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Voorwoord 

De notie ‘duurzame ontwikkeling’ werd via het ‘Brundtland’-rapport Our common future 

(1987) wereldwijd een belangrijk concept in het beleid rond milieu en ontwikkeling. Na een 

bestuurlijke en juridische institutionalisering van het begrip op verschillende UN-conferenties, 

en een concrete invulling ervan in de Agenda 21, kwam het via het subsidiariteitsprincipe op 

verschillende lokale bestuursniveaus, waaronder de Vlaamse Gemeenschap, terecht (De 

Jonge et al., 2000). Het Steunpunt Duurzame Landbouw (Stedula) is slechts één van de 

concrete resultaten van dit proces.  

 

Samen met de definitie zijn de drie pijlers van duurzame ontwikkeling intussen gemeengoed 

geworden: sociale, ecologische en economische duurzaamheid leiden tot een ontwikkeling 

die tegemoet komt aan de noden van het heden zonder de behoeftevoorziening van de 

komende generaties in het gedrang te brengen. Deze pijlers zijn onderling afhankelijk van 

elkaar, veranderingen voor de ene pijler hebben gevolgen op de andere. Zowel voor het 

onderzoek als het beleid is hierbij het principe van gelijktijdigheid en gelijkwaardigheid 

belangrijk: de drie pijlers moeten gelijktijdig en op een gelijkwaardige manier behandeld 

worden, men kan niet veronderstellen dat door te werken aan één of twee pijlers, aan de 

andere pijler(s) automatisch wordt voldaan. Stedula heeft het dan ook belangrijk geacht om 

het sociale luik een volwaardige plaats te geven in het onderzoek naar duurzame landbouw.  

 

Het Steunpunt Duurzame Landbouw wil de duurzaamheid van de land- en tuinbouw in 

Vlaanderen in kaart brengen en aan de hand van indicatoren ook monitoren. In opdracht van 

de Vlaamse Overheid voert Stedula onderzoek uit naar de duurzaamheid van de landbouw 

in Vlaanderen. Het behoort tot onze kerntaken om 1) verschillende pijlers van duurzame 

landbouw te definiëren, 2) de Vