip	Morris		

Philip	Morris	was	een	bedrijf	waar	vooral	mannen	werkten.	De	respondenten	hadden	

soms	geen	of	maar	een	paar	vrouwelijke	collega’s:	

	

Dirk:	“Het	was	altijd	rond	de	10%	(vrouwen)	en	dat	probeerde	we	veel	hoger	te	

krijgen,	maar	dat	is	nooit	gelukt.	Ploegendienst.	Met	de	kinderen.	En	dan	had	je	

ook	veel,	hoe	noem	je	dat,	vrouwen	die	weggingen	en	die	weer	kwamen.	En	daar	

hadden	we	exitinterviews	mee.	Dat	was	bijna	altijd	om	de	kinderen.	Ik	kan	dat	niet	

combineren	met.”	

	

De	ploegendiensten	worden	vaak	als	oorzaak	genoemd	voor	het	lage	aantal	vrouwen,	

maar	ook	soms	de	technische	kant	van	het	werken	in	de	fabriek.		

Dit	 komt	 overeen	 met	 onderzoeksbevindingen	 van	 Haywood	 &	Mac	 an	 Ghaill	

(2003)	die	laten	zien	dat	werk	vaak	een	prominente	rol	speelt	in	masculiniteiten	doordat	

het	 soort	 werk	 vooral	 geschikt	 is	 voor	 mannen.	 Het	 werken	 speelt	 dan	 ook	 een	

prominente	rol	in	hun	masculiniteiten:	

	

Ivo:	 “In	 de	 fabriek	 was	 het	 zelfs	 90%	man,	 10%	 vrouw.	 Op	 kantoorafdelingen	

schatte	ik	het	op	70/30.	65/35.	…	Het	was	natuurlijk	wel	een	echte	mannencultuur,	

niet	zeiken,	gewoon	doordouwen	zeg	maar.	…	Als	je	daar	gewoon	praktisch	met	

handjes	en	voetjes	vorm	aan	gaf,	en	niet	te	hoog	van	de	toren	kwam	blazen,	dan	

was	je	heel	gauw	binnen.”	

	

Opvallend	is	dat	slechts	Ivo	uit	zichzelf	de	dimensie	van	de	mannelijke	cultuur	bij	Philip	

Morris	aanstipte	als	ze	praatten	over	hun	werkervaringen.	Uit	zichzelf	blijken	de	mannen	

niet	bewust	te	reflecteren	op	hun	ervaringen	van	man-zijn.	De	mannen	uiten	zich	niet	

vaak	erg	zelfbewust	over	hun	gender.	Dit	komt	overeen	met	Whitehead	(2002)	die	dit	
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ook	beschrijft.	Tijdens	de	 interviews	komt	hun	gender	vooral	naar	voren	wanneer	ze	

praatten	over	hun	nieuwe	werk	waar	meer	vrouwen	werken	dan	bij	Philip	Morris	of	juist	

minder:	

	

Wout:	 “Ja,	 dat	 (vrouwen)	 zijn	 knoppendrukkers.	 Maar	 het	 werken	 met	 die	

vrouwen	op	zich,	hartstikke	goed.	Vrouwen	stonden	met	tranen	toen	ik	zei	dat	ik	

wegging	(doordat	het	contract	afliep	op	zijn	nieuwe	werk),	met	een	doos	bonbons	

achter	de	rug.	…	Ik	denk	dat	dat	ook	meer	aan	jezelf	ligt,	hoe	jij	zelf	in	het	leven	

staat,	of	je	met	hen	samen	kan	werken.”	

	

Als	het	over	samenwerken	met	vrouwen	gaat,	zijn	alle	respondenten	positief.	Vrouwen	

worden	omschreven	als	zelfstandig	en	gelijkwaardig,	maar	ook	als	fijn	om	mee	samen	

te	werken.	Ook	is	er	een	voorkeur	voor	gemengde	teams.	Philip	Morris	wilde	ook	dat	er	

meer	vrouwen	op	de	werkvloer	zouden	komen.	Het	werk	was	fysiek	niet	zwaar	en	kon	

prima	door	vrouwen	worden	uitgevoerd:	

	

Karel:	“Laat	ik	het	zeggen,	een	team	gemengd.	Ik	denk	dat	dat	beter	is.	Dan	alleen	

een	 team	van	alleen	mannen.	Alleen	 vrouwen	moet	 je	ook	niet	 doen,	want	die	

vechten	elkaar	het	kot	uit,	want	dat	is	bij	vrouwen	natuurlijk	vaak.	…”	

Interviewer:	“Wat	is	dat	dan	bij	mannen?	…	“	

Karel:	“Die	zullen	minder,	bij	mannen	zie	je	heel	vaak,	althans	met	mijn	ervaringen.	

Niet	alleen	bij	Philip	Morris,	dat	zie	je	vaak.	Bij	mannen	zie	je	vaak	dat	het	groepjes	

worden.	De	een	kan	beter	met	die	over	weg,	de	ander	kan	beter	met	die	over	weg.”	

	

Ook	wanneer	na	afloop	van	de	interviews	de	voice-recorder	uitstond,	waren	de	mannen	

erg	respectvol	over	vrouwen.	Niemand	zag	het	werk	bij	Philip	Morris	als	iets	dat	alleen	

maar	door	mannen	gedaan	kon	worden	of	dat	 vrouwen	minderwaardig	 zouden	 zijn,	

noch	noemden	zij	het	man-zijn	als	een	bron	van	trots.	De	mannen	geven	ook	geen	blijk	

van	 oude	 hegemonische	 masculiniteiten	 die	 Roberts	 (2014)	 omschrijft.	 Deze	 oude	

masculiniteiten	(Roberts,	2014)	zouden	anti-vrouwen,	homofobisch,	agressief	en	tegen	
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bepaalde	vormen	van	werk	 zijn	die	niet	 als	mannelijk	 zouden	worden	gezien.	Uit	de	

resultaten	blijkt	echter	het	tegenovergestelde.	De	mannencultuur	bij	Philip	Morris	was	

niet	anti-vrouwen,	maar	juiste	pro-vrouwen.	Ook	waren	de	mannen	niet	homofobisch,	

maar	stonden	ze	juist	open	voor	andere	geaardheden:	

	

Dirk:	“Het	was	net	een	dorp.	Een	aantal	die	getrouwd	waren,	waarvan	ik	al	het	

vermoeden	had,	nou	ja,	oké,	volgens	mij	ben	je	minimaal	biseksueel.	Bijvoorbeeld	

een	jongen	die	kwam	naar	me	toe	thuis.	Die	zei,	Dirk,	ik	moet	je	wat	vertellen.	…	

Ik	ga	 scheiden,	want	 ik	 val	 op	mannen.	 Ik	 zeg,	 ja	maar	dat	wisten	wij	 allang.	

Alleen	jij	was	er	nog	niet	uit	denk	ik.”	

	

Ook	 uitten	 de	 mannen	 de	 mannencultuur	 niet	 in	 agressiviteit.	 Philip	 Morris	 was	

bijvoorbeeld	bang	dat	de	mannen	agressief	zouden	worden	toen	ze	te	horen	kregen	dat	

ze	zouden	worden	ontslagen.	Daarom	werden	er	gewapende	beveiligers	ingehuurd	en	

een	gepantserd	busje	 voor	de	beveiliging	 van	het	management.	De	mannen	werden	

desondanks	het	nieuws	niet	agressief:	

	

Ivo:	 “Men	was	 oprecht	 bang	 dat	 die	 hele,	 dat	 toen	 de	 uitspraak	 gedaan	 zou	

worden	(dat	ze	hun	baan	gingen	verliezen),	dat	het	echt	in	chaos	zou	eindigen.	

Zelfs	 zo	ver,	dat	er	on-Nederlandse	gewapende	beveiligers	de	mensen,	dus	de	

directeur,	de	HR-directeur,	die	werden	in	een	gepantserde	bus	van	de	bruine	doos	

(het	kantoor)	naar	die	tent	(waar	de	mannen	de	mededeling	kregen)	vervoerd.	…	

Allemaal	met	een	pistool	zeg	maar,	echt	gewapende	persoonsbeveiliging.	Mocht	

het	escaleren	dat	1000	man	naar	het	podium	komt,	om	ze	te	kunnen	ontzetten	

met	een	waarschuwingsschot,	naar	die	gepantserde	bus	te	leiden	en	het	terrein	

te	verlaten.	…	De	aankondiging	kwam,	men	hoorde	het,	was	totaal	geshockeerd,	

stond	op,	liep	weg	en	ging	met	elkaar	praten	of	was	zo	van	de	kook,	ging	naar	

huis.	En	er	gebeurde	per	saldo	helemaal	niks.”	

	

	



	 46	

Werken	is	vanzelfsprekend	

Werken	is	diep	verankerd	in	de	identiteit	van	de	geïnterviewde	mannen.	Werk	heeft	van	

oudsher	een	erg	prominente	rol	in	masculiniteiten	(Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003).	

Dit	komt	overeen	met	dat	werk	vaak	centraal	staat	in	het	gevoel	van	‘een	zelf’	voor	een	

man	(Lee	&	Owens,	2002;	Scambor	et	al,	2014).	De	mannen	werken	al	sinds	hun	15de	en	

ervaren	werken	als	een	vanzelfsprekend	deel	van	hun	leven:	

	

Wout:	 “Toen	 zei	 ik	 tegen	 mezelf,	 ik	 ga	 nooit	 meer	 werken.	 Als	 het	 me	 ooit	

overkomt	(verlies	van	werk),	dan	stop	ik	ermee	en	dan	ga	ik	nooit	meer	werken.	

Dat	 is	 natuurlijk	 lariekoek,	want	 zo	 zit	 je	 niet	 in	 elkaar.	Het	 zit	 in	 je	 systeem,	

werken.	Bij	mij	in	ieder	geval	wel	dus.	…	Ik	moet	iedere	dag	iets	te	doen	hebben.	

Als	ik	niks	te	doen	heb,	dan	functioneer	ik	niet	goed.	Ik	denk	dat	dat	bij	iedereen	

wel	zo	is.”	

	

Ook	wijzen	enkelen	op	het	generationele	aspect	van	de	betekenis	van	werken	(Norris,	

2015).	Sommigen	vertelden	dat	zij	de	vanzelfsprekendheid	van	werken	meegekregen	

hebben	van	hun	vader:	

	

Karel:	“Mijn	vader	zei	op	een	moment,	wel,	jij	wilt	niet	leren,	dan	ga	je	maar	aan	

het	werk.	Zo	ging	dat	toen.”		

	

Met	de	sluiting	van	Philip	Morris	worstelden	veel	mannen	met	de	drive	om	constant	te	

moeten	werken,	want	wat	 als	 er	 geen	werk	 is	 op	dat	moment?	De	meeste	mannen	

gaven	aan	dat	zij	erg	moesten	wennen	aan	het	thuis	zitten.	Veel	konden	daar	niet	aan	

wennen.	Hun	identiteiten	lijken	niet	te	matchen	met	thuiszitten	(Norris,	2016).	Na	het	

verlies	van	hun	baan	worden	de	mannen	gedwongen	om	hun	identiteit	onder	de	loep	

te	nemen.	De	eerdere	betekenissen	die	 ze	aan	werk	geven	voor	hun	 zelfbeeld	komt	

onder	druk	te	staan:	
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Dirk:	“Ik	was	onrustig.	Daar	werd	ik	down	van.	Ik	had	een	plicht	van,	ja,	maar	ik	

moet	geld	verdienen.	Ik	moet	iets	betekenen	voor	de	maatschappij.	Ik	zit	nu	thuis,	

ik	wil	geen	profiteur	zijn.	Dat	zat	in	me.”	

	

Collegialiteit	is	belangrijk	

In	de	interviews	kwam	het	belang	van	collegialiteit	erg	sterk	naar	voren.	Dit	is	opvallend,	

want	in	de	literatuur	over	masculiniteiten	en	werk	komt	dit	aspect	amper	naar	voren.	

Een	mogelijke	verklaring	hiervoor	is	dat	Nederlandse	mannen	veel	belang	hechten	aan	

sociale	waarden	(Hofstede,	1998)	en	de	literatuur	over	baanverlies	en	masculiniteiten	is	

vooral	gericht	op	de	Verenigde	Staten	(K’Meyer	&	Hart,	2009;	Legerski	&	Cornwall,	2010;	

Norris,	 2016)	 en	 Groot-Brittannië	 (Hanlon,	 2012).	 Dit	 zijn	 landen	waar	mannen	 veel	

zelfgerichter	zouden	zijn	(Hofstede,	1998).	Een	andere	verklaring	is	dat	het	kenmerkend	

is	voor	deze	generatie	X	om	te	zoeken	naar	emotionele	verbinding	(Bontekoning,	2007)	

en	dat	ze	daardoor	veel	belang	hechten	aan	collegialiteit.	

		 Alle	 respondenten	 benoemen	 het	 fijne	 contact	 dat	 ze	 hadden	 met	 collega’s	

onderling.	Veel	mannen	praatten	een	groot	deel	van	de	interviews	over	de	fijne	sfeer	in	

de	fabriek:	

	

Ivo:	“Het	was	gewoon	heel	collegiaal,	de	mensen	waren	heel	persoonlijk	in	hun	

benadering.	Je	was	geen	nummertje	…	en	iedereen	kende	eenieder.	…	Sommigen	

konden	 het	 ook	wel	 als	 vervelend	 ervaren,	 want	 het	 was	 natuurlijk	 een	 dorp	

binnen	een	dorp.”	

	

Door	de	jaren	heen	zag	deze	generatie	echter	het	belang	van	collegialiteit	afnemen	bij	

nieuwe	collega’s.	Desondanks	bleven	ze	er	zelf	aan	vasthouden.	Collegialiteit	was	al	diep	

verankerd	in	hun	masculiniteiten:	

	

Karel:	“Je	zag	wel	langzamerhand	dat	er,	je	had	op	een	gegeven	moment	mensen	

die	zeiden,	ik	kom	hier	voor	mijn	geld	en	voor	de	rest	zoeken	ze	het	maar	uit.	Als	
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ik	om	half	4	naar	huis	kan,	ga	ik	om	half	4	naar	huis.	Dat	zag	je	wel	een	klein	

beetje	veranderen	natuurlijk.”	

	

Tijdens	het	werk	stond	het	team	voor	sommigen	duidelijk	op	de	eerste	plaats,	daarna	

kwamen	 ze	 zelf	 pas.	 Een	 gevoel	 van	 verantwoordelijkheid	 richting	 andere	 collega’s	

speelt	hierin	een	belangrijke	rol:	

	

Henk:	“Dat	bericht	(van	de	sluiting)	kregen	we	op	4	april,	maar	ik	was	altijd	zo	

van,	 ik	ben	altijd	positief	en	dat	ben	 ik	nog	steeds.	Mijn	zorg	was	eerst	die	25	

mensen	 (in	het	 team).	 En	mezelf?	Dat	 zie	 ik	wel	 als	 het	dicht	 is.	 Zo	 zit	 ik	 nou	

eenmaal	in	elkaar.”	

	

De	banden	waren	erg	hecht,	de	sfeer	wordt	vaak	omschreven	als	open.	Vaak	valt	het	

woord	familie	als	er	over	de	vroegere	collegialiteit	wordt	gepraat:	

	

Barry:	 “Het	 contact	met	mensen	 vooral.	Het	 onder	 de	mensen	 zijn,	 contacten	

hebben.	Het	werk	was	misschien	wel	wat	minder,	maar	de	collega’s	waren	best	

goed	om	mee	om	te	gaan”	

	

Volgens	 sommigen	 werd	 het	 daardoor	 zelfs	 af	 en	 toe	 tè	 gezellig,	 en	 verdween	 het	

werken	soms	naar	de	achtergrond.	De	respondenten	voelden	zich	helemaal	op	hun	plek	

bij	Philip	Morris.	Ze	typeren	het	als	een	veilige	omgeving	waar	je	jezelf	kon	zijn,	en	vooral	

veel	lol	maken:	

	

Henk:	“Er	is	ooit	een	discussie	geweest	op	secondary.	Daar	liep	het	de	spuigaten	

uit	met	koffie	drinken.	Bij	ons	moest	je	in	ploegen	koffie	gaan	drinken	natuurlijk,	

dat	moest,	want	de	machines	moesten	draaien	en	dan	gingen	ze	ruzie	maken,	ja,	

maar	ik	wil	zo	laat,	want	ik	moet	kaarten	met	die	en	die.”	
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Ook	waren	veel	collega’s	erg	respectvol	naar	elkaar	toe,	ook	richting	andere	geloven:	

	

Dirk:	“Ik	heb	nooit	gemerkt	dat	iemand	belachelijk	gemaakt	werd	ofzo.	Ook	niet	

met	culturen.	Ook	niet.	Helemaal	niet.	Er	was	respect.	Als	de	Ramadan	was,	dan	

wisten	 we	 dat	 mensen	 wilden	 bidden.	 Dan	 maakten	 we	 een	 ruimte,	 een	

relaxroom,	vrij	en	dan	konden	die	jongens	gaan	bidden.”	

	

Ze	hebben	dus	tientallen	jaren	intensief	samengewerkt	en	kennen	elkaar	daardoor	erg	

goed.	Aangezien	masculiniteiten	sociaal	geconstrueerd	zijn	(Whitehead,	2002;	Connell,	

2000;	Kimmel,	2000;	Hollander,	2014;	Bradley,	2007),	ligt	het	voor	de	hand	dat	ze	elkaar	

hebben	beïnvloed	in	hun	masculiniteiten	in	deze	werkomgeving:	

	

Dirk:	“Natuurlijk	kwamen	er	weleens	nieuwe	mensen	binnen	die	anders	waren	en	

die	 probeerde	 te	 stoken.	 Die	werden	 gelijk	 op	 de	 vingers	 getikt	 en	 binnen	 de	

kortste	 keren	 waren	 ze	 net	 zoals	 de	 rest.	 Natuurlijk	 waren	 er	 een	 paar	

uitzonderingen,	natuurlijk	waren	er	van	die	eikels	tussen.	Maar	90%	was	gewoon	

zo.”	

	

Loyaliteit	als	belangrijke	waarde	

Naast	de	sterke	onderlinge	collegialiteit,	is	er	ook	sprake	van	een	sterke	loyaliteit	naar	

het	bedrijf	 toe.	Deze	mannen	komen	uit	een	tijd	waarin	de	arbeidsmarkt	nog	niet	zo	

flexibel	was	 (Lee	&	Owens,	 2002;	 Haywood	&	Mac	 an	 Ghaill,	 2003;	 Burke	&	Major,	

2014a).	 Deze	 generatie	 staat	 er	 ook	 om	 bekend	 om	 zich	 te	 verzetten	 tegen	 de	

flexibilisering,	omdat	ze	dit	niet	gewend	zijn	(Lippmann,	2008).		

		 Iemand	is	bijvoorbeeld	naar	het	buitenland	geëmigreerd	om	voor	Philip	Morris	

te	 kunnen	 blijven	werken.	 Daarnaast	 zijn	 een	 aantal	mannen	 na	 de	 sluiting	 van	 het	

grootste	deel	van	de	fabriek	in	Bergen	op	Zoom	tijdelijk	in	Duitsland	en	Portugal	gaan	

werken	voor	Philip	Morris,	terwijl	een	aantal	anderen	nog	een	tijdje	bleven	hangen	bij	

de	fabriek	voor	afrondende	werkzaamheden.	
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Alle	respondenten,	op	een	enkeling	na,	werkten	tussen	de	24	en	40	 jaar	voor	

Philip	Morris	ten	tijde	van	de	sluiting.	Ze	dachten	er	niet	over	om	vrijwillig	weg	te	gaan.	

De	meesten	voelen	zich	al	die	jaren	goed	behandeld	door	Philip	Morris	en	kregen	voor	

hun	gevoel	altijd	een	goed	salaris	en	fijne	arbeidsomstandigheden:		

	

Wout:	“Ik	voelde	me	goed	daar.	Jammer	dat	het	zo	gelopen	is.	En	dat	doet	meer	

met	iemand	dan	je	zelfs	zou	kunnen	bedenken.	Mijn	vrouw	zegt	weleens:	Wout,	

nou	moet	je	erover	ophouden.	Philip	Morris	is	gedaan.	Ik	zeg:	dat	is	gedaan.	Ja,	

dat	klopt	hoor,	dat	Philip	Morris	is	gedaan.	…	Inwendig	voel	je	toch	wel.	Je	hebt	

daar	toch	een	groot	deel	van	je	leven	gewerkt.	Je	ging	er	vanuit	dat	je	daar	je	

pensioen	zou	gaan	halen.	Zaken	waren	gewoon	goed	geregeld.	…	Daar	kan	menig	

bedrijf	jaloers	op	zijn.”	

	

De	loyaliteit	uitte	zich	in	een	diepe	persoonlijke	verbondenheid	met	het	bedrijf.	Men	

ging	door	het	vuur	voor	Philip	Morris:	

	

Henk:	“Dat	was	mijn	leven.	Ik	voelde	het	niet	als	werken.	Dat	was	voor	mij	geen	

werken.	Dit	was	gewoon	wat	 ik	 leuk	vond,	dat	deed	 ik	24	uur	per	dag	als	het	

moest.	...	Door	heel	Europa	en	Amerika	voor	Philip	Morris.	Constant	bezig	altijd.	

...	Philip	Morris	was	mijn	leven,	naast	mijn	gezin	natuurlijk.”	

	

Zekerheid	

De	meeste	geïnterviewde	mannen	hechten	veel	waarde	aan	zekerheid	over	wat	ze	doen	

op	hun	werk.	De	respondenten	zien	zichzelf	als	specialisten	en	dit	vormt	een	bron	van	

veel	 trots	 bij	 de	 mannen.	 Velen	 hebben	 jarenlang	 dezelfde	 functie	 gehad	 bij	 Philip	

Morris	of	aanverwante	functies	bekleed.	Goed	zijn	in	wat	je	doet,	is	belangrijk	voor	ze:	

	

Sjoerd	 doet	 hetzelfde	 werk	 als	 wat	 hij	 deed	 in	 Bergen	 op	 Zoom	 nu	 in	 het	

buitenland:	“Als	je	iets	doet,	dan	moet	je	er	toch	goed	in	zijn.	Als	je	een	beetje	

loopt	te	kwakkelen,	dat	is	toch	niks.”	
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In	breder	perspectief	schetsen	de	mannen	het	beeld	dat	ze	vroeger	onderdeel	waren	

van	de	beste	fabriek	van	alle	Philip	Morris-fabrieken	ter	wereld.	Ze	zijn	ervan	overtuigd	

dat	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	wel	tot	twintig	jaar	voorliep	op	andere	fabrieken.	

Haywood	 &	 Mac	 an	 Ghaill	 (2003)	 wijzen	 erop	 dat	 deze	 verheerlijking	 van	 hun	

vaardigheden	 een	 strategie	 van	 masculiniteiten	 kan	 zijn	 om	 op	 deze	 manier	

subjectiviteit	 in	 stand	 te	 houden.	 Door	 onderdeel	 te	 zijn	 van	 iets	 heel	 uitzonderlijks	

onderscheiden	ze	zich	van	anderen,	waardoor	ze	zich	unieker	voelen:	

	

Dirk:	“Wij	waren	altijd	de	 fabriek	waar	 vanuit	 de	hele	wereld,	 niet	alleen	 van	

Philip	 Morris,	 maar	 alle	 andere	 tabaksfabrikanten	 (kwamen)	 …	 in	 Bergen	 op	

Zoom	…	kijken	hoe	wij	het	deden.	Als	er	ergens	op	de	wereld	een	nieuw	product	

werd	gemaakt	wat	ze	niet	voor	elkaar	kregen,	kwam	het	naar	Bergen	op	Zoom.	

En	wij	maakten	het.”	

	

Ook	was	het	werken	zo	geïntegreerd	 in	hun	dagelijks	 leven	dat	ze	 tientallen	 jaren	 in	

hetzelfde	patroon	konden	werken.	Toen	de	fabriek	dichtging	stortten	voor	een	aantal	

hun	wereld	 in.	Dit	 komt	overeen	met	 Lamont	 (2000)	die	beschrijft	 hoe	mannen	een	

gevoel	 van	 controle	 hebben	 doordat	 ze	 een	 stabiele	 werksituatie	 hebben.		

Alles	wat	ze	tientallen	jaren	al	deden	verdween	plotsklaps.	Het	verlies	van	een	gevoel	

van	zekerheid	had	een	grote	impact:		

	

Bart:	“31	jaar	zat	 ik	er	toen.	Het	 is	gewoon	een	stuk	van	je	 leven.	Dan	stort	 je	

wereld	even	helemaal	in.	Je	hebt	altijd	de	zekerheid,	elke	maand	krijg	je	gewoon	

je	salaris	binnen.	 Je	kunt	bouwen,	 je	kan	gaan	plannen	naar	de	toekomst	 toe.	

Maar	zodra	zo’n	bericht	binnenkomt	dan	gaat	dat	weg.”	

	

Na	tientallen	jaren	van	zekerheid	veranderden	hun	leven	drastisch.	Een	aantal	gaf	aan	

niet	tegen	die	onzekerheid	te	kunnen,	zij	wisten	niet	hoe	ze	daarmee	om	moesten	gaan:		
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Rinus:	“Nee,	als	ik	iets	niet	tegen	kan,	is	het	tegen	onzekerheid	en	daar	maak	ik	

me	druk	om.	Daar	maak	ik	me	echt	druk	om.	Ze	zeggen	weleens	tegen	mij,	Rinus,	

rustig	aan.	Via	een	uitzendbureau,	dat	zou	niks	voor	mij	zijn.	Ik	moet	vastigheid	

hebben.”	

	

Bijna	iedereen	dacht	zijn	pensioen	te	halen	bij	Philip	Morris.	De	sluiting	kwam	voor	een	

groot	deel	vrij	onverwachts:	

	

Rinus:	“Iedereen	dacht,	je	blijft	hier	werken	tot	aan	je	pensioen.	Waarom	zou	je	

je	druk	maken?”	

	

Het	belang	van	werk	voor	eigenwaarde	

De	meeste	respondenten	gaven	aan	dat	zij	een	gevoel	van	eigenwaarde	ontleenden	uit	

werken.	Werk	is	bij	mannen	dan	ook	vaak	verbonden	met	hun	zelfbeeld	(Lee	&	Owens,	

2002).	Het	was	opvallend	hoe	uitgebreid	bijna	alle	mannen	konden	praten	tijdens	de	

interviews	over	hun	vroegere	werk.	Tot	in	detail	vertelden	ze	hoe	ze	werkten	en	waarom	

ze	er	zo	goed	in	waren.	Ze	leefden	helemaal	op	zodra	het	over	hun	vroegere	werk	ging.	

Ze	voelden	zich	nuttig	door	werken	en	het	gaf	hun	leven	richting:	

	

Barry:	“Ja,	wat	dat	betreft.	Ik	heb	mee	kunnen	praten,	een	beslissende	stem	in	

veel	dingen.	Dat	geeft	wel	eigenwaarde.”	

	

Dit	gevoel	van	eigenwaarde	uit	zich	ook	fysiek.	Veel	respondenten	laten	weten	dat	zij	

zich	lekkerder	in	hun	vel	voelen	door	het	werken,	en	ook	door	het	praten	over	werken:		

	

Sjoerd:	 “Ja.	 Ik	 ga	met	 plezier	 naar	mijn	 werk.	 Als	 ik	me	 een	 dag,	 een	 beetje	

chagrijnig	ben	en	…	Ik	voel	me	niet	goed.	Een	beetje	verkouden.	Ik	ga	naar	het	

werk	en	ik	ben	weer	fit.	Dat	is	de	vertrouwde	omgeving	waarin	je	zit.”	
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4.1.2	Gezin	

Uit	de	kwalitatieve	data-analyse	blijkt	dat	de	mannen	na	baanverlies	vanuit	het	gezin	

belangrijke	betekenissen	toekennen	aan	hun	masculiniteiten.	Zij	benadrukken	daarbij	

hun	veranderende	rol	als	kostwinner	en	de	rol	die	hun	echtgenote	speelt	in	het	gezin.	

Het	kostwinnerschap	is	vaak	een	belangrijk	onderdeel	van	de	masculiniteiten	van	deze	

generatie	mannen	 (Norris,	 2015).	 Ze	 hechten	daarnaast	mogelijk	 in	 tegenstelling	 tot	

jongere	 mannen	 minder	 aan	 het	 opvoeden	 van	 de	 kinderen	 (Hanlon,	 2012).	 De	

opvoeding	kwam	ook	niet	naar	voren	 in	de	resultaten	omtrent	de	betekenis	van	hun	

masculiniteiten	 voor	 het	 gezin.	 Maar	 dit	 wil	 niet	 zeggen	 dat	 de	 opvoeding	 geen	

betekenis	speelt	voor	de	mannen.	

		 Bij	zowel	het	kostwinnerschap	als	de	rol	van	de	echtgenote,	neemt	hun	gevoel	

van	 financiële	 verantwoordelijkheid	 voor	 hun	 gezin	 een	 belangrijke	 plek	 in.	 Deze	

generatie	 X	 is	 dan	 ook	 vaak	 kostenbewust	 (Bontekoning,	 2007).	 Werken	 en	 geld	

binnenbrengen	 is	 vaak	 de	 taak	 van	 de	 respondenten	 (geweest).	 Hun	 gevoel	 van	

verantwoordelijkheid	voor	hun	gezin	is	voor	alle	mannen	in	deze	studie	de	belangrijkste	

drijfveer	om	te	werken.	Twee	mannen	in	de	respondentengroep	hebben	echter	geen	

partner	meer.	Toch	kwamen	hun	resultaten	over	de	betekenis	die	ze	geven	aan	het	gezin	

in	grote	lijnen	overeen	met	de	mannen	die	wel	een	gezin	hebben.	

	

Kostwinner	

Van	 de	 twaalf	 respondenten	 in	 deze	 studie	 zijn	 vijf	 respondenten	 in	 hun	 eentje	

kostwinner	 voor	 hun	 gezin.	 De	 anderen	 zijn	 alleenstaand	 of	 tweeverdieners.	 Het	

kostwinnerschap	 betekent	 voor	 de	 mannen	 vooral	 dat	 zij	 zich	 financieel	

verantwoordelijk	voelen	voor	hun	vrouw	en	eventueel	de	kinderen.	Ze	willen	niet	leven	

van	het	geld	dat	de	vrouw	mogelijk	binnenbrengt.	Dit	komt	overeen	met	Hanlon	(2012)	

die	schrijft	dat	mannen	zelfvoorzienend	willen	zijn	en	niet	afhankelijk	willen	worden	van	

bijvoorbeeld	hun	vrouw:	

	

Karel:	 “Dat	 is	 natuurlijk	 van	 de	 oude	 stempel,	 niet	 lullen,	maar	 zorgen	 dat	 er	

brood	op	plank	komt.	Dat	is	heel	simpel.”	
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De	meeste	respondenten	ervaren	zichzelf	als	familiemannen	die	zorgen	voor	inkomen.	

Bij	zeven	respondenten	zijn	alle	kinderen	al	uit	huis.	Bij	twee	respondenten	is	een	deel	

van	 de	 kinderen	 al	 uit	 huis	 en	woont	 een	deel	 nog	 thuis,	 en	 bij	 twee	 respondenten	

wonen	 alle	 kinderen	 nog	 thuis.	 Één	 respondent	 heeft	 helemaal	 geen	 kinderen.	 De	

mannen	 met	 thuiswonend	 kinderen	 voelen	 zich	 ook	 nog	 verantwoordelijk	 voor	 de	

kinderen.	Dit	 correspondeert	met	het	 klassieke	beeld	dat	 een	 ‘echte’	man	 zijn	 gezin	

financieel	onderhoudt	(Lee	&	Owens,	2002;	Hanlon,	2012;	Burke,	2014b;	Norris,	2016).	

De	zorg	voor	het	gezin	uit	zich	in	het	binnenbrengen	van	geld	(Hanlon,	2012).	

	

Het	kostwinnerschap	blijkt	evenals	het	tweeverdienersschap,	vaak	geen	bewuste	keuze	

te	zijn,	maar	is	‘gewoon’	zo	gelopen.	De	vrouw	voedde	meestal	de	kinderen	op	en	de	

man	heeft	altijd	gewerkt.	Uit	de	interviews	bleek	dat	deze	situatie	allemaal	erg	logisch	

en	 vanzelfsprekend	 voelde	 voor	 de	 respondenten.	 Slechts	 een	 paar	mannen	 bleken	

hierop	te	willen	reflecteren.	De	verantwoordelijkheid	die	je	als	man-zijnde	voor	je	gezin	

draagt	werd	hen	al	vroeg	bijgebracht:	

	

Dirk:	“Zorg.	Wat	ik	toch	een	beetje	...	van	mijn	vader	mee	heb	gehad.	Je	moet	wel	

zorgen	dat,	jij	bent	de	man.”	

	

Een	situatie	waarin	de	man	financieel	afhankelijk	is	van	de	vrouw	komt	echter	niet	voor	

onder	 de	 respondenten,	 ook	 niet	 bij	 de	 gezinnen	met	 tweeverdieners.	 Bij	 een	 paar	

dreigt	deze	situatie	te	ontstaan,	maar	krijgt	overduidelijk	niet	de	voorkeur.	Geen	van	de	

mannen	 zijn	 ooit	 financieel	 afhankelijk	 geweest	 van	 hun	 vrouw.	 Financiële	

afhankelijkheid	 zou	 in	 die	 zin	 een	 nieuwe	 situatie	 zijn,	 die	 schril	 afsteekt	 tegen	 de	

afgelopen	 tientallen	 jaren	 dat	 ze	 in	 dienst	 waren	 bij	 Philip	 Morris.	 Dergelijke	

afhankelijkheid	staat	de	mannen	niet	aan:		

	

Jacques:	“Ik	heb	hier	nog	mijn	vrouw,	die	werkt	ook.	Die	heeft	een	praktijk	thuis.	

...	Zij	wordt	ouder	en	ik	wil	ook	niet	hebben,	dat	zij	dadelijk	kostwinner	wordt.	

Dus	ik	heb	voor	mezelf	wel	zoiets	van,	als	ik	over	2	jaar	niet	aan	een	baan	kom,	
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die	dat	salaris	genereert	...	misschien	zeg	ik	dan	wel	van,	laat	die	uitkering	die	ik	

misschien	nog	krijg,	 laat	dat	maar	 lekker	zitten.	 Ik	dop	zelf	mijn	boontjes	wel.	

Want	als	ik	dan	in	aanmerking	kom	voor	een	uitkering	onder	bijstandsniveau	...	

dan	gaat	de	gemeente	ook	gelijk	kijken,	wat	doet	je	vrouw,	werkt	je	vrouw,	heb	

je	nog	in	huis	wonende	kinderen?”	

	

Vrouw	boven	alles	

Voor	alle	 respondenten	blijkt	hun	vrouw	de	belangrijkste	 factor	 in	hun	 leven.	 In	alle	

keuzes	die	ze	maken	speelt	hun	vrouw	een	bepalende	rol.	Dit	komt	waarschijnlijk	door	

hun	nadruk	op	sociale	waarden	in	plaats	van	zelfgerichte	(Hofstede,	1998)	en	dat	deze	

generatie	bekend	staat	om	zijn	nadruk	op	emotionele	verbinding	(Bontekoning,	2007).	

Als	Wout	bijvoorbeeld	een	baan	in	het	buitenland	krijgt	aangeboden	om	zijn	oude	werk	

daar	 te	 kunnen	 blijven	 doen,	 wijst	 hij	 de	 baan	 af	 omdat	 zijn	 vrouw	 niet	 naar	 het	

buitenland	wil.	Dit	is	een	voorbeeld	waaruit	blijkt	dat	werk	niet	allesbepalend	is	voor	de	

mannen.	Hun	gezin	blijkt	belangrijker,	met	name	hun	vrouw:	

	

Wout:	 “Die	 (zijn	 vrouw)	 zegt	 van,	Wout,	 je	 gaat	 eerst	maar	 iets	 zoeken	 in	 de	

buurt,	voordat	je	dat	overweegt.	...	Zegt	ze,	oké,	ze	hebben	net	gebeld	of	je	naar	

de	India	wilt,	maar	dat	ga	je	niet	doen	he?	...	Dat	vind	je	allemaal	wel	moeilijk.	

Daar	vecht	ik	gewoon	nog	steeds	mee.	Met	het	gevoel,	van	ja	...	ik	had	ook	mijn	

werk	kunnen	doen	zoals	ik	altijd	gedaan	heb.	Want	het	werk	wat	ik	deed,	was	

gewoon	hartstikke	leuk.”	

	

Ook	bij	respondenten	die	hun	vrouw	zijn	verloren	voor	of	na	de	sluiting,	blijkt	dat	hun	

vrouw	een	erg	belangrijke	rol	speelde.	Sjoerd	zijn	vrouw	verlaat	hem	ten	tijde	van	de	

sluiting.	Hierdoor	kan	hij	naar	het	buitenland	emigreren	om	daar	voor	Philip	Morris	te	

gaan	werken.	In	een	ander	voorbeeld	verloor	Barry	zijn	vrouw	een	half	jaar	voordat	het	

nieuws	 van	 de	 sluiting	 kwam.	 In	 vergelijking	 met	 deze	 ervaring,	 voelde	 de	

fabriekssluiting	slechts	als	“een	rimpeling”.		
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Verantwoordelijkheid	voor	kinderen	

De	 kinderen	 van	de	meeste	 respondenten	 zijn	 al	 uit	 huis.	 Slechts	 vier	 respondenten	

hebben	 nog	 thuiswonende	 kinderen.	 Bijna	 alle	 thuiswonende	 kinderen	 zijn	 al	

volwassen.	Dit	zorgt	ervoor	dat	de	financiële	verantwoording	voor	de	kinderen	kleiner	

is,	dan	wanneer	ze	jonge	kinderen	hadden	gehad:		

	

Wout:	“Ik	ben	alleen	met	mijn	vrouw.	Mijn	kinderen	zijn	allebei	de	deur	uit	en	

hebben	allebei	een	huisje	gekocht.	Allebei	een	goede	opleiding,	allebei	vast	werk.	

Die	zitten	gewoon	goed.	Voor	mij	is	dat	eigenlijk	volbracht.”	

	

Deze	 mannen	 noemen	 daarnaast	 geen	 andere	 aspecten	 van	 verantwoordelijkheid	

richting	 de	 kinderen	 zoals	 de	 opvoeding	 of	 het	 zijn	 van	 een	 voorbeeldfiguur.	Dit	wil	

echter	niet	zeggen,	dat	dit	geen	rol	speelt	of	heeft	gespeeld.		

	

4.1.3	Concluderende	analyse	

Uit	de	data	komt	duidelijk	naar	voren	dat	deze	mannen	een	belangrijke	rol	voor	zichzelf	

zien	in	het	binnenbrengen	van	het	geld	voor	het	gezin.	Zij	voelen	zich	verantwoordelijk	

voor	het	onderhouden	van	hun	gezinnen	en	willen	financieel	niet	afhankelijk	zijn	van	

hun	vrouw.	Financiële	verantwoordelijkheid	blijkt	een	belangrijk	onderdeel	te	zijn	van	

hun	masculiniteiten.	

	 Doordat	Philip	Morris	zo	goed	voor	ze	was	in	hun	ervaringen,	zijn	mannen	loyaal	

gebleven	 aan	het	 bedrijf.	 Hun	 loyaliteit	 correspondeert	met	 een	 gevoel	 van	 enorme	

zekerheid	over	hun	inkomen	en	over	hun	eigen	functioneren	in	het	bedrijf.	Ze	praten	

trots	 over	 hun	werkkwaliteit	 en	 zagen	 de	 fabriek	 als	 de	 beste	 van	 Philip	Morris	 ter	

wereld.	 Al	 deze	 factoren	 leidden	 tot	 een	 gevoel	 van	 eigenwaarde.	 Ook	 konden	 ze	

voldoen	aan	de	financiële	verantwoordelijkheid	voor	hun	gezin.	Deze	mannen	hechten	

veel	waarde	aan	hun	ervaringen	in	de	vroegere	arbeidsmarkt	waarin	ze	meer	zekerheid	

ervaarden	doordat	ze	een	vast	contract	hadden,	en	minder	aan	de	omstandigheden	in	

de	nieuwe	arbeidsmarkt	waar	flexibiliteit	een	grotere	rol	speelt	 (Lee	&	Owens,	2002;	

Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Lippmann,	2008;	Burke,	2014a).	De	mannen	uit	deze	
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generatie	X	verzetten	zich	dan	ook	tegen	de	flexibilisering	van	de	arbeidsmarkt	en	willen	

het	liefst	een	vaste	baan	zoals	bij	Philip	Morris	(Lippmann,	2008).	

		 Opvallend	is	dat	uit	de	data	geen	lichamelijke	dimensies	van	masculiniteiten	naar	

voren	zijn	gekomen.	Lichamelijkheid	kan	immers	een	grote	rol	spelen	in	masculiniteiten	

aangezien	dit	de	enige	universele	dimensie	is	onder	mannen	(Whitehead,	2002;	Connell,	

2000;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003).	Maar	het	werk	bij	Philip	Morris	was	fysiek	niet	

intensief.	Dit	zou	mogelijk	verklaren	waarom	er	geen	lichamelijke	dimensie	naar	voren	

is	gekomen	in	hun	masculiniteiten.	

	

Norris	(2016)	wijst	erop	dat	mannen	die	hetzelfde	werk	doen	niet	automatisch	dezelfde	

identiteiten	hebben.	Het	kan	zijn	dat	mannen	onderling	andere	betekenissen	geven	aan	

het	werk	dat	ze	doen.	Dit	lijkt	echter	niet	het	geval	te	zijn.	De	mannen	lijken	vergelijkbare	

betekenissen	te	geven	aan	hun	werkidentiteiten.	Ze	hechten	aan	dezelfde	aspecten	van	

het	werken	bij	Philip	Morris.	Dit	komt	mogelijk	doordat	ze	allemaal	tevreden	waren	met	

hun	 werk	 en	 er	 heel	 lang	 werkten.	 Een	 andere	 optie	 is	 dat	 dit	 de	 hegemonische	

masculiniteiten	zijn	(Connell,	2006).	Deze	masculiniteiten	waren	dan	dominant	binnen	

het	bedrijf.	Een	bewijs	hiervoor	 is	dat	de	mannen	over	het	algemeen	negatief	waren	

over	medewerkers	die	minder	aan	de	collegialiteit	hechtten	en	alleen	maar	kwamen	

voor	het	geld.			

		 Tegenover	het	denken	over	hegemonische	masculiniteiten,	staat	de	theorie	van	

inclusieve	masculiniteiten	(Roberts,	2014),	waarbij	ruimte	is	voor	meerdere	uitingen	van	

masculiniteiten.	Uit	de	resultaten	komen	geen	grote	variaties	in	masculiniteiten.	In	die	

zin	is	er	sprake	van	hegemonische	masculiniteiten,	maar	niet	in	de	zin	van	hoe	Roberts	

(2014)	 deze	 omschrijft.	 Deze	 mannen	 staan	 niet	 afkeurend	 tegenover	 andere	

masculiniteiten	 en	 zijn	 niet	 anti-vrouwen,	 homofobisch,	 agressief	 en	 negatief	 over	

bepaalde	beroepen	die	niet	mannelijk	zouden	zijn	(Roberts,	2014).	Connell	(2006)	wijst	

er	dan	ook	op,	in	tegenstelling	tot	Roberts	(2014),	dat	de	hegemonische	masculiniteiten	

verschillende	 betekenissen	 kunnen	 hebben	 en	 ook	 bijvoorbeeld	 vrouwvriendelijk	

kunnen	 zijn.	 Connell	 (2006)	 geeft	 dan	 ook	 geen	 inhoudelijke	 beschrijving	 van	

hegemonische	masculiniteiten.	
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De	 zogeheten	 Marlboro-man	 masculiniteit	 (Cortese	 &	 Ling,	 2011)	 speelt	 niet	 of	

nauwelijks	een	rol	voor	de	mannen	die	werkten	bij	Philip	Morris.	De	masculiniteit	van	

de	Marlboro-man	 is	 gestoeld	 op	 risicovol	 gedrag	 en	 staat	 voor	 stoer,	 ruw,	 vrijheid,	

platteland,	 in	 harmonie	 met	 de	 natuur,	 klassiek	 en	 avontuurlijk.	 Deze	 mannen	 die	

betrokken	waren	bij	de	productie	van	Marlboro-sigaretten	gaan	zelf	niet	voor	risicovol	

cowboygedrag	maar	hechten	veel	waarde	aan	zekerheid,	ze	benadrukten	niet	vrijheid	

maar	 loyaliteit,	 niet	het	 avontuur	maar	een	klassieke	verantwoordelijkheid	 voor	hun	

gezin.	Uit	de	 interviews	bleek	ook	dat	de	mannen	persoonlijk	weinig	binding	hadden	

met	het	product	dat	ze	maakten.	Het	was	het	werken	in	de	fabriek	waar	ze	aan	hechtten.	

De	respondenten	hadden	niet	het	idee	dat	er	meer	mensen	rookten	bij	Philip	Morris,	

dan	gemiddeld	in	de	samenleving.	Slechts	een	enkeling	was	zo	dol	op	het	maken	van	

sigaretten	dat	hij	geëmigreerd	is	naar	het	buitenland	om	sigaretten	te	kunnen	blijven	

maken.	Er	was	één	andere	man	die	dit	ook	zag	zitten,	maar	dit	niet	deed	vanwege	zijn	

vrouw.		

	 Dit	 zou	 kunnen	 te	 maken	 hebben	 met	 dat	 Nederlandse	 mannen	 niet	 zo	

zelfgericht	 zouden	zijn,	maar	 juist	heel	 sociaal	 (Hofstede,	1998).	De	Marlboro-man	 is	

gericht	op	 individuele	waardes.	De	Philip	Morris	man	 is	 sociaal	 georiënteerd	 richting	

gezin	 en	 collega’s.	 Het	 onderzoek	 van	 Cortese	 &	 Ling	 (2011)	 over	 onder	 meer	 de	

Marlboro-man	heeft	zich	echter	gefocust	op	de	Verenigde	Staten,	een	cultuur	waarin	

mannen	meer	zelfgericht	zouden	zijn	(Hofstede,	1998).			

	

Er	 is	 kortom	 sprake	 van	een	 sterke	 verbinding	 in	de	masculiniteiten	 van	de	mannen	

tussen	de	ervaringen	van	werken	en	het	gezin.	De	behoefte	aan	financiële	zekerheid	

voor	henzelf	en	het	gezin	noodzaakt	ze	om	te	werken.	Hun	masculiniteiten	zijn	daardoor	

overduidelijk	sociaal	geconstrueerd	vanuit	hun	ervaringen	in	het	gezin,	het	werken	zelf	

en	de	omgang	met	collega’s.	De	mannen	leefden	niet	voor	hun	werk,	maar	werkten	om	

te	leven	met	hun	gezin.	De	masculiniteiten	van	de	mannen	zijn	erg	sociaal	georiënteerd	

op	hun	directe	omgeving.	
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4.2	 Uitgaande	 van	 hun	 ervaringen	 van	masculiniteiten,	 hoe	 gaan	mannelijke	 oud-

medewerkers	van	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	in	de	leeftijdscategorie	46	tot	en	

met	61	jaar	om	met	hun	baanverlies?		

Uit	de	analyse	van	de	onderzoeksdata	blijkt	dat	de	mannen	zelf	een	drietal	aspecten	

benadrukken	als	het	gaat	om	hun	omgang	met	hun	baanverlies,	namelijk:	het	belang	

van	financiële	zekerheid,	de	centraliteit	van	werk	in	hun	leven	en	het	belang	van	sociale	

omgang	 met	 oud-collega’s.	 In	 dit	 hoofdstuk	 worden	 deze	 aspecten	 uitgelicht	 en	

verbonden	met	hun	masculiniteiten.	Tot	slot	vindt	er	een	concluderende	analyse	plaats.	

	

4.2.1	Financiële	zekerheid	

In	de	omgang	met	de	sluiting	geven	alle	respondenten	aan	dat	financiële	zekerheid	het	

hoofddoel	was	na	hun	baanverlies.	De	meesten	kregen	een	ruime	ontslagvergoeding	

van	vaak	meerdere	jaarsalarissen	en	hadden	meestal	recht	op	een	WW-uitkering	van	

ongeveer	3	jaar.	Deze	ontslagvergoeding	bleek	erg	belangrijk	te	zijn	voor	hun	financiële	

zekerheid.	Voor	sommigen	was	deze	vergoeding	groot	genoeg	om	de	rest	van	hun	leven	

tot	aan	de	pensioengerechtigde	leeftijd	niet	meer	te	hoeven	werken:		

	

Karel:	“Het	(de	sluiting)	is	het	mooiste	wat	me	overkomen	is.	…	Ik	heb	een	leven,	

geweldig.	 Ik	 kan	doen	en	 laten	wat	 ik	wil.	 Financieel	 is	goed.	We	hadden	ook	

gespaard.	We	hebben	geld	genoeg.	Genoeg	heb	 je	nooit.	Maar	wij	 kunnen	er	

gewoon	heerlijk	van	leven	met	z’n	tweeën.”	

	

Voor	een	ander	deel	van	de	respondenten	is	de	ontslagvergoeding	hoog	genoeg	om	niet	

meer	per	se	te	hoeven	werken.	Indien	ze	momenteel	minder	zouden	verdienen	of	niet	

meer	 aan	 het	 werk	 zouden	 kunnen,	 dan	 zouden	 ze	 nog	 steeds	 financieel	 kunnen	

rondkomen.	 De	 ontslagvergoeding	 heeft	 de	 financiële	 druk	 weggenomen	 voor	 deze	

groep:	
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Dirk:	“Al	zou	je	niet	meer	bijdragen	aan	je	pensioen,	dan	heb	je	nog	een	pensioen	

wat	veel	niet	hebben.	Dat	scheelt	toch	wel	een	aantal	zorgen.	Daar	hoef	je	niet	

meer	over	na	te	denken.	Dat	heeft	mij	wel	geholpen.”	

	

Daarnaast	 was	 er	 onder	 de	 respondenten	 een	 klein	 aantal	 voor	 wie	 de	

ontslagvergoeding	te	laag	was	om	niet	meer	te	hoeven	werken	tot	aan	hun	pensioen.	

Deze	groep	maakt	zich	wat	meer	zorgen	over	hun	financiële	zekerheid:	

	

Co:	“Nee,	want,	dat	zit	niet	in	mij	(stoppen	met	werken).	...	Maarja,	als	jij	daar	de	

financiële	middelen	voor	had	tot	aan	je	pensioen,	dan	zou	ik	me	er	niet	zo	druk	

over	maken	als	nou	natuurlijk.”	

	

Het	 is	opvallend	hoeveel	er	 tijdens	de	 interviews	over	 ‘het	geld’	werd	gesproken.	De	

meeste	mannen	hebben	ondanks	hun	ontslag	voor	meerdere	jaren	financiële	zekerheid	

vanwege	de	ruime	ontslagvergoeding.	Het	grootste	deel	van	de	respondenten	heeft	dit	

geld	op	de	bank	gezet	en	een	deel	aan	hun	kinderen	gegeven.	Niet	één	keer	vertelden	

ze	over	eigen	uitgaves	zoals	een	droomauto	of	een	wereldreis.	Wel	vertelden	zij	af	en	

toe	verhalen	over	oud-collega’s	die	hun	ontslagvergoeding	in	een	nieuwe	auto	stopten.		

De	 respondenten	 gaven	 aan	 dat	 zij	 geld	 zien	 als	 broodnodig	 om	 te	 kunnen	

overleven,	 zelden	 als	 een	 luxe.	 Geen	 enkele	 respondent	 gaf	 echter	 aan	momenteel	

financiële	problemen	te	hebben.	Sommigen	vrezen	de	toekomst	wel,	maar	iedereen	kan	

in	deze	fase	van	het	leven	nog	goed	rondkomen.		

	

4.2.2	Aan	het	werk	

In	de	groep	van	respondenten	zijn	 in	grote	 lijnen	drie	manieren	van	omgang	met	de	

sluiting	waar	te	nemen:	(1)	nieuw	werk	vinden,	(2)	nieuw	werk	zoeken	en	(3)	stoppen	

met	werken.	Er	zijn	weliswaar	algemene	patronen	te	ontdekken	in	deze	drie	groepen,	

maar	 elke	 groep	 heeft	 ook	 wel	 iemand	 die	 buiten	 deze	 patronen	 valt.	 Financiële	

zekerheid	 is	vaak	van	doorslaggevend	belang	voor	de	omgangsvormen	die	ze	kiezen,	
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maar	er	spelen	ook	andere	aspecten	een	rol	zoals	de	manier	waarop	hun	vrouw	omgaat	

met	de	situatie.			

	

Nieuw	werk	vinden	

Van	de	twaalf	respondenten	hebben	er	vijf	nieuw	werk	gevonden.	Financiële	zekerheid	

is	niet	altijd	de	belangrijkste	reden	geweest	om	nieuw	werk	te	zoeken.	Een	paar	gaven	

aan	dat	zij	“gewoon”	aan	het	werk	willen	blijven:	

	

Adri:	“Nee,	ik	wilde	toch	wel	gaan	werken,	ondanks	dat	ik	het	goed	naar	mijn	zin	

had	thuis.	En	ik	heb	het	voorgesteld	dat	mijn	vrouw	40	of	50	uur	per	week	ging	

werken	en	ik	thuisbleef,	maar	dat	zag	ze	niet	zitten	(lachend).	Dus	toen	heb	ik	

besloten	om	toch	maar	iets	te	zoeken.	Thuis	beviel	me	op	zich	ook	wel	goed	en	

dat	is	ook	wel	prettig	solliciteren,	dat	je	niet	die	financiële	druk	hebt	zeg	maar.”	

	

Opvallend	is	dat	vier	van	de	vijf	voor	vergelijkbare	of	dezelfde	werkzaamheden	hebben	

gekozen	in	hun	nieuwe	werkomgeving.	Slechts	één	iemand	heeft	zich	georiënteerd	op	

een	ander	beroep.	Toch	hebben	ze	zich	allemaal	moeten	aanpassen	voor	hun	nieuwe	

werk:	van	emigreren	naar	het	buitenland	tot	leven	als	ZZP’er:	

	

Wout:	“Zeker	als	jij	op	een	leeftijd	bent	als	ik,	dan	denk	ik	toch	wel	dat	jij	moet	

zorgen	dat	jij,	dat	jij	toch	ook	interessant	blijft	voor	zo’n	markt.	Dat	je	niet	thuis	

hoeft	blijft	te	zitten.	Blijf	gewoon	aan	het	werk.	En	nieuwe	dingen	leren.	Je	moet	

je	echt	aanpassen.	Gewoon	aanpassen.”	

	

Op	hun	nieuwe	werk	moeten	ze	zich	vaak	aanpassen.	De	werkcultuur	 is	anders	of	ze	

moeten	opeens	veel	meer	reizen	voor	hun	werk.	Vroeger	konden	ze	op	de	fiets	naar	hun	

werk	en	was	alles	vertrouwd.	Nu	is	alles	anders:	

	

Henk:	“Ik	ben	in	de	meimaand	begonnen	en	ik	heb	…	tot	eind	september,	begin	

oktober	…	 	 daar	met	mijn	 ziel	 onder	 de	arm	gelopen.	Want	 ik	 ken	daar	 geen	
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mensen.	Bij	Philip	Morris,	van	de	1800	man,	misschien	dat	ik	er	1500	kende.	Daar	

helemaal	niks.	Het	proces	ken	je	niet.	De	cultuur	ken	je	niet.	Ze	kennen	jou	niet.	

Bij	Philip	Morris,	ik	wist	alles,	bij	wijze	van.	Als	ik	iets	niet	wist,	dan	wist	ik	bij	wie	

ik	moest	zijn.	Dan	ging	ik	een	bakje	drinken,	dan	zei,	ik	zus	en	zo	kan	je	dat	voor	

mij	regelen	en	dan	gebeurde	dat.	Ik	moet	dat	weer	opbouwen.	Dat	gaat	allemaal	

wel,	maar	de	eerste	maanden	is	dat	niet	leuk.	Dus	in	die	zin.	Dat	is	voor	mij	echt	

de	grootste	verandering	geweest	als	je	over	zulk	soort	dingen	praat.”	

	

De	meesten	hadden	nooit	verwacht	zo	goed	 terecht	 te	komen	na	de	sluiting.	Ze	zijn	

tevreden	 met	 hun	 nieuwe	 werk.	 Dit	 komt	 overeen	 met	 de	 bevindingen	 van	 het	

onderzoek	van	K’Meyer	&	Hart	 (2009)	onder	 vroegere	 fabrieksmedewerkers	die	hun	

baan	verloren	door	sluitingen	van	fabrieken.	Veel	vonden	nadien	zelfs	leuker	werk,	met	

in	hun	ogen	meer	voordelen.		

Als	Philip	Morris	was	opengebleven,	hadden	de	respondenten	er	waarschijnlijk	

nog	steeds	gewerkt.	De	mannen	gaven	aan	dat	het	niet	in	hen	zit	om	snel	van	bedrijf	te	

willen	wisselen.	Veel	vonden	het	dan	ook	een	grote	 stap	om	bij	een	nieuwe	baas	 te	

moeten	beginnen:	

	

Adri:	“Nou	kom	ik	iedere	dag	bij	een	ander	bedrijf.	Het	is	heel	afwisselend.	Ik	had	

eigenlijk	nooit	gedacht	dat	ik	dat	leuk	zou	vinden.	Hadden	ze	mij	opgebeld,	terwijl	

ik	bij	Philip	Morris	werkte	en	het	was	niet	gesloten	bij	Philip	Morris,	…	dan	had	ik	

het	niet	gedaan.”	

	

Voor	de	groep	die	nieuw	werk	heeft	gevonden	zijn	de	gevolgen	van	het	baanverlies	bij	

Philip	Morris	voor	het	gezin	zeer	gering.	Hier	en	daar	wordt	er	in	gezinnen	later	gegeten	

doordat	de	man	een	langere	reistijd	heeft.	Een	aantal	mannen	zijn	in	inkomen	er	iets	op	

achteruitgegaan,	maar	door	de	ontslagvergoeding	en	doordat	hun	kinderen	vaak	al	uit	

huis	zijn,	maakt	dit	niet	zoveel	uit.	Hun	financiële	zekerheid,	waaraan	ze	zoveel	waarde	

hechten,	komt	hierdoor	niet	in	gevaar.	
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Nieuw	werk	zoeken	

Van	de	twaalf	respondenten	zijn	er	vier	op	zoek	naar	nieuw	werk.	Het	verlangen	naar	

financiële	zekerheid	is	de	hoofdreden.	Ze	zoeken	meestal	naar	aanverwant	werk.	In	die	

zin	blijven	ze	vasthouden	aan	hun	vroegere	 identiteit	 (Norris,	2016).	Één	respondent	

geeft	aan	dat	hij	financiële	zekerheid	heeft,	maar	gewoon	leuk	werk	wilt	doen.	Hij	zoekt	

naar	werk	dat	duidelijk	afwijkt	van	zijn	oude	werk.	

Het	merendeel	van	deze	groep	heeft	moeite	met	de	onzekerheid	die	ontstaan	is	

en	hoopt	op	een	vaste	aanstelling	bij	een	nieuwe	werkgever.	Ze	hebben	op	dit	moment	

geen	 financiële	 problemen	 vanwege	 de	 ontslagvergoeding,	 maar	 drie	 van	 de	 vier	

mannen	geeft	aan	wel	bang	te	zijn	voor	de	toekomst	en	verlangt	naar	een	vast	contract:	

	

Jacques:	“Ik	ben	toch	wel	een	beetje	iemand	die	probeert	een	beetje	vastigheid,	

een	beetje	zekerheid	op	te	bouwen	en	niet	van	het	ene	naar	het	andere	bedrijf.”	

	

Het	merendeel	van	deze	groep	mist	de	sociale	contacten	die	ze	zijn	verloren	door	de	

sluiting.	Ze	zitten	nu	vaak	de	hele	dag	thuis,	terwijl	een	groot	deel	van	hun	omgeving	

aan	het	werk	is.		

In	de	interviews	klinkt	het	soms	alsof	de	mannen	vinden	dat	hun	leven	weer	kan	

beginnen	wanneer	ze	nieuw	werk	hebben.	Ze	zijn	niet	blij	met	de	huidige	situatie.	Hier	

is	 duidelijk	 sprake	 is	 van	een	 identiteitsmismatch	 (Norris,	 2016).	De	mannen	 in	deze	

groepen	 lijken	 te	 blijven	 hangen	 in	 het	 verleden.	 Ze	 zien	 hun	 werkloosheid	 als	 een	

probleem,	weten	niet	goed	wat	ze	ermee	aan	moeten	en	proberen	zolang	mogelijk	vast	

te	houden	aan	het	verleden:	

	

Rinus:	 “In	 het	 begin.	 Bijna	 iedere	 dag	 zat	 ik	 bij	 Philip	Morris.	 Ze	 hadden	 een	

mobiliteitscentrum.	…	Daar	ging	ik	iedere	dag	naartoe	in	het	begin.	Oud-collega’s	

met	elkaar,	koffie.	Gezellig.	Gewoon	een	reünie	iedere	dag.	Maar	na	verloop	van	

tijd	wordt	het	minder.	Dan	krijgen	ze	allemaal	trainingen,	solliciteren,	UWV	er	

ook	iedere	dag	bij	in	het	begin.	Op	het	laatst	kwam	er	bijna	niemand	meer.”	
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Ook	verveelt	een	deel	zich	thuis.	Ze	hebben	niets	te	doen	en	zoeken	bijna	geen	nieuwe	

dingen	die	ze	kunnen	doen	als	ze	thuis	zitten:	

	

Co:	“Ik	zit	nog	steeds	thuis.	Ik	heb	al	wel	4/5	keer	mijn	huis	geschilderd	en	gedaan	

en	 zo.	 Opeens	 is	 alles	 klaar	 enzo	 allemaal,	 je	wilt	weer	 aan	 het	werk.	 Ik	 heb	

gisteren	vier	sollicitaties	weggedaan,	nou	ik	heb	er	nou	al	weer	twee	gehad	dat	

ik	afgewezen	ben.	Dus	op	dat	gebied	schiet	het	allemaal	niet	op.	En	dan	heb	je	

een	hoop	collega’s	die	hebben	wel	werk,	en	dan	denk	je	bij	je	eigen,	waarom	heb	

ik	dat	nou	niet?”	

	

Huishoudelijk	werk	kan	bij	mannen	de	ontstane	leegte	door	baanverlies	niet	opvangen	

(Legerski	&	Cornwall,	2010):	

	

Co:	 “Vroeger	 ging	 je	 naar	 je	 werk	 toe,	 en	 nou	 zit	 je	 er	 gewoon	 nog	 steeds	

middenin	(het	huishouden).	Dat	 is	nou	wel	de	mindere.	…	Ik	zeg	altijd,	10	keer	

stofzuigen,	dat	hoeft	niet	te	gebeuren.	In	het	begin	had	ik	dat	wel	gedaan,	ik	ga	

elke	 dag	 stofzuigen	 en	 doen.	 Pffff,	 het	 is	 goed	 hoor.	Ga	maar	weer	 eens	wat	

anders	doen.”	

	

Opvallend	is	dat	twee	van	de	vier	mannen	in	deze	groep	parttime	zijn	gaan	studeren.	Ze	

lijken	zich	aan	te	passen	aan	de	situatie.	Hun	doel	blijft	echter	onveranderd:	opnieuw	

aan	het	werk	komen.		

Het	merendeel	ziet	hun	leeftijd	als	de	reden	waarom	ze	nog	geen	nieuw	werk	

hebben	gevonden.	Andere	respondenten	die	al	wel	werk	hebben,	beginnen	ook	vaak	

over	moeilijkheden	die	 samenhangen	met	het	 leeftijdsaspect.	Dit	 komt	overeen	met	

Lippmann	(2008)	en	Lassus	et	al.	(2015)	die	omschrijven	dat	oudere	mannen	vanwege	

hun	leeftijd	moeilijker	aan	het	werk	komen:	

	

Rinus:	“Telefonisch	gingen	ze	allemaal	vragen	stellen.	En	dan	zeiden	ze	van	nou,	

binnen	 twee	 weken	 krijg	 je	 bericht,	 krijg	 je	 waarschijnlijk	 nog	 een	
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sollicitatiegesprek	in	Antwerpen.	Als	je	daar	komt,	wordt	je	aangenomen.	Op	een	

gegeven	moment	zien	ze	hoe	oud	ik	was.	58.	Ja,	dat	was	te	oud.”	

	

Opvallend	is	ook	dat	een	deel	wel	weer	zou	willen	werken	voor	Philip	Morris	in	Bergen	

op	Zoom	als	daartoe	een	kans	zou	zijn.	Alleen	Dirk	is	helemaal	klaar	met	Philip	Morris:	

	

“Ik	merk	dat	veel	mensen	te	veel	vasthouden	aan	het	verleden	…	en	steeds	maar	

zeggen	hoe	goed	het	daar	was.	…	En	daar	heb	ik	dan	wel	een	gesprek	met	ze	over,	

laat	het	nou	eens	los.	Ga	nou	ook	niet	met	je	rug,	naar	de	toekomst	staan.	Ga	

verder.	 Je	 komt	 niet	 meer	 terug	 naar	 Philip	 Morris.	 Dat	 gaan	 ze	 niet	 meer	

opstarten.”	

	

Onder	 drie	 van	 de	 vier	 mannen	 in	 deze	 deelgroep	 is	 maatschappelijk	 wantrouwen	

waarneembaar.	Opvallend	is	dat	Dirk,	die	naast	dat	hij	helemaal	klaar	was	met	Philip	

Morris,	als	enige	geen	maatschappelijk	wantrouwen	vertoonde.	De	anderen	voelen	zich	

in	meerdere	of	mindere	mate	in	de	steek	gelaten	door	de	politiek	en/of	instanties	zoals	

het	UWV.	Dit	wantrouwen	 is	het	sterkst	 in	deze	groep	 in	vergelijking	met	de	andere	

twee	groepen.	Ze	hebben	altijd	gewerkt,	hun	belasting	betaald	en	nu	is	er	geen	werk	

meer.	Ook	zou	de	politiek	zich	niet	hard	genoeg	hebben	ingezet	om	de	fabriek	open	te	

houden.		

		 Over	het	algemeen	is	er	ook	wantrouwen	in	de	twee	andere	deelgroepen,	maar	

dit	 is	 dan	 slechts	 bij	 een	 enkeling.	 Als	 het	 wantrouwen	 wordt	 geuit	 in	 deze	 groep	

werkzoekenden,	dan	wordt	er	regelmatig	naar	de	tijd	na	de	sluiting	gerefereerd.	Het	

lijkt	hierdoor	alsof	het	wantrouwen	is	toegenomen	na	de	sluiting.	Dit	resoneert	met	de	

bevindingen	van	K’Meyer	&	Hart	(2009)	die	constateerden	dat	veel	fabrieksarbeiders	na	

hun	sluiting	hun	vertrouwen	verloren	in	bedrijven	en	overheid:		

	

Co:	“Aan	de	andere	kant,	hoe	wij	behandeld	zijn	door	de	regering.	Dat	slaat	ook	

allemaal	nergens	op.	En	zelfs	door	de	Bergse	regering,	ja	die	(ontslag)premie	die	

jullie	hebben	gekregen,	die	moeten	jullie	maar	inleveren	en	doen,	dan	kunnen	we	
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die	 misschien	 verdelen	 onder	 andere	 werkzoekenden.	 Maar	 ze	 gaan	 er	 niet	

vanuit,	dat	eerst	52%	naar	meneer	Rutte	toegaat.”	

	

Norris	(2016)	en	Lee	&	Owens	(2002)	geven	aan	dat	werklozen	vaak	het	meeste	in	de	

knel	komen	met	hun	masculiniteiten.	Ook	uit	deze	studie	blijkt	dat	degenen	die	geen	

nieuw	werk	hebben	veelal	de	grootste	problemen	ervaren.	Ze	hebben	vaker	 last	van	

eenzaamheid	en	blijven	vaker	vasthouden	aan	vroeger.	Deze	mannen	matchen	niet	met	

wie	ze	willen	zijn	en	hoe	mensen	ze	jarenlang	zagen	(Norris,	2016).	Dit	zou	negatieve	

gevolgen	kunnen	hebben	voor	hun	geestelijke	gezondheid	(Lee	&	Owens,	2002),	maar	

dat	is	niet	onderzocht	in	deze	studie.	

	

Gestopt	met	werken	

Drie	 van	 de	 twaalf	 mannen	 in	 de	 respondentengroep	 zijn	 gestopt	 met	 werken.	 De	

ontslagvergoeding	was	 ruim	 genoeg	 om	 financiële	 zekerheid	 te	 hebben	 tot	 aan	 hun	

pensioen.	Meestal	betekent	dit	dat	ze	feitelijk	stoppen	met	werken,	hoewel	ze	officieel	

werkloos	 zijn	 en	 leven	 van	 een	 WW-uitkering.	 Ze	 moeten	 wel	 elke	 maand	 vier	

sollicitatieactiviteiten	verrichten	om	een	uitkering	te	blijven	ontvangen	van	het	UWV.		

Van	 de	mannen	 in	 deze	 groep	 die	 een	 vrouw	 hebben,	 is	 deze	 vrouw	 nog	 niet	 met	

pensioen.	Ze	zitten	dus	overdag	vaak	alleen	thuis.	Maar	ze	zijn	hiermee	content,	omdat	

ze	hebben	voldaan	aan	hun	financiële	verantwoordelijkheid	voor	hun	gezin.		

In	de	verhalen	belichten	ze	hun	keuze	om	te	stoppen	met	werken	als	een	voor	

hen	logische	stap.	Er	is	immers	genoeg	geld,	dus	waarom	zou	je	nog	gaan	werken?	Karel	

en	Barry	zitten	al	sinds	de	sluiting	thuis	en	zijn	niet	meer	van	plan	om	aan	het	werk	te	

gaan:	

	

Karel:	 “Voor	mij	was	dat	 logisch.	 Ik	heb	het	er	natuurlijk	met	mijn	vrouw	over	

gehad	en	ik	heb	gezegd,	ja	wat	gaan	we	doen.	Ik	kan	nog	wel	proberen	om	een	

baantje	te	vinden,	maar	ik	denk	dat	dat	er	niet	in	zit.	Zeker	niet	op	die	leeftijd.	Ik	

was	natuurlijk	bijna	62	voordat	ik	definitief	uit	dienst	ging.	…	Ik	solliciteer	nu	ook	

en	ik	weet	precies,	ze	hebben	me	echt	niet	nodig,	want	daar	ben	ik	te	oud	voor.”	
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Werner	was	eerst	nog	werkzoekend,	maar	kon	geen	werk	vinden:	“Ja,	want	op	

een	gegeven	moment	heb	ik	gezegd,	na	een	jaar	heb	ik	gezegd	van,	 ik	ga	niet	

meer	werken.	 Ik	wil	niet	meer	werken	(begint	harder	te	praten).	Zo	heb	 ik	het	

gezegd.	…	Eerst	dacht	ik	nog	van,	als	ik	de	droombaan	krijg,	laat	ik	het	zo	maar	

zeggen.	…	Maarja,	ik	wil	het	ook	niet	meer.”		

	

Alle	drie	zijn	tevreden	met	hun	besluit	om	te	stoppen	met	werken.	Opvallend	is	dat	Karel	

en	Werner	over	hun	leven	praten	alsof	ze	nog	steeds	aan	het	werk	zijn.	In	de	interviews	

gebruiken	zij	allerlei	specifieke	beroepstermen.	Deze	bevinding	correspondeert	met	die	

van	Legerski	&	Cornwall	 (2010)	die	 lieten	zien	dat	de	woordkeuze	van	respondenten	

vaak	veelzeggend	is	voor	hun	masculiniteiten.	Dit	geeft	aan	dat	ze	nog	steeds	voor	een	

deel	vasthouden	aan	de	betekenis	van	werk	in	hun	masculiniteiten,	terwijl	ze	gestopt	

zijn	met	werken:	

	

Werner:	“Ik	ben	alles	gewoon.	Ik	heb	elke	dag	een	ander	beroep.	Ik	ben,	dan	heb	

ik	zo’n	week,	dan	ben	ik	tuinman,	timmerman,	ik	ben	monteur	want	de	auto	is	

kapot,	ik	ben	financieel	boekhouder,	dan	mijn	kinderen:	ik	ben	psycholoog,	vader.	

Dan	moet	ik	naar	mijn	moeder:	ik	ben	mantelzorger.	Dan	heb	ik	mijn	vrouw	die	

met	 een	 heel	 verhaal	 thuiskomt	 over	wat	 er	 nou.	 Je	 hebt	 elke	 dag	 een	 ander	

beroep.”	

	

Werner	en	Karel	hebben	een	partner.	Tegenwoordig	doen	ze	meer	in	het	huishouden	

dan	 voorheen.	 Dit	 wijkt	 af	 van	 de	 bevindingen	 van	 het	 onderzoek	 van	 Legerski	 &	

Cornwall	(2010).	Daaruit	bleek	namelijk	dat	mannen	die	thuis	kwamen	te	zitten	alleen	

specifieke	lichte	taken	overnamen	in	het	huishouden,	terwijl	de	zwaarste	taken	bij	de	

vrouw	bleven	liggen.	De	traditionele	verdeling	in	huis	werd	juist	versterkt	nadat	de	man	

door	 baanverlies	 thuis	 kwam	 te	 zitten.	 Uit	 de	 resultaten	 komt	 echter	 een	

tegenovergesteld	beeld.	De	mannen	in	dit	onderzoek	die	stoppen	met	werken	nemen	
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over	het	algemeen	juist	meer	huishoudelijke	taken	op	zich.	Ze	vinden	het	logisch	dat	ze	

hun	vrouw	ontlasten	in	het	huishouden,	aangezien	ze	thuis	zitten.		

Het	lijkt	alsof	de	mannen	in	de	respondentengroep	die	zijn	gestopt	met	werken	

zich	 makkelijker	 aanpassen,	 dan	 degenen	 die	 nog	 werk	 zoeken.	 Degenen	 die	 werk	

zoeken	geven	aan	ongeveer	evenveel	in	het	huishouden	te	doen	als	voor	de	sluiting	en	

sommigen	doen	meer.	In	de	verhalen	van	degenen	die	gestopt	zijn	met	werken,	klinkt	

soms	enthousiasme	door	voor	het	werk	in	het	huishouden.	Dit	is	meestal	niet	het	geval	

bij	degenen	die	nog	werk	zoeken:	

	

Karel:	“Mijn	vrouw,	die	heeft	het	er	in	het	begin	hartstikke	moeilijk	mee	gehad.	

Want	dan	zit	er	ineens	zo’n	vent	thuis	en	dan	kwam	ze	thuis	en	ze	had	niks	meer	

om	handen.	Ze	hoefde	niks	meer	 te	doen.	Ze	heeft	weleens	gezegd	van,	maar	

Karel,	ik	wil.	Ik	zeg	meisje,	het	is	al	gebeurd.	Ik	heb	de	ramen	al	gezeemd,	ik	doe	

alles.	Het	interesseert	me	niks.	Wassen.	Alleen	strijken	mag	ik	niet.	Strijken	wil	ze	

zelf	doen.	Dan	heb	ik	nog	het	gevoel	dat	ik	ook	wat	doe,	zegt	ze.	Maar	nu	is	ze	

eraan	gewend.	Maar	dat	heeft	een	jaar	geduurd.”	

	

Tot	 slot	hebben	alle	drie	de	mannen	 in	deze	groep	nieuwe	 tijdsbestedingen	moeten	

vinden.	Ze	kozen	voor	dingen	die	ze	altijd	al	wilden	doen,	maar	waar	ze	nooit	tijd	voor	

hadden.	Ze	hadden	bronnen	zoals	hobby’s,	vrijwilligerswerk	en	verlangens	waar	ze	nu	

op	terugvallen.	Hun	besluit	om	te	stoppen	met	werken	heeft	er	mogelijk	voor	gezorgd	

dat	ze	zich	makkelijker	hebben	kunnen	aanpassen	aan	de	nieuwe	situatie.		

	

4.2.3	Oud-collega’s	

In	alle	interviews	kwamen	ervaringen	met	oud-collega’s	voorbij	als	het	ging	over	de	tijd	

na	de	sluiting.	Op	verschillende	manieren	spelen	deze	nog	een	rol	in	de	levens	van	de	

respondenten.	 Het	 zijn	 juist	 deze	 sociale	 bronnen	 die	 ook	 een	 grote	 rol	 spelen	 in	

masculiniteiten	(Whitehead,	2002;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Connell,	Hearn	&	

Kimmel,	2005;	Cann,	2014;	Gelfer,	2014;	Roberts,	2014;	Morgan,	2005).		
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		 De	omgang	met	de	oud-collega’s	verschilt	van	persoon	tot	persoon,	maar	er	zijn	

vier	 trends	waarneembaar:	het	gemis	van	sociale	contacten,	kritiek	op	oud-collega’s,	

verbondenheid	 met	 oud-collega’s	 en	 het	 loslaten	 van	 de	 vroegere	 contacten.	 Veel	

respondenten	vertonen	meerdere	trends	in	hun	omgang	met	oud-collega’s.	

	

Gemis	van	sociale	contacten	

Een	aantal	respondenten	missen	de	sociale	contacten	die	ze	hadden	op	het	werk.	Ze	

werkten	heel	lang	samen	met	dezelfde	mensen.	Degenen	die	nog	op	zoek	zijn	naar	werk	

missen	 over	 het	 algemeen	 de	 sociale	 contacten	 het	 meeste.	 Ze	 hebben	 beperkte	

structurele	bronnen	(Norris,	2016)	om	dit	gemis	op	te	vangen:	

	

Interviewer:	“Voelt	het	alsof	je	buiten	de	maatschappij	staat?”	

Co:	“Eigenlijk	wel	ja.	Je	merkt	al	langs	alle	contacten.	Het	is	niet	zo	van,	oh,	ik	ga	

even	op	visite,	nee	dat	kan	niet,	want	die	is	aan	het	werk.	Oh,	die	is	ook	aan	het	

werk.	Dat	verwatert	ook	allemaal	een	beetje	zeg	maar.	Dat	wel.	Ik	ga	daar	niet	

zo	 gauw	 wat	 doen.	 Zulke	 dingen	 wel.	 Ik	 wil	 het	 liefst	 gewoon	 midden	 in	 de	

maatschappij	staan	en	gewoon	lekker	werken	en	doen.”	

	

Kritiek	op	oud-collega’s	

Ondanks	de	goede	band	tussen	collega’s	onderling,	was	er	ook	kritiek	op	oud-collega’s.	

Een	aantal	oud-collega’s	zou	niet	weten	wat	hard	werken	 is.	Dit	gedrag	zou	mogelijk	

kunnen	 dienen	 om	 hun	 gevoel	 van	 actorschap	 te	 vergroten	 (K’Meyer	&	Hart,	 2009)	

waardoor	ze	zich	meer	bekwaam	voelen	dan	hun	oud-collega’s	of	hun	nieuwe	collega’s.	

De	respondenten	uitten	ook	veel	kritiek	op	het	vroegere	management	van	Philip	Morris.	

Er	zou	een	vergadercultuur	zijn	geweest	en	ze	zouden	niet	hebben	geluisterd	naar	de	

werknemers.	Daarnaast	was	er	ook	veel	kritiek	op	dat	veel	oud-collega’s	 in	hun	ogen	

blijven	hangen	bij	vroeger.	Dit	wordt	als	zeer	negatief	ervaren:	

	

Dirk:	“Er	zijn	van	die	reünies	…	Daar	ga	ik	niet	naartoe.	Bewust	niet.	Omdat	ik	

namelijk,	dat	is	een	aanname	van	mij,	denk	dat	daar	alleen	maar	over	hoe	goed	
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het	 was	 en	 godverdomme,	 kut,	 wat	 hebben	 ze	 ons	 aangedaan.	 De	

slachtofferrollen,	iedere	keer	naar	boven	komen.	Daar	wil	ik	helemaal	niet	meer	

aan	meedoen.”	

	

Verbondenheid	met	oud-collega’s	

Naast	kritiek	is	er	ook	nog	steeds	een	hele	sterke	verbondenheid	tussen	oud-collega’s.	

Er	 zijn	 nog	 steeds	 reünies	 en	 appgroepjes.	 Maar	 ook	 een	 Facebookgroep	 van	 oud-

collega’s	met	 500	 leden.	 Ze	 kennen	 elkaar	 allemaal,	 en	 hebben	 veel	 tijd	met	 elkaar	

doorgebracht	in	het	verleden.	De	meesten	hebben	elkaar	tientallen	jaren	bijna	elke	dag	

gezien.	De	contacten	verwateren	wel	steeds	meer,	maar	de	band	blijft	sterk.	Dit	komt	

erg	overeen	met	Bontekoning	(2007)	die	beschrijft	dat	deze	generatie	X	veel	hechten	

aan	(emotionele)	verbinding:	

	

Barry:	“Ik	probeer	nog	wel	veel	 contact	 te	houden	met	oud-collega’s.	 Ik	 zie	 ze	

regelmatig.	Ik	ga	deze	maand	ook	weer	bij	drie	of	vier	langs	om	gewoon	eens	bij	

te	kletsen	en	hoe	het	staat.”	

	

Doorgaan	

Een	aantal	respondenten	geven	aan	dat	het	boek	van	Philip	Morris	voor	hun	gevoel	is	

dichtgeslagen.	 Ze	 gaan	 verder	 met	 hun	 leven	 en	 hebben	 de	 sluiting	 van	 de	 fabriek	

geaccepteerd.	 Ze	 steken	 geen	 extra	 energie	 in	 het	 houden	 van	 contact	 met	 oud-

collega’s,	maar	hebben	vaak	nog	wel	contact	met	een	paar	van	hen.	Vaak	hebben	deze	

mannen	genoeg	structurele	bronnen	in	hun	naaste	omgeving	waardoor	ze	geen	gemis	

voelen	(Norris,	2016)	en	geen	behoefte	hebben	om	intensief	contact	te	houden	met	hun	

oud-collega’s:	

	

	Henk:	“Nou	ja,	dan	doen	we	net	of	allemaal	weer	vriendjes	zijn,	en	ik	heb	daar	niks	

mee.	…	Ik	heb	al	gezegd,	af	en	toe	komt	hier	iemand	langs.	En	dat	vind	ik	heerlijk,	

en	dat	vind	ik	leuk.	Maar	nee	hoor.	Voor	mij	hoeft	dat	allemaal	niet.”	
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4.2.4	Concluderende	analyse	

Financiële	 zekerheid	 blijkt	 de	 belangrijkste	 dimensie	 te	 zijn	 in	 de	 omgang	 met	

baanverlies	 voor	 de	 mannen	 van	 Philip	 Morris.	 Het	 kunnen	 bieden	 van	 financiële	

zekerheid	 aan	 hun	 gezin	 hangt	 nauw	 samen	 met	 hun	 masculiniteiten.	 Financiële	

zekerheid	geeft	ze	na	baanverlies	toch	de	zekerheid	die	ze	tientallen	jaren	hebben	gehad	

toen	 ze	 nog	 werkten	 bij	 Philip	 Morris.	 Indien	 er	 is	 voldaan	 aan	 de	 financiële	

verantwoordelijkheid	voor	het	gezin,	stopten	de	meeste	respondenten	met	werken.	Dit	

correspondeert	met	hun	betekenisgeving	aan	hun	masculiniteiten.	De	mannen	gaven	

aan	dat	zij	niet	leefden	om	te	werken,	maar	werkten	om	te	leven	met	hun	gezin.	Hun	

masculiniteiten	hebben	dus	een	duidelijke	invloed	op	hun	omgang	met	het	baanverlies	

(Lee	&	Owens,	2002;	Norris,	2016).	

		 Er	zijn	drie	omgangen	met	baanverlies	te	onderscheiden:	(1)	nieuw	werk	vinden,	

(2)	 nieuw	 werk	 zoeken	 en	 (3)	 stoppen	 met	 werken.	 Elke	 omgangsvorm	 heeft	

raakvlakken	met	hun	masculiniteiten.	Geen	enkele	van	deze	drie	deelgroepen	is	echter	

homogeen.	In	alle	groepen	is	er	een	deel	dat	zich	deels	aanpast	aan	de	omstandigheden	

door	bijvoorbeeld	minder	waarde	te	hechten	aan	oud-collega’s,	en	een	deel	dat	blijft	

vasthouden	aan	hun	oude	identiteiten	en	bijvoorbeeld	hun	oud-collega’s.	Dit	laat	zien	

dat	masculiniteiten	fluïde	zijn	en	kunnen	veranderen	(Connell,	2006;	Whitehead,	2002;	

Connell,	2000;	Kimmel,	2000;	Hollander,	2014;	Bradley,	2007).	 In	de	kern	komen	hun	

masculiniteiten	echter	sterk	overeen,	zoals	duidelijk	werd	in	deelvraag	1.	

		 Het	lijkt	erop	dat	sociale	omgevingen,	het	nieuwe	werk	of	de	situatie	thuis,	de	

meeste	 invloed	 hebben	 op	 een	 mogelijke	 verandering	 van	 masculiniteiten.	 Het	

veranderen	van	werksituatie	 zorgt	 voor	nieuwe	bronnen	voor	de	masculiniteiten	die	

sociaal	geconstrueerd	zijn	(Whitehead,	2002;	Haywood	&	Mac	an	Ghaill,	2003;	Connell,	

Hearn	&	Kimmel,	2005;	Cann,	2014;	Gelfer,	2014;	Roberts,	2014;	Morgan,	2005).		Hieruit	

blijkt	een	sterke	sociale	oriëntatie	van	deze	mannen	(Hofstede,	1998)	en	de	focus	van	

generatie	X	op	het	verbinden	met	de	omgeving	(Bontekoning,	2007)	in	de	omgang	met	

het	baanverlies.		

			 Structurele	 bronnen	 (Norris,	 2016)	 zoals	 vrienden	 en	 verenigingsleven	 lijken	

hierin	 een	 grote	 rol	 te	 spelen.	 Een	 aantal	 van	de	 respondenten	 in	deze	 studie	heeft	
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weinig	structurele	bronnen	en	blijken	geneigd	om	vast	te	blijven	houden	aan	vroeger	en	

voelen	 een	 gemis	 aan	 sociale	 contacten.	 Dit	 komt	 overeen	 met	 Norris	 (2016)	 die	

aangeeft	dat	mensen	zonder	deze	bronnen	een	grote	kans	hebben	op	problemen	in	hun	

omgang	met	het	baanverlies.	Over	het	 algemeen	hebben	degenen	die	weer	aan	het	

werk	zijn	of	zijn	gestopt	met	werken,	veel	structurele	bronnen	om	zich	heen.	Ze	hebben	

vaak	meer	sociale	contacten,	zijn	actief	in	het	verenigingsleven,	doen	vrijwilligerswerk	

of	hebben	veel	naast	hun	werk	gestudeerd.	Dit	is	tegenstelling	tot	de	meeste	werklozen.	

Uit	de	resultaten	blijkt	daarnaast	duidelijk	dat	werklozen	over	het	algemeen	niet	

het	 gevoel	 hebben	 in	 controle	 te	 zijn	 over	 hun	 leven.	Degenen	 die	 gestopt	 zijn	met	

werken	en	nieuw	werk	hebben,	laten	meer	gevoel	van	controle	zien	(Lamont,	2000).		

	

Alle	groepen	passen	in	masculiniteiten	waarin	werken	als	heel	vanzelfsprekend	wordt	

gezien.	Hun	masculiniteiten	spelen	een	bepalende	rol	in	hoe	ze	omgaan	met	de	sluiting.	

Het	beeld	dat	een	man	zijn	gezin	moet	kunnen	onderhouden	lijkt	ook	in	deze	deelvraag	

overeind	te	blijven	(Lee	&	Owens,	2002;	Hanlon	2012).	In	deze	studie	is	het	echter	niet	

zo	dat	de	mannen	zich	geen	echte	man	meer	voelen	als	ze	niet	werken,	zoals	Haywood	

&	Mac	an	Ghaill	(2003)	concludeerden	of	Norris	(2015)	bij	met	name	oudere	mannen.	

Ze	voelen	zich	eerder	niet	meer	nuttig	voor	de	maatschappij.	In	deze	studie	komt	naar	

voren	dat	de	mannen	die	bewust	gestopt	zijn	met	werken,	zich	over	het	algemeen	nog	

wel	nuttig	voelen	voor	de	maatschappij.	Dit	lijkt	in	verband	te	staan	dat	de	meesten	in	

deze	deelgroep	nog	erg	actief	zijn	met	vrijwilligerswerk	en	hobby’s.		

		 		

Het	is	niet	zozeer	het	verlies	van	de	werkzaamheden	die	ze	het	meeste	heeft	geraakt,	

maar	het	verliezen	van	de	financiële	zekerheid,	de	veranderende	werkomstandigheden	

en	het	verlies	van	sociale	contacten.	Deze	bevinding	is	aannemelijk,	gezien	de	sociale	

constructie	 van	 masculiniteiten	 (Whitehead,	 2002;	 Connell,	 2000;	 Kimmel;	 2000;	

Hollander,	2014;	Bradley,	2007).		
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4.3	Hoe	ervaren	mannelijke	oud-medewerkers	van	Philip	Morris	in	Bergen	op	Zoom	in	

de	leeftijdscategorie	46	tot	en	met	61	jaar	hun	autonomie	na	hun	baanverlies?		

In	 dit	 onderzoek	 is	 autonomie	 gedefinieerd	 als	 de	 ervaring	 van	 een	 ruimte	 voor	

zelfbepaling	waarin	keuzes	zowel	vanuit	het	zelf	als	de	sociale	omgeving	ingegeven	zijn	

(Schreurs,	 2006).	 Uit	 de	 resultaten	 van	 dit	 onderzoek	 blijkt	 dat	 financiële	 zekerheid	

essentieel	 is	 voor	 de	 ervaringen	 van	 autonomie	 van	 oud-medewerkers.	 Daarnaast	

spelen	andere	factoren	zoals	de	intrinsieke	motivatie	om	te	werken,	de	omgeving,	hun	

leeftijd	 en	 contextspecifieke	 factoren	 een	 rol.	 Deze	 paragraaf	 sluit	 af	 met	 een	

concluderende	analyse.	

	

4.3.1	Financiële	zekerheid	

Financiële	 zekerheid	 is	 belangrijk	 in	de	ervaring	 van	autonomie	bij	 de	 geïnterviewde	

mannen.	 Hoe	 groter	 de	 financiële	 zekerheid	 is	 tot	 aan	 hun	 pensioen,	 hoe	 meer	

keuzevrijheid	ze	hebben	in	theorie	om	weer	te	gaan	werken	of	het	roer	om	te	gooien.		

Desondanks	 ervaren	 de	 respondenten	 deze	 vrijheid	 niet	 expliciet.	 Slechts	 een	 paar	

respondenten	zijn	zich	echt	gaan	oriënteren	op	een	carrièreswitch	na	de	sluiting.	Henk	

is	zijn	eigen	bedrijf	gestart,	maar	wilde	wel	zijn	financiële	zekerheid	behouden:	

	

Henk:	“Gewoon	een	boterhammetje	kunnen	eten	en	’s	avonds	een	glaasje	wijn	

en	dan	is	het	prima.“	

	

De	 meesten	 wilden	 vergelijkbare	 werkzaamheden	 gaan	 doen	 en	 hadden	 niet	 de	

behoefte	om	 financieel	 risico	 te	gaan	nemen	door	het	 roer	om	 te	gooien	of	 te	gaan	

reizen:	

	

Wout:	“Misschien	dat	het	mijn	spaarzaamheid	is.	Altijd	zorgen	dat	je	een	appeltje	

voor	 de	 dorst	 hebt.	 Ik	 kan	 nu	 alles	wel	 gaan	 opmaken,	maar	 zo	 zit	 ik	 niet	 in	

mekaar.	Misschien	wel	raar.	Maar	ik	heb	mijn	hele	leven	al	zo	geleefd	en	dan	kan	

je	 niet	 zo	 zeggen,	 ik	 ga	 nu	 dat	 en	 dit	 doen.	 Ik	 zie	 op	 Facebook	 ook	 heel	 veel	

mensen,	die	maken	heel	veel	reizen,	heel	veel	vakanties.	Nieuwe	auto’s	kopen	ze.	



	 74	

…	Eer	je	tien	jaar	verder	bent,	is	het	toch	weer	weg.	Je	moet	verder.	Ik	wil	gewoon	

dat	alles	goed	geregeld	is.”	

	

4.3.2	Intrinsieke	motivatie	

De	mannen	met	nieuw	werk	zijn	al	gaan	werken	voordat	hun	WW-vergoeding	ophoudt	

en	de	ontslagvergoeding	op	is.	Ook	willen	degenen	die	door	moeten	werken	in	verband	

met	financiële	zekerheid	of	gewoon	willen	werken,	zo	snel	mogelijk	aan	de	slag.	Hieruit	

komt	naar	voren	dat	werken	vanzelfsprekend	is	voor	ze.	Bij	deelvraag	2	bleek	ook	al	dat	

de	 meeste	 mannen	 die	 gestopt	 zijn	 met	 werken	 werkjargon	 blijven	 gebruiken.	 De	

mannen	geven	aan	dat	dit	komt	omdat	werken	vanzelfsprekend	voor	hen	is	en	het	ze	

een	gevoel	van	eigenwaarde	geeft:	

	

	 Interviewer:	“Wat	prikkelt	jou	dan	nog	om	te	werken?”	

Dirk:	“Iets	betekenen.	Ik	wil	 iets,	zo	zit	 ik	 in	elkaar.	Ik	wil	 iets	betekenen	voor	de	

maatschappij.”	

	

De	meeste	mannen	kiezen	voor	functies	die	verwant	zijn	aan	hun	oude	functie	bij	Philip	

Morris.	Dit	doet	sterk	denken	aan	Norris	(2016)	die	beschrijft	hoe	mensen	na	baanverlies	

soms	vast	blijven	houden	aan	hun	identiteiten,	streven	naar	 identiteitsbevestiging	en	

niet	altijd	kiezen	voor	nieuwe	identiteiten.	In	die	zin	speelt	hun	identiteit	een	rol	in	hun	

ervaringen	van	autonomie:	

	

Co	vertelt	over	een	baantje	dat	hij	had	na	Philip	Morris,	maar	dat	niet	beviel:	“Ik	

kom	uit	de	procestechniek,	dan	ben	je	aan	het	sleutelen	en	aan	het	doen,	en	zo	

allemaal.	 Maar	 daar	 had	 je	 gewoon	 van	 die	 hele	 grote	 reactors	 staan,	 daar	

werden	producten	ingegoten,	dat	was	een	bepaald	merk.	…	Ik	zag	het	product	

nog	geen	eens.	Je	zag	het	in	die	vaten	gaan,	maar	dat	was	het	eigenlijk.	Bij	Philip	

Morris	zie	je	de	processen	gebeuren	en	zo	allemaal,	en	dat	trekt	mij	het	meeste	

aan,	ook	analyseren,	waar	zitten	de	storingen,	hoe	kunnen	we	dat	oplossen,	hoe	
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kunnen	we	dat	met	andere	mensen	oplossen?	Verbeterplannen	enzo.	Dat	ligt	me	

meer	dan	zoiets.”	

	

Karel,	 Werner	 en	 Barry	 zijn	 bewust	 gestopt	 met	 werken,	 maar	 moeten	 nog	 wel	

solliciteren	van	het	UWV.	Ze	zijn	echter	niet	van	plan	om	ooit	nog	aan	het	werk	te	gaan.	

Ze	zijn	blij	met	hun	nieuwe	leventje.	Ze	zien	het	stoppen	met	werken	niet	echt	als	een	

bewust	keuze,	maar	als	een	logisch	gevolg:	

	

Karel:	“Je	hebt	dat	werk	nodig	om	centjes	te	verdienen.	Maar	als	die	centjes,	als	

die	er	zijn,	dan	kan	je	je	eigen	zo	goed	bezighouden	met	andere	dingen.”	

	

De	mannen	die	op	zoek	zijn	naar	nieuw	werk	overwegen	weinig	nieuwe	alternatieven	in	

hun	 leven.	 Ze	 blijven	 doorgaan	 met	 solliciteren	 op	 aanverwante	 functies.	 Ze	 willen	

gewoon	weer	betaald	aan	de	slag	en	niets	anders.	Henk	 is	bijvoorbeeld	voor	zichzelf	

begonnen	 en	 is	 na	 het	 baanverlies	 eerst	 op	 reis	 gegaan	 om	 na	 te	 denken	 over	 zijn	

toekomst.	Hij	mocht	op	een	bepaald	moment	gaan	vertellen	over	zijn	carrièreswitch	bij	

werkloze	oud-collega’s:		

	

Henk:	“Wil	 jij	komen	vertellen	hoe	jij	dat	allemaal	aangepakt	hebt?	Ik	ben	dat	

gaan	doen	en	er	zat	zes	man.	En	ik	hoorde	na	tien	minuten	al,	 jullie	willen	dat	

niet,	want	jullie	vinden	het	wel	goed	in	de	WW.	…	Ik	zei,	jullie	denken	om	iets	te	

beginnen,	maar	 je	wilt	 het	 helemaal	 niet.	Want	 dan	moeten	we	 risico’s	 gaan	

nemen	 en	 dan	 moeten	 we	 stappen	 gaan	 ondernemen,	 en	 jullie	 vinden	 het	

allemaal	prachtig	zo.	…	Ze	willen	niet.”	

	

Opvallend	was	ook	dat	de	meerderheid	dacht	dat	ze	hun	pensioen	gingen	halen	bij	Philip	

Morris.	Ze	hebben	daarom	nooit	andere	functies	overwogen	buiten	Philip	Morris:	

	

Rinus:	“Het	laatste	jaar	bij	PM,	heb	ik	niet	meer	gesolliciteerd.	Iedereen	dacht,	je	

blijft	hier	werken	tot	aan	je	pensioen.	Waarom	zou	je	je	druk	maken?	…	Op	een	
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gegeven	moment	heb	je	wel	in	de	gaten	van,	nou	bepaalde	personen	hebben	wel	

kans	op	promotie.	Bepaalde	personen	niet.	Dan	denk	ik,	 ja,	waarom	zou	ik	me	

dan	druk	maken	om	te	gaan	studeren?	Ik	heb	het	eigenlijk	best	goed	en	ik	werk	

heel	veel	over,	want	ik	verdien	hartstikke	goed	eigenlijk	van	dat	overwerk.”	

	

Twee	van	de	vier	werklozen	zijn	gaan	studeren	om	te	kunnen	solliciteren	voor	andere	

beroepen	 en	 zo	meer	 kans	 te	maken	 op	werk.	 De	 andere	 helft	 blijft	 solliciteren	 op	

aanverwante	 functies	 zonder	 zich	 echt	 te	 oriënteren	 op	 een	 carrièreswitch.	 Dirk	 is	

nadrukkelijk	bezig	met	nieuwe	beroepsopties	en	oriënteert	zich	op	andere	beroepen:		

	

Dirk:	“Het	UWV	heeft	een	competentietest	op	hun	website	staan.	En	als	 je	die	

invult	 kom	 je	 op	 een	aantal	 beroepen	uit	 en	 ik	 adviseer	mensen	dan:	 pak	 die	

beroepen	dan	eens	…	en	ga	daar	eens	vacatures	bij	pakken	en	ga	dan	eens	kijken	

wat	ze	vragen	in	zo’n	vacature	aan	eisen.	En	ga	dan	strepen,	dat	vind	ik	leuk	en	

dat	vind	ik	leuk.”	

	

4.3.3	Rol	gezin	

Het	 gezin	 speelt	 een	 belangrijke	 rol	 in	 de	 manier	 waarop	 de	 respondenten	 hun	

autonomie	ervaren.	Hun	vrouw	speelt	een	grote	rol.	Wout	kreeg	bijvoorbeeld	een	baan	

aangeboden	in	het	buitenland,	maar	zijn	vrouw	wilde	niet	naar	het	buitenland:	

	

Wout:	“Tuurlijk,	ben	wel	een	beetje	meer	avonturier	dus	ik	had	graag	daarna	toe	

gewild	en	dan	had	ik	ook	kunnen	regelen	dat	mijn	vrouw	na	3	weken	daar	naartoe	

had	 kunnen	 komen	 op	 kosten	 van	 de	 baas.	 Hartstikke	mooi	 toch?	Maar	mijn	

vrouw	is,	ja	dat	is	echt	een,	iemand	die	nooit	op	haar	eigen	een	buitenlandse	reis	

aan.	Dat	gaat	ze	never	nooit	doen.	…	Ik	heb	gezegd,	nee	meiske,	dan	blijf	ik	lekker	

thuis.	Dan	ga	ik	ergens	in	de	buurt	kijken.”	

	

Sommige	partners	hadden	het	eerst	moeilijk	met	de	nieuwe	situatie,	maar	deze	hebben	

zich	nadien	toch	aangepast:	
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Werner:	“Ja,	natuurlijk	wel	van,	meer	van,	dan	zit	 ik	weer	met	zo’n	man	thuis	

opgescheept,	 een	 beetje	 die.	 Die	 keek	 er	 toch	 wat	 anders	 tegenaan,	moet	 ik	

zeggen.	…Zij	ging	er	natuurlijk	ook	over	nadenken,	over	haar	pensioen.	…	en	nou	

heeft	ze	gezegd,	ik	ga	nu	stoppen.	Dus	eigenlijk	liep	het	een	beetje	parallel,	dus	

haar	pensioen	met	mijn	pensioen.	Liep	zeg	maar	parallel.”	

	

Ook	de	(financiële)	verantwoordelijkheid	voor	het	gezin	die	de	mannen	voelen,	speelt	

een	grote	rol	in	hun	ervaring	van	autonomie:	

	

Bart:	“Mijn	vrouw	die	werkt	ook.	Ik	ben	hier	wel	de	hoofdkostwinner,	maar	als	er	

een	salaris	wegvalt	of	deels	wegvalt.	Dan	moet	je	iets	gaan	doen.”	

	

Oud-collega’s,	 andere	 familieleden	 en	 buren	 lijken	 geen	 rol	 te	 spelen	 in	 hun	

zelfbenoemde	ervaringen	van	autonomie.	

	

4.3.4	Rol	leeftijd	

De	mannen	hebben	het	gevoel	dat	ze	minder	kansen	hebben	op	de	arbeidsmarkt	door	

hun	leeftijd.	Dit	komt	overeen	met	Lippmann	(2008)	die	schrijft	dat	oudere	werknemers	

moeilijker	 opnieuw	 aan	 het	 werk	 komen	 doordat	 ze	 moeite	 hebben	 met	 de	

flexibilisering	van	de	arbeidsmarkt,	een	hoger	salaris	willen	dan	 jongere	werknemers	

vanwege	 hun	 leeftijd	 en	 niet	 goed	 aansluiten	 met	 hun	 vaardigheden	 op	 de	

arbeidsmarkt.		

		 De	 respondenten	 voelen	 zich	 beperkt	 in	 hun	 mogelijkheden	 door	

leeftijdsdiscriminatie.	Geen	enkele	keer	gaven	de	respondenten	aan	dat	zij	het	gevoel	

hadden	dat	zij	persoonlijk	niet	goed	genoeg	zouden	zijn	om	te	kunnen	werken:	

	

Adri:	“Daar	was	ik	eigenlijk	bang	voor,	in	die	zin,	ik	wilde	wel	werken,	alleen,	de	

bedrijven.	Ze	mogen	het	niet.	Daar	is	toch	leeftijdsdiscriminatie,	daar	wordt	toch,	

ze	zeggen	het	niet	tegen	je,	je	bent	te	oud,	maar	om	een	of	andere	reden	nemen	

ze	je	niet	aan.	Maar	dikwijls	is	leeftijd	toch	wel	het	probleem	zeg	maar.	Daar	was	
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ik	dan	bang	voor.	Ik	kan	wel	willen	werken	en	ik	heb	mijn	diploma’s	wel.	Maar	de	

bedrijven	moeten	jou	ook	willen.”	

	

Philip	 Morris	 sloot	 de	 fabriek	 om	 redenen	 buiten	 hen	 om.	 Ze	 zijn	 niet	 persoonlijk	

ontslagen	 vanwege	 een	 gebrek	 aan	 vaardigheden.	Dat	 ze	 niet	 aan	 het	werk	 komen,	

vinden	zij	een	maatschappelijk	probleem	(Norris,	2016)	dat	met	leeftijd	te	maken	heeft.	

	

4.3.5.	Reacties	uit	de	sociale	omgeving	

Sommige	mannen	hebben	te	maken	gehad	met	negatieve	reacties	van	mensen	buiten	

het	gezin.	Dit	heeft	de	meesten	naar	eigen	zeggen	niet	negatief	beïnvloed.	Wel	is	het	

opmerkelijk	dat	degenen	in	de	respondentengroep	die	nog	steeds	werkloos	zijn	maar	

wel	op	zoek	naar	werk,	meer	negatieve	reacties	krijgen	dan	werkenden	en	dan	degenen	

die	bewust	gestopt	zijn	met	werken.	Het	lijkt	erop	dat	de	mannen	in	deze	deelgroep	te	

maken	hebben	met	stigmatisering.	Toch	geven	respondenten	zelf	aan	dat	zij	niet	het	

gevoel	 hebben	 dat	 dit	 te	maken	 heeft	met	 de	 eisen	waaraan	 een	man	 zou	moeten	

voldoen	 (Lee	&	Owens,	 2002)	 en	 voelen	 zij	 zich	 niet	 beperkt	 in	 hun	 ervaringen	 van	

autonomie	door	de	reacties:		

	

Co:	“Het	werd	dan	weleens	gezegd,	en	daar	werd	je	ook	op	aangesproken.	Dat	

wij	graaiers	waren,	dat	wij	meer	loonsverhoging	wilden	en	doen,	en	zo	allemaal.	

…	die	mensen	wisten	niet	wat	er	speelde	bij	Philip	Morris,	al	weer	een	hele	tijd	

dat	het	allemaal	onrustig	was	en	zo	allemaal.	Dat	krijg	je	ook	allemaal	nog	achter	

je	kont.”	

	

Jacques:	“Ik	heb	hier	een	buurman	die	woont	een	paar	huizen	verder	…	Dan	is	het	

weer	 van,	 hoe	 is	 het,	 nog	 niet	 aan	 het	 werk?	 Gaat	 toch	 een	 keer	 naar	 een	

uitzendbureau	en	ga	lekker	werken.	Dan	denk	ik	van.	Sommige	mensen	die	praten	

maar,	maar	die	weten	niet	hoe	de	vork	in	de	steel	zit.”	
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4.3.6.	Persoonsgebonden	factoren	

Persoonsgebonden	factoren,	zoals	ziekte,	een	lichamelijke	beperking,	het	overlijden	van	

een	naaste	of	een	scheiding	heeft	wel	een	grote	impact	op	de	ervaringen	van	autonomie	

in	 de	 respondentengroep.	 Jacques	 bijvoorbeeld	 heeft	 een	 lichamelijke	 beperking	

waardoor	hij	niet	snel	naar	plekken	kan	waarvoor	een	auto	nodig	is:		

	

Jacques:	“Dan	zit	ik	weer	van,	dan	moet	ik	naar	Rotterdam,	maar	dat	maakt	in	

principe	ook	niet	uit.	Ik	kan	zelf	slecht	autorijden	…	Dus	dan	ben	ik	ook	weer	een	

beetje	gebonden	van,	openbaar	vervoer	moet	mogelijk	zijn	om	bij	een	bedrijf	te	

komen	of	naar	een	opleiding	te	gaan.”	

	

4.3.7	Concluderende	analyse	

Financiële	zekerheid	blijkt	de	belangrijkste	factor	te	zijn	in	de	ervaringen	van	autonomie	

bij	 de	 geïnterviewde	mannen.	 Hoe	 zij	 hun	 autonomie	 ervaren	 na	 het	 baanverlies	 is	

grotendeels	hiervan	afhankelijk.	Deze	factor	komt	terug	in	hun	intrinsieke	motivatie	en	

in	de	rol	van	de	sociale	omgeving.	Het	is	onduidelijk	of	deze	gehechtheid	aan	financiële	

zekerheid	een	bewuste	keuze	is	die	voortkomt	uit	een	(zelf)kritisch	vermogen	of	uit	een	

heteronome	(Schreurs,	2006)	navolging	van	dominante	opvattingen	van	buiten	henzelf,	

bijvoorbeeld	dat	financiële	zekerheid	het	belangrijkste	is.	

		 Hun	ervaringen	van	autonomie	houden	rekening	met	hun	sociale	omgeving,	met	

name	hun	vrouw	en	gezin,	en	verschillen	daardoor	van	opvattingen	van	autonomie	die	

belang	 hechten	 aan	 persoonlijke	 onafhankelijkheid,	 presteren	 en	 keuzevrijheid	

(Newman	et	 al.,	 2009).	Mannen	 zouden	hechten	 aan	deze	opvatting	 van	 autonomie	

(Veltman	&	Piper,	2014;	Hanlon,	2012;	Newman	et	al.,	2009),	maar	uit	de	resultaten	

blijkt	 het	 tegenovergestelde.	 De	 ontslagen	 mannen	 van	 Philip	 Morris	 blijken	 geen	

zelfgecentreerde	 wezens	 te	 zijn	 die	 doen	 wat	 ze	 willen	 (Kunneman,	 2006).	 Hun	

betekenisgeving	 aan	 autonomie	 lijkt	 in	 die	 zin	 erg	 op	 het	 humanistieke	 idee	 van	

autonoom	 zijn	 en	 tegelijkertijd	 verbonden	 zijn	 met	 de	 omgeving	 (Schreurs,	 2006;	

Kunneman,	2006;	2007).	Schreurs	(2006)	spreekt	echter	over	‘verbinding	in	strijdigheid’,	

waarbij	mensen	(zelf)kritisch	zijn.	Dit	(zelf)kritische	vermogen	werd	in	dit	onderzoek	niet	
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geëxpliciteerd	door	de	mannen.	Hun	zelfbepaling	wordt	coherent	in	de	hele	groep	als	

iets	vanzelfsprekends	gepresenteerd.	

	 Hoonaard	(2009)	beschrijft	hoe	oudere	mannen	autonoom	willen	blijven	en	zelfs	

geen	hulp	willen	vragen	als	ze	die	nodig	hebben.	Uit	de	resultaten	komt	niet	echter	naar	

voren	dat	deze	mannen	een	grote	hulpvraag	hebben.	Ze	noemden	de	begeleiding	van	

de	 outplacementbureaus	 na	 de	 sluiting	 vaak	 ook	 niet	 als	 een	 grote	 factor	 in	 hun	

ervaringen	van	autonomie	en	lieten	weinig	tekenen	van	afhankelijkheid	zien.	Het	kan	

echter	zijn	dat	deze	mannen	geen	hulp	nodig	hebben	en	er	daarom	niet	om	hebben	

gevraagd.	Het	kan	ook	zijn	dat	deze	mannen	niet	willen	 laten	zien	dat	ze	hulp	nodig	

hebben,	om	zo	autonoom	mogelijk	 te	blijven	 (Hoonaard,	2009).	De	 resultaten	geven	

hierin	geen	uitsluitsel.		

		 Deze	mannen	 blijken	 sterk	 verwikkeld	 te	 zijn	met	 hun	 gezin,	 met	 name	 hun	

vrouw.	Hun	verbondenheid	met	hen	staat	boven	alles.	Kunneman	(2006)	spreekt	in	dit	

verband	 over	 diepe	 autonomie,	maar	 wijst	 ook	 op	 het	 belang	 van	 dat	mensen	 hun	

grenzen	aangeven	richting	elkaar	ondanks	de	verbondenheid.	Uit	de	resultaten	in	deze	

studie	komen	geen	situaties	naar	voren	waarin	er	sprake	is	geweest	van	een	duidelijke	

begrenzing	richting	elkaar.	Dit	wil	echter	niet	zeggen	dat	dit	niet	plaatsvond.		

		

In	de	humanistiek	 spreekt	men	van	het	 relationele	aspect	 in	autonomie	 (Kunneman,	

2006;	2007;	Schreurs,	2006).	Door	het	relationele	aspect	te	erkennen	in	autonomie	is	er	

ruimte	 voor	 menselijke	 waardigheid	 en	 door	 zelfbepaling	 kan	 er	 zelfontplooiing	

plaatsvinden	 (Derkx,	2011).	De	mannen	 in	deze	 studie	hebben	duidelijk	oog	voor	de	

relationele	dimensies	van	autonomie	maar	hun	mate	van	zelfbepaling	is	niet	duidelijk	

geworden	 in	 deze	 studie.	 Ze	 presenteerden	 hun	 ervaring	 van	 autonomie	 als	 iets	

vanzelfsprekends	waarop	zij	niet	bewust	reflecteren.	

		 Het	is	onduidelijk	waarom	deze	mannen	niet-reflectief	lijken	om	te	gaan	met	hun	

ervaring	 van	 zelfbepaling.	 De	 mannen	 lijken	 vooral	 te	 blijven	 vasthouden	 aan	 hun	

bestaande	identiteiten	en	overwegen	geen	andere	opties	(Norris,	2016).	Bontekoning	

(2007)	 beschrijft	 dat	 deze	 generatie	 X	 in	 staat	 zou	 zijn	 tot	 een	 kleine	 mate	 van	

zelfreflectie	 die	 genoeg	 is	 om	 zichzelf	 te	 kunnen	 omschrijven.	 De	 mannen	 kunnen	
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zelfreflectief	 zijn	 in	 de	 zin	 dat	 ze	 kunnen	 aangeven	 dat	 ze	 tientallen	 jaren	 gewerkt	

hebben	en	 altijd	 financiële	 zekerheid	hebben	 gehad.	 Ze	 kennen	 vaak	niet	 anders	 en	

lijken	ook	geen	behoefte	daaraan	te	hebben.	Bontekoning	(2007)	legt	in	dit	licht	ook	uit	

dat	deze	generatie	gefocust	is	op	datgene	wat	altijd	al	goed	heeft	gewerkt.	Hierin	ligt	

mogelijk	een	verklaring	voor	het	feit	dat	ze	amper	nieuwe	opties	overwegen.	

		 Deze	mannen	 kennen	 ook	 persoonsgebonden	 factoren	 die	 buiten	 hun	macht	

liggen	als	een	handicap	of	dat	ze	moeilijker	aan	het	werk	komen	door	hun	leeftijd.	Dit	

verkleint	hun	ervaringen	van	autonomie.	De	mannen	zijn	echter	over	het	algemeen	niet	

ontevreden	met	hun	situaties.	Alleen	degenen	zonder	werk	en	die	actief	werk	zoeken	

zijn	relatief	ontevreden	over	hun	situatie.	Ze	kunnen	desondanks	nog	steeds	leven	van	

hun	ontslagvergoeding	en	WW-uitkering.		

	 Vrijwel	alle	respondenten	gingen	er	vanuit	dat	ze	hun	pensioen	zouden	halen	in	

de	fabriek.	Ze	hebben	daarom	nooit	eerder	ander	werk	overwogen.	Voor	veel	kwam	de	

sluiting	daarom	totaal	onverwachts.	Hun	ervaringen	van	autonomie	zijn	na	de	sluiting	

van	de	fabriek	geheel	nieuw	voor	de	meesten.	In	de	nieuwe	situatie	kiezen	ze	daarom	

voor	 wat	 voor	 hen	 de	 meest	 logische	 omgang	 met	 baanverlies	 is,	 namelijk	 blijven	

werken	in	aanverwante	werk	en	belang	hechten	aan	de	financiële	zekerheid	die	ze	al	

tientallen	jaren	hebben	gehad.	
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H5	–	Conclusie	
	

In	dit	hoofdstuk	geef	ik	antwoord	op	de	hoofdvraag	van	dit	onderzoek.	Daarna	reflecteer	

ik	op	de	uitkomsten	van	het	onderzoek	en	doe	ik	suggesties	voor	vervolgonderzoek.	

	

Deze	 studie	 wil	 bijdragen	 aan	 kennisontwikkeling	 over	 hoe	 mannen	masculiniteiten	

ervaren	 na	 baanverlies,	 met	 specifieke	 aandacht	 voor	 de	 rol	 die	 autonomie	 daarin	

speelt.	De	centrale	onderzoeksvraag	van	dit	onderzoek	luidt	daarom:	

	

Hoe	 verhouden	masculiniteiten	 zich	 tot	 ervaringen	 van	 baanverlies	 en	 autonomie	 bij	

mannelijke	 oud-medewerkers	 van	 Philip	 Morris	 in	 Bergen	 op	 Zoom	 in	 de	

leeftijdscategorie	 46	 tot	 en	met	 61	 jaar	 na	 de	 sluiting	 van	 het	 grootste	 deel	 van	 de	

fabriek?	

	

Het	 onderzoek	 bevestigt	 dat	 ervaringen	 van	 masculiniteiten	 van	 mannelijke	 oud-

medewerkers	van	Philip	Morris	verbonden	zijn	met	hun	ervaringen	van	baanverlies	en	

autonomie.	 In	 hun	 ervaringen	 van	 baanverlies	 en	 autonomie	 proberen	 de	 meeste	

mannen	om	zoveel	mogelijk	vast	te	houden	aan	masculiniteiten	die	zij	voorafgaand	aan	

hun	 baanverlies	 ervaarden.	 De	 belangrijkste	 factor	 in	 hun	 ervaringen	 van	

masculiniteiten,	gekoppeld	aan	baanverlies	en	autonomie,	 is	dat	ze	ook	in	de	nieuwe	

situatie	kunnen	blijven	voldoen	aan	de	financiële	verantwoordelijkheid	die	ze	ervaren	

voor	hun	gezin.	 Zelfs	 in	 situaties	waarbij	 er	 sprake	 is	 van	 tweeverdieners,	 voelen	de	

mannen	de	verantwoordelijkheid	om	genoeg	bij	te	dragen	aan	het	gezinsinkomen	en	

vinden	 zij	 het	 belangrijk	 dat	 zij	 niet	 financieel	 afhankelijk	 worden	 van	 hun	 vrouw.	

Alleenstaanden	willen	voor	zichzelf	financiële	zekerheid.	Deze	bevinding	komt	overeen	

met	 de	 typering	 die	 Bontekoning	 (2007)	 geeft	 van	 het	 cohort,	 oftewel	 generatie	 X,	

waartoe	deze	mannen	behoren.	Deze	generatie	zou	kostenbewust	in	het	leven	staan	en	

houden	in	hun	beslissingen	nauwlettend	een	oog	op	de	kosten	(Bontekoning,	2007).		
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De	mannen	in	deze	studie	hebben	meestal	tientallen	jaren	voor	Philip	Morris	gewerkt	

en	op	die	manier	bestaanszekerheid	ervaren.	Veel	gingen	ervan	uit	dat	ze	hun	pensioen	

zouden	halen	bij	Philip	Morris	en	overwogen	nooit	ander	werk	te	gaan	zoeken	of	zich	te	

oriënteren	op	de	arbeidsmarkt.	Na	het	baanverlies	kiezen	de	respondenten	het	 liefst	

voor	het	soort	werk	waar	ze	het	meest	mee	bekend	zijn	vanuit	Philip	Morris.	Slechts	een	

paar	 oud-werknemers	 overwegen	 andere	 opties.	 Dit	 sluit	 aan	 op	 de	 typering	 die	

Bontekoning	(2007)	geeft	van	generatie	X.	Deze	generatie	kiest	veelal	voor	datgene	wat	

zich	bewezen	heeft	in	het	verleden	(Bontekoning,	2007).	

		 Werk	 blijkt	 van	 centraal	 belang	 te	 zijn	 voor	 hun	 gevoel	 van	 eigenwaarde	 en	

identiteit.	Daarom	kiezen	de	mannen	er	in	de	meeste	gevallen	voor	om	weer	te	gaan	

werken	na	baanverlies.	Liever	vandaag,	dan	morgen	is	hun	devies.	Degenen	die	bewust	

gestopt	zijn	met	werken,	praten	veelal	over	hun	huidige	leven	alsof	ze	nog	aan	het	werk	

zijn.	Maar	toch	geven	ze	daarnaast	aan	dat	ze	niet	leven	om	te	werken,	maar	werken	

om	te	leven	met	hun	vrouw	of	gezin.	Deze	houding	komt	sterk	terug	in	hun	ervaringen	

van	autonomie.	Ze	voelen	in	hun	autonomie	een	intrinsieke	motivatie	om	weer	aan	het	

werk	 te	 gaan.	 De	 intrinsieke	 motivatie	 om	 weer	 te	 werken	 beperkt	 zich	 bij	 de	

meerderheid	 grotendeels	 tot	 een	 representatie	 van	 hun	 masculiniteiten	 die	 belang	

hechten	aan	financiële	zekerheid	en	dat	ze	financieel	niet	afhankelijk	zijn	van	hun	vrouw.	

		 De	mannen	in	deze	studie	blijken	sociaal	georiënteerd	te	zijn	in	hun	ervaringen	

van	 masculiniteiten	 en	 autonomie.	 Er	 lijkt	 sprake	 te	 zijn	 van	 relationele	 autonomie	

(Kunneman,	2006;	2007;	Schreurs,	2006).	Uit	onderzoek	in	de	humanistiek	blijkt	dat	het	

essentieel	 is	 voor	 een	 menswaardig	 bestaan	 om	 autonoom	 te	 zijn,	 ten	 einde	 een	

zinvoller	 leven	 te	 leiden	 (Derkx,	 2011).	 De	 meeste	 onderzoekers	 in	 de	 humanistiek	

verkiezen	 een	 relationele	 vorm	 van	 autonomie	 boven	 een	 zelfgerichte	 (Kunneman,	

2006;	2007;	Schreurs,	2006;	Derkx,	2011).		

De	oud-werknemers	wijken	met	hun	relationele	autonomie	sterk	af	van	andere	

studies	 omtrent	masculiniteiten	 en	 autonomie	waarin	 oudere	mannen	 vaak	worden	

gekenmerkt	als	zelfgericht	(Hoonaard,	2009;	Hanlon,	2012).	Een	mogelijke	verklaring	ligt	

in	dat	deze	mannen	in	hun	ervaringen	van	masculiniteiten	en	autonomie	veel	waarde	

hechten	aan	hun	vrouw	en	gezin.	Daarnaast	blijven	veel	mannen	zelfs	na	het	baanverlies	
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vasthouden	aan	contacten	met	oud-collega’s.	Dit	komt	overeen	met	de	bevinding	van	

Hofstede	(1998)	die	beweert	dat	Nederlandse	mannen	sterk	sociaal	georiënteerd	zijn	in	

plaats	 van	 zelfgericht	 zoals	 bijvoorbeeld	mannen	 in	 de	 Verenigde	 Staten.	 Daarnaast	

staat	 de	 onderzochte	 generatie	 in	 deze	 studie	 bekend	 als	 gefocust	 op	 emotionele	

verbinding	(Bontekoning,	2007).	

		 Hun	ervaringen	van	masculiniteiten	geven	hen	houvast	 in	hun	ervaringen	van	

autonomie.	Ze	weten	dat	als	hun	masculiniteiten	bevestigd	worden,	dat	zij	hun	leven	

dan	als	zinvol	en	waardevol	ervaren.	Als	dit	niet	goed	lukt	na	baanverlies,	dan	hechten	

de	mannen	vaak	juist	nog	meer	aan	hun	eigen	ervaringen	van	masculiniteiten.		

		 In	 de	 kern	 komen	 de	 masculiniteiten	 van	 de	 mannen	 sterk	 overeen.	 Het	

merendeel	 van	 de	 respondenten	 kiest	 echter	 voor	 een	 kleine	 aanpassing	 van	 hun	

masculiniteiten	na	het	 baanverlies	 doordat	 ze	nieuw	werk	 krijgen	of	 thuis	 komen	 te	

zitten.	 Een	 voorbeeld	 hiervan	 is	 dat	 respondenten	 wantrouwen	 beginnen	 te	

ontwikkelen	tegenover	de	maatschappij,	met	plezier	huishoudelijke	taken	overnemen	

van	hun	vrouw,	de	 sociale	 contacten	 van	 vroeger	missen	of	nieuwe	 collega’s	 krijgen	

waardoor	 ze	 minder	 vasthouden	 aan	 het	 contact	 met	 hun	 oud-collega’s	 van	 Philip	

Morris.	

	

Dit	 onderzoek	 bevestigt	 dat	 masculiniteiten	 van	 mannen	 fluïde	 zijn	 (Connell,	 2006;	

Whitehead,	 2002;	 Connell,	 2000;	 Kimmel,	 2000;	 Hollander,	 2014;	 Bradley,	 2007)	 en		

sociaal	 geconstrueerd	 (Kimmel,	 2000;	 Whitehead,	 2002;	 Connell,	 Hearn	 &	 Kimmel,	

2005;	Cann,	2014;	Gelfer,	2014;	Novikova	et	al,	2005).	De	ervaringen	van	autonomie	van	

de	 mannelijke	 oud-medewerkers	 van	 Philip	 Morris	 liggen	 in	 het	 verlengde	 van	 hun	

masculiniteiten	 en	 zijn	 daarmee	 ook	 sociaal	 geconstrueerd.	 In	 die	 zin	 kleuren	

masculiniteiten	de	ervaringen	van	autonomie	van	de	respondenten	na	het	baanverlies.		

	

5.1	Discussie	

Dit	onderzoek	focust	zich	op	ervaringen	van	generatie	X,	mannelijke	oud-medewerkers	

van	Philip	Morris	en	richt	zich	niet	op	hoe	generatie	X,	vrouwelijke	oud-medewerkers	

van	Philip	Morris	hun	baanverlies	hebben	ervaren.	Het	zou	kunnen	dat	deze	vrouwen	
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dezelfde	 identiteiten	 en	 ervaringen	 van	 autonomie	 vertonen	 als	 de	 mannen	 in	 de	

respondentengroep.	Doordat	 deze	 studie	 zich	 alleen	maar	op	mannen	 focust,	wordt	

gesproken	 van	 masculiniteiten.	 Vaak	 worden	 masculiniteiten	 echter	 tegenover	

femininiteiten	afgezet	(Connell,	2006).	In	deze	studie	wordt	dat	niet	gedaan,	maar	staan	

masculiniteiten	daar	los	van.		

	

Uit	de	interviews	kwam	naar	voren	dat	de	mannen	niet	gewend	zijn	om	zelfreflexief	te	

zijn	op	hun	eigen	masculiniteiten.	Voor	de	meeste	respondenten	leek	het	een	non-issue.	

Dit	betekent	dat	het	soms	moeilijk	was	in	het	onderzoeksproces	te	achterhalen	wat	de	

betekenis	is	van	hun	masculiniteiten.	Daarom	is	het	onduidelijk	in	hoeverre	de	gehele	

betekenisgeving	van	de	mannen	is	gevangen.	Mogelijk	kennen	de	masculiniteiten	van	

deze	mannen	nog	meer	aspecten	die	niet	zijn	achterhaald	in	de	interviews.	

	

Het	onderzoek	roept	de	vraag	op	of	de	bevindingen	van	deze	casestudie	ook	gelden	voor	

mannen	die	hun	baan	elders,	en	onder	andere	omstandigheden	verloren.	De	situatie	bij	

Philip	Morris	is	vrij	uniek	geweest,	omdat	de	mannen	uitzonderlijk	goed	begeleid	zijn	na	

hun	baanverlies.	Zoals	gemeld	 in	het	eerste	hoofdstuk,	 zijn	en	worden	deze	mannen	

ondersteund	vanuit	vier	outplacementbureaus.	Ze	hadden	en	hebben	hierdoor	toegang	

tot	coaching,	trainingen	en	psychologische	ondersteuning.	Het	doel	van	deze	bureaus	is	

om	 deze	 mannen	 weer	 aan	 werk	 te	 helpen.	 Hun	 betrokkenheid	 kan	 mogelijk	 de	

onderzoeksresultaten	hebben	beïnvloed.	Niemand	heeft	in	de	interviews	verklaard	dat	

de	outplacementbureaus	een	beslissende	rol	hebben	gespeeld	in	hun	omgang	met	het	

baanverlies.	De	bureaus	werden	soms	genoemd	als	 iets	positiefs,	maar	hun	precieze	

betekenis	voor	de	mannen	was	onduidelijk.		

	 Daarnaast	was	er	sprake	van	een	ruime	ontslagvergoeding.	Zoals	gemeld	in	de	

aanleiding	 van	 het	 onderzoek,	 bestond	 deze	 onder	 meer	 vaak	 uit	 meerdere	

jaarsalarissen	 en	 een	 WW-uitkering	 van	 vaak	 3	 jaar.15	 Deze	 vergoeding	 schijnt	

																																																								
15	Het	sociale	plan	kostte	PMI	356	miljoen	dollar	(Bron:	Bas,	27	juni	2014).	De	werknemers	kregen	een	
ontslagvergoeding	met	een	correctiefactor	van	1,6,	gebaseerd	op	de	oude	kantonrechtersformule.	
Volgens	het	Financieele	Dagblad	van	26	juni	2014	was	er	sprake	van	een	ruime	ontslagvergoeding	die	
niet	vaak	voorkomt	in	Nederland.	
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uitzonderlijk	hoog	te	zijn.	Hierdoor	 lag	er	waarschijnlijk	minder	druk	op	de	financiële	

zekerheid	 van	 de	 respondenten.	 Geen	 enkele	 respondent	 had	 acute	 financiële	

problemen.	Het	is	onduidelijk	wat	de	gevolgen	zijn	van	de	ruime	ontslagvergoeding	voor	

het	belang	die	de	mannen	hechten	aan	financiële	zekerheid.		

	

5.2	Suggesties	voor	vervolgonderzoek	

Een	eerste	suggestie	voor	vervolgonderzoek	 is	om	gebruik	te	maken	van	alternatieve	

onderzoekmethodes.	 Een	 eerste	 mogelijkheid	 is	 oral	 history.	 De	 interviews	 in	 deze	

studie	duurden	gemiddeld	1,5	uur.	Veel	mannen	gaven	aan	dat	ze	het	fijn	vonden	om	

hun	 verhaal	 kwijt	 te	 kunnen	 en	 ze	wilden	 gerust	 nog	 een	 keer	 verder	 praten.	Meer	

diepgaande	oral	history	zou	meer	stem	kunnen	geven	aan	de	individuele	verhalen	van	

de	mannen.		

		

Ten	 tweede	 is	 dit	 onderzoek	 slechts	 een	 momentopname.	 Een	 longitudinale	 studie	

waarin	 meerdere	 mannen	 in	 een	 vergelijkbare	 situatie	 gedurende	 een	 aantal	 jaar	

worden	 gevolgd,	 geeft	waarschijnlijk	meer	 inzicht	 in	 hoe	masculiniteiten	 veranderen	

gedurende	de	nasleep	van	een	fabriekssluiting.		

	

Ten	derde	bleek	het	ingewikkeld	te	zijn	om	deze	doelgroep	te	vragen	om	te	reflecteren	

op	 hun	 masculiniteiten.	 Ze	 zijn	 niet	 gewend	 om	 hierop	 te	 expliciet	 en	 verbaal	 te	

reflecteren.	Participerende	observaties	zouden	daarom	wellicht	van	toevoegde	waarde	

kunnen	 zijn	 in	 nieuw	 onderzoek.	 Dat	 zou	 kansen	 kunnen	 bieden	 om	 aspecten	 te	

onderzoeken	die	de	doelgroep	niet	 in	woorden	kan	 vatten.	Ook	 zouden	 focusgroep-

interviews	kunnen	worden	gehouden,	waarbij	deelnemers	samen	ingaan	op	een	aantal	

vooraf	opgestelde	vragen.	Op	deze	manier	zou	er	wellicht	andere	data	kunnen	worden	

ontsloten.	

	

Bij	 een	 aantal	 respondenten	 signaleerde	 ik	 maatschappelijk	 wantrouwen.	 Het	 is	

interessant	om	vanuit	dit	kader	vervolgonderzoek	te	doen	naar	het	actuele	fenomeen	

‘boze	witte	man’	(Kimmel,	2013).	De	witte	man	is	er	in	het	verleden	op	vooruit	gegaan	
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qua	welvaart.	Tegenwoordig	gaan	echter	sommige	witte	mannen	er	op	achteruit.	Dit	

kan	leiden	tot	maatschappelijk	wantrouwen	en	frustraties	die	omgezet	lijken	te	worden	

in	boosheid.		

		 De	mannen	 in	dit	onderzoek	zijn	over	het	algemeen	goed	terechtgekomen	na	

hun	ontslag	door	de	 ruime	ontslagvergoeding.	Het	 is	echter	aannemelijk	dat	 jongere	

oud-collega’s	het	zwaar	hebben	om	weer	aan	het	werk	te	komen	en	voldoende	inkomen	

te	genereren.	Deze	groep	zou	daardoor	specifiek	gerelateerd	kunnen	worden	aan	het	

concept	van	de	boze	witte	man.	Maar	ook	een	aantal	werkloze	mannen	in	deze	studie	

gaven	aan	wantrouwend	te	zijn	richting	de	maatschappij	door	hun	baanverlies.	Het	is	

daarom	ook	relevant	om	onderzoek	te	doen	naar	dit	concept	onder	oudere	mannen	die	

nu	nog	werkloos	zijn.	

	

Ook	zou	het	relevant	kunnen	zijn	om	hetzelfde	onderzoek	uit	te	voeren	onder	mannen	

uit	een	ander	cohort,	bijvoorbeeld	de	pragmatische	generatie	(geboortejaar	1970-1985)	

(Bontekoning,	2007).	Uit	het	interview	met	de	dertiende	respondent	die	35	jaar	is	en	

onderdeel	 uitmaakt	 van	 de	 zogenaamde	 pragmatische	 generatie,	 bleek	 dat	 hij	 het	

ontslag	 anders	 ervoer	 dan	 de	 doelgroep	 van	 deze	 studie.	 De	 zorg	 voor	 de	 kinderen	

speelde	bij	deze	jongere	man	bijvoorbeeld	nog	een	grotere	rol	in	zijn	masculiniteiten.	

Ook	 was	 hij	 reflectiever	 op	 het	 man-zijn	 dan	 de	 andere	 mannen	 die	 behoren	 tot	

generatie	X.	Het	 is	daarnaast	waarschijnlijk	dat	deze	generatie	niet	kan	stoppen	met	

werken,	omdat	ze	nog	tientallen	jaren	moeten	werken	tot	aan	hun	pensioen.	Aan	de	

andere	kant	komt	deze	groep	wel	weer	 sneller	opnieuw	aan	het	werk	 (Lassus	et	al.,	

2015).	Het	is	kortom	mogelijk	dat	de	pragmatische	generatie	het	ontslag	anders	ervaart	

dan	deze	mannen	uit	generatie	X.		
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Bijlages	
	

I.	Interviewguide	

Zoals	beschreven	in	hoofdstuk	3,	is	er	gekozen	voor	kwalitatieve	interviews	aan	de	hand	

van	het	een	riviermodel	(Evers,	2007).	In	de	interviewguide	zijn	acht	vragen	opgenomen.	

Volgens	Evers	(2007)	is	dit	het	maximale	aantal	vragen	voor	een	interviewguide.	Buiten	

deze	vragen	om	is	er	doorgevraagd	en	zijn	er	vervolgvragen	gesteld.		

		 De	 vragen	 zijn	 voorafgaand	 aan	 de	 interviews	 voorgelegd	 aan	 twee	

outplacementbureaus	die	de	afgelopen	twee	jaar	intensief	hebben	samengewerkt	met	

de	respondenten.	Daarnaast	is	de	interviewguide	voorgelegd	aan	de	poortwachters	om	

te	kijken	of	deze	aansloot	op	de	doelgroep.	

		 Het	 was	 een	 hele	 vertaalslag	 om	 de	 concepten	 door	 te	 vertalen	 naar	 de	

doelgroep.	Concepten	als	masculiniteiten	en	autonomie	zei	ze	weinig.	Daarnaast	was	

het	de	truc	om	de	vragen	simpel	te	houden,	en	tegelijkertijd	laagdrempelig.		

	 De	beginvraag	is	bedoeld	om	rapport	op	te	bouwen	en	de	respondent	terug	te	

brengen	bij	zijn	ervaringen	van	Philip	Morris.	De	meeste	respondenten	besteedden	15	

tot	60	minuten	aan	de	beantwoording	van	de	eerste	twee	vragen.	Hierna	waren	ze	erg	

open	over	de	andere	vragen.		

	

Interviewguide	

	

Begin:	

In	dit	gesprek	wil	ik	achterhalen	hoe	je	bent	omgegaan	met	de	sluiting	van	Philip	Morris.	

Laten	we	bij	het	begin	beginnen:	Hoe	ben	je	bij	Philip	Morris	terecht	gekomen?	

	

Midden:	

Kan	je	me	wat	vertellen	over	je	vroegere	werk	bij	Philip	Morris?		

	

Wat	vond	je	omgeving	van	de	sluiting?	

	

Wat	is	er	veranderd	in	je	leven	sinds	de	sluiting?	
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Wat	heb	je	met	je	ontslagvergoeding	gedaan?		

	

Wat	is	een	goede	baan?		

	

Hoe	zijn	je	oud-collega’s	omgegaan	met	de	sluiting?		

	

Tot	slot:		

Wat	zou	je	anderen	willen	adviseren	waarvan	de	fabriek	dichtgaat?	
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II.	Overzicht	respondenten	

Codenaam	 Leeftijd	 Dienstverband*	 Gezinssituatie**	 Rol	gezin	 Werksituatie	

Sjoerd	 47	jaar	 5	jaar		

Gescheiden,	

geen	kinderen	 Kostwinner	

Werkzaam	in	

aanverwant	werk	

Wout	 53	jaar	 35	jaar		

Vrouw,	kinderen	

uit	huis	 Kostwinner	

Werkzaam	in	

aanverwant	werk	

Co	 53	jaar	 35	jaar	

Vrouw,	kinderen	

thuiswonend	 Tweeverdieners	 Werkzoekend	

Bart	 54	jaar	 35	jaar	

Vrouw,	kinderen	

uit	huis	 Kostwinner	

Werkzaam	in	

aanverwant	werk	

Werner	 58	jaar	 30	jaar	

Vriendin,	

kinderen	uit	huis	 Tweeverdieners	

Gestopt	met	

werken	

Rinus	 59	jaar	 35	jaar	

Gescheiden,	

kinderen	uit	huis	 Kostwinner	 Werkzoekend	

Jacques	 55	jaar	 35	jaar	

Vrouw,	kinderen	

thuiswonend	 Kostwinner	 Werkzoekend	

Adri	 51	jaar	 25	jaar	

Vrouw,	kinderen	

uit	huis	en	

thuiswonend	 Tweeverdieners	

Werkzaam	in	

aanverwant	werk	

Henk	 56	jaar	 30	jaar	

Vriendin,	

kinderen	uit	huis	 Tweeverdieners	

Werkzaam	in	

andersoortig	werk	

Dirk	 57	jaar	 35	jaar	

Vrouw,	kinderen	

uit	huis	 Tweeverdieners	 Werkzoekend	

Barry	 62	jaar	 25	jaar	

Vriendin	maar	

woont	niet	

samen,	kinderen	

uit	huis	en	

thuiswonend	 Kostwinner	

Gestopt	met	

werken	

Karel	 63	jaar	 40	jaar	

Vrouw,	kinderen	

uit	huis	 Kostwinner	

Gestopt	met	

werken	
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Ivo***	 35	jaar	 5	jaar	

Vrouw,	kinderen	

thuiswonend	 Kostwinner	

Werkzaam	in	

aanverwant	werk	

	

*Afgerond	op	getallen	eindigend	op	een	5	of	een	0.	

**Kinderen	staat	voor	één	over	meerdere	kinderen	

***Extra	respondent,	alleen	observaties	meegenomen	in	analyse		
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Bijlage	III:	Verantwoording	analyse	Atlas.ti	

In	de	onderstaande	codetabel	beschrijf	ik	de	codes	die	ik	heb	gebruikt	tijdens	de	analyse	

met	Atlas.ti.	Tijdens	de	analyse	heb	ik	gebruik	gemaakt	van	zogeheten	‘in-vivo	codes’	en	

‘constructed	codes’	(Boeije,	2005,	p.92).	In-vivo	codes	zijn	afgeleid	vanuit	de	antwoorden	

van	de	respondenten.	Constructed	codes	komen	voort	uit	het	theoretisch	kader.		

		 De	 donkergrijze	 vlakken	 geven	 aan	 dat	 het	 om	 een	 hoofdconcept	 gaat.	 Deze	

hoofconcepten	zijn	constructed	codes,	op	financiële	zekerheid	na.	Dit	 laatste	concept	

kwam	 heel	 erg	 duidelijk	 naar	 voren	 in	 de	 interviews	 en	 was	 relevant	 voor	 alle	

deelvragen.	 De	 lichtgrijze	 vlakken	 duiden	 hoofdcodes	 aan	 en	 daaronder	 staan	 de	

eventuele	subcodes	in	de	witte	vlakken.	Zowel	de	hoofd-	als	subcodes	zijn	bijna	altijd	in-

vivo	codes	en	dus	voortgekomen	uit	de	analyse	van	de	interviewdata.	Een	enkele	keer	

is	er	gebruik	gemaakt	constructed	codes.	

	 Tot	 slot	 staat	 de	 frequentie	 vermeld	 van	 hoe	 vaak	 codes	 voorkomen.	 De	

frequentie	 van	 de	 hoofdcodes	 is	 de	 som	 van	 alle	 eventuele	 subcodes.	 Soms	 kan	 de	

frequentie	een	indicatie	zijn	dat	het	concept	een	erg	grote	rol	speelt,	maar	dit	 is	niet	

altijd	 het	 geval.	 Financiële	 zekerheid	 speelt	 bijvoorbeeld	 een	 beslissende	 rol,	 maar	

wordt	maar	48	keer	aangehaald.	De	uitspraken	over	financiële	zekerheid	zijn	echter	erg	

betekenisvol.	Collegialiteit	wordt	91	keer	aangehaald,	maar	in	deze	uitspraken	zit	weinig	

betekenisgeving	in	tegenstelling	tot	die	over	financiële	zekerheid.			

	

Codenaam	 Beschrijving	 Frequentie	

Masculiniteiten	 Sociaal	geconstrueerde	identiteiten	

(Whitehead,	2002;	Connell,	2000;	Kimmel,	

2000;	Hollander,	2014;	Bradley	2007)	van	

mannen	die	bepaalde	gedragingen	

voorschrijven	en	afkeuren	(Connell,	2006;	

Lee	&	Owens,	2002)	en	nooit	vaststaand	

zijn	(Connell,	2006;	Whitehead,	2002;	

Connell,	2000;	Kimmel,	2000;	Hollander,	

2014;	Bradley,	2007)	

-	
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Gezin	 Codes	met	betrekking	tot	ervaringen	van	

masculiniteiten	die	over	het	domein	van	

het	gezin	gaan.	

115	

Kostwinner	 De	belangrijkste	inkomstenbron	is	de	

respondent.	

43	

Vrouw	boven	alles	 De	vrouw	heeft	de	belangrijkste	betekenis	

in	het	leven	van	de	respondent,	

belangrijker	dan	werk.	

28	

Verantwoordelijkheid	

voor	opgroeiende	

kinderen	

De	betekenis	die	de	mannen	geven	aan	

hun	gevoel	van	verantwoordelijkheid	voor	

hun	opgroeiende	kinderen	die	(bijna)	uit	

huis	zijn	

44	

Werk	 Codes	met	betrekking	tot	ervaringen	van	

masculiniteiten	die	over	het	domein	van	

werk	gaan.	

329	

Veel	mannen	bij	Philip	

Morris	

Het	benoemen	van	de	ervaring	dat	er	veel	

mannen	bij	Philip	Morris	werkten.	

30	

Werken	vanzelfsprekend	 Het	benoemen	van	de	betekenis	van	werk	

waarbij	blijkt	wordt	gegeven	van	een	

diepe	verankering	van	werken	in	hun	

identiteit.	

65	

Collegialiteit	 Omschrijving	van	de	betekenis	van	

collega’s.	

91	

Loyaliteit	als	belangrijke	

waarde	

Blijk	geven	van	ervaringen	van	loyaliteit	

naar	Philip	Morris	en/of	andere	bedrijven.	

38	

Zekerheid	 Het	beschrijven	van	de	betekenis	die	

zekerheid	heeft	in	het	leven	van	de	

respondent.	

21	
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Het	bekende	 Blijk	geven	van	waarde	hechten	aan	

ervaringen	van	datgene	wat	ze	lange	tijd	

hebben	gedaan	bij	Philip	Morris.	

50	

Eigenwaarde	 Omschrijving	van	hun	ervaring	van	hoe	

het	werken	werken	ervoor	zorgt	dat	ze	

zichzelf	als	waardevoller	zien.	

34	

Financiële	zekerheid	 Omschrijving	van	de	betekenis	die	

financiële	zekerheid	speelt	in	het	leven	

van	de	respondent.	

48	

Omgang	baanverlies	 Beschrijving	van	de	ervaringen	van	het	

omgaan	met	de	gevolgen	van	het	

baanverlies	en	de	betekenisgeving	

daaraan.	

-	

Nieuw	werk	 Beschrijving	van	de	ervaring	van	het	

vinden	van	nieuw	werk.	

138	

Werk	zoeken	 Beschrijving	van	de	ervaring	van	het	

zoeken	naar	nieuw	werk	en	werkloos	zijn.	

66	

Gestopt	met	werken	 Beschrijving	van	de	ervaring	van	het	

stoppen	met	werken.	

90	

Maatschappelijk	

wantrouwen	

Het	ervaren	van	gevoelens	van	

teleurstelling,	wantrouwen	en	boosheid	

richting	overheid,	bedrijven	en/of	politiek.	

21	

Oud-collega’s	 Beschrijving	van	welke	betekenis	oud-

collega’s	hebben	na	het	baanverlies	in	de	

levens	van	de	respondenten.	

62	

Wegvallen	sociale	

contacten	

Beschrijving	van	de	ervaring	en	betekenis	

van	het	wegvallen	van	sociale	contacten.	

18	

Kritiek	op	oud-collega’s	 Beschrijving	van	de	betekenis	van	oud-

collega’s	na	het	baanverlies	waarbij	er	

kritiek	wordt	geuit	op	oud-collega’s.	

21	
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Verbondenheid	 Beschrijving	van	de	betekenis	van	oud-

collega’s	na	het	baanverlies	waarbij	een	

ervaring	van	verbondenheid	wordt	

beschreven.	

22	

Doorgaan	 Beschrijving	van	de	betekenis	van	oud-

collega’s	na	het	baanverlies	waarbij	de	

respondent	aangeeft	niet	veel	te	hechten	

aan	oud-collega’s	en	zich	focust	op	

nieuwe	relaties.	

11	

Aanpassen	 Beschrijving	van	ervaringen	van	

aanpassen	door	baanverlies.	

45	

Autonomie	 De	ervaring	van	een	ruimte	voor	

zelfbepaling	waarin	keuzes	zowel	vanuit	

het	zelf	als	de	sociale	en	maatschappelijke	

omgeving	ingegeven	zijn	(Schreurs,	2006)	

-	

Intrinsieke	motivatie	 Omschrijving	van	wat	een	respondent	

drijft	in	de	omgang	met	het	baanverlies.	

17	

Rol	gezin	 Omschrijving	van	de	ervaring	dat	de	

omgeving,	bestaande	uit	vrouw	en	

kinderen,	een	rol	speelt	in	de	omgang	met	

het	baanverlies.	

96	

Rol	leeftijd	 Omschrijving	van	de	ervaring	dat	leeftijd	

een	rol	speelt	in	de	omgang	met	het	

baanverlies.	

25	

Reacties	omgeving	 Omschrijving	van	de	ervaring	en	betekenis	

van	reacties	uit	de	omgeving	van	de	

respondenten	van	bijvoorbeeld	familie,	

buren	en	onbekenden.	

26	

Persoonsgebonden	

factoren	

Omschrijving	van	de	ervaring	en	betekenis	

van	persoonsgebonden	factoren	die	een	

13	
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rol	zouden	spelen	in	de	omgang	met	het	

baanverlies.	

	

Codeboom	per	deelvraag	

	

Financiële	zekerheid	

Dit	is	het	enige	hoofdconcept	dat	niet	uit	het	theoretisch	kader	is	voortgekomen	en	niet	

specifiek	 dient	 ter	 beantwoording	 van	 een	 deelvraag.	 Het	 concept	 speelt	 voor	 alle	

deelvragen	 en	 in	 alle	 hoofdconcepten	 een	 rol.	 Daarom	 heb	 ik	 het	 concept	 apart	

genomen.	 De	 antwoorden	 over	 financiële	 zekerheid	 kunnen	 vanuit	 de	 andere	

hoofdconcepten	verschillend	worden	geïnterpreteerd.		

	 Ik	 vond	 het	 niet	 de	 moeite	 waard	 om	 financiële	 zekerheid	 op	 te	 splitsen	 in	

meerdere	 subcodes	 en	 deze	 weer	 onder	 te	 verdelen	 onder	 verschillende	

hoofdconcepten.	 Er	 was	 veel	 overlap	 tussen	 de	 hoofconcepten	 op	 het	 gebied	 van	

financiële	 zekerheid,	 omdat	 dit	 een	 duidelijke	 lijn	 vormt	 in	 de	 resultaten.	 Financiële	

zekerheid	is	daardoor	de	kerncategorie	(Boeije,	2005)	van	deze	studie.	Deze	categorie	

heeft	een	heldere	verwantschap	met	alle	concepten	en	gaf	helderheid	 in	de	analyse.	

Het	geeft	antwoord	op	wat	deze	mannen	vooral	drijft.	

	

Hoofdvraag	1:	Masculiniteiten	

Om	de	analyse	te	kunnen	uitvoeren	en	de	eerste	deelvraag	te	kunnen	beantwoorden	

was	het	belangrijk	om	verschillende	aspecten	van	de	masculiniteiten	van	deze	mannen	

te	scharen	onder	deze	hoofcode.	Daarnaast	speelt	financiële	zekerheid	als	

kerncategorie	in	elke	deelvraag	een	rol.	Daarom	is	deze	in-vivo	code	ook	meegenomen	

in	de	beantwoording.		

		 Geïnspireerd	door	de	literatuur	heb	ik	tijdens	het	axiaal	coderen	(Boeije,	2005)	

een	onderscheid	gemaakt	tussen	aspecten	aangaande	het	gezin	en	aspecten	die	

relevant	waren	voor	werk.	Uit	de	literatuur	kwam	namelijk	sterk	naar	voren	dat	werk	

en	gezin	een	grote	rol	spelen	in	masculiniteiten.	Werk	en	gezin	zijn	daarom	zogeheten	

constructed	codes.	Tijdens	het	interview	heb	ik	ook	expliciet	gevraagd	naar	werk	en	
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gezin.	Dit	vergemakkelijkte	het	analyseproces	aanzienlijk.	Ik	heb	me	tijdens	de	analyse	

gefocust	op	algemene	patronen.	In	tabel	III.1	is	een	visuele	weergave	te	zien	van	de	

analyse	voor	de	eerste	deelvraag.	

	 Werk	was	een	overduidelijke	categorie.	Dit	ging	vooral	over	het	werken	bij	

Philip	Morris	vroeger.	Ik	heb	de	grootste	categorieën	gekozen	voor	in	de	analyse,	met	

oog	voor	inhoud.	Zekerheid	komt	bijvoorbeeld	maar	21	keer	voor,	maar	als	deze	wordt	

genoemd	is	de	betekenis	hiervan	vaak	overduidelijk.	Daarna	heb	ik	gekeken	naar	het	

gezin.	Niet	iedereen	is	kostwinner,	maar	het	aspect	kwam	wel	herhaaldelijk	terug.	

Tweeverdieners	kwam	ook	een	paar	keer	voor,	maar	werd	dan	slechts	eenmaal	

benoemd	door	de	respondenten.	Daarnaast	viel	de	positie	op	van	de	vrouw.	Zelfs	

mannen	zonder	partner	gaven	veel	waardering	aan	de	rol	die	een	vrouw	in	hun	leven	

kan	spelen.	

	
Tabel	III.1	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Masculiniteiten	

Financiële	
zekerheid	

Zekerheid	

Loyaliteit	als	
belangrijke	
waarde	

Collegialiteit	

Werken	
vanzelfsprekend	

Veel	mannen	bij	
Philip	Morris	

Werk	

Vrouw	boven	alles	

Kostwinner	

Gezin	

Het	bekende	

Eigenwaarde	

Verantwoordelijkheid	
voor	opgroeiende	

kinderen	
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Hoofdvraag	2:	Omgang	baanverlies	

De	omgang	met	het	baanverlies	is	een	verzamelcode	en	geen	theoretisch	concept.	Er	

waren	onderling	heel	veel	verschillen	tussen	de	mannen	in	hoe	zij	de	omgang	met	het	

baanverlies	betekenis	gaven	en	ervaarden.	Wel	was	het	duidelijk	dat	bij	iedereen	

financiële	zekerheid	een	rol	speelde.	In	tabel	III.2	staat	een	uitwerking	van	de	analyse.	

		 Er	is	toch	een	lijn	in	de	analyse	aangebracht	door	de	nadruk	te	leggen	op	

algemeenheden	zoals	hun	nieuwe	werksituatie,	de	oud-collega’s	en	de	ervaring	van	

het	aanpassen.	Dit	waren	algemene	trends.	De	in-vivo	code	maatschappelijk	

wantrouwen	is	naast	de	drie	werksituaties	gelegd.		

		 Daarna	heb	ik	gekeken	naar	hoe	de	respondenten	zijn	omgegaan	met	hun	oud-

collega’s.	Deze	werden	opvallend	vaak	nog	genoemd	in	de	interviews.	Tot	slot	was	er	

nog	de	algemene	categorie	aanpassen.	Er	kwam	in	de	gesprekken	erg	sterk	naar	voren	

dat	de	respondenten	zich	hadden	aangepast.	Dit	uitte	zich	op	verschillende	manieren.	

Deze	aanpassingen	hadden	vaak	overlap	met	voorgaande	codes	en	daarom	is	in	het	

resultatenhoofdstuk	geen	apart	kopje	gemaakt	voor	aanpassen,	om	herhalingen	te	

voorkomen.		

	
Tabel	III.2	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Omgang	baanverlies	

Financiële	
zekerheid	

Gestopt	met	
werken	

vanzelfsprekend	

Werk	zoeken	

Nieuw	werk	

Kritiek	op	oud-
collega’s	

Wegvallen	sociale	
contacten	

Oud-collega’s	

Verbondenheid	

Doorgaan	

Aanpassen	

Maatschappelijk	
wantrouwen	
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Deelvraag	3:	Autonomie	

De	ervaringen	van	mannen	waren	erg	individueel.	Daarom	zijn	de	codes	vaak	wat	

algemener	om	deze	veelheid	mee	te	kunnen	nemen	in	de	analyse.	In	tabel	III.3	staat	

een	uitwerking	van	de	analyse.	Aangezien	de	nadruk	in	deze	studie	ligt	op	het	zelf	en	

de	omgeving	ligt,	heb	ik	de	hoofdcodes	hierop	gefocust	tijdens	het	axiaal	coderen.	Tot	

slot	is	er	een	restcategorie	ontstaan	van	specifieke	factoren.	Dit	waren	factoren	die	

persoonlijk	waren,	maar	niet	onder	motivatie	of	rol	omgeving,	rol	leeftijd	of	reacties	

omgeving	vielen.		

	
Tabel	III.3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Autonomie	

Financiële	
zekerheid	

Rol	leeftijd	

Rol	gezin	

Intrinsieke	motivatie	

Reacties	omgeving	

Persoonsgebonden	
factoren	


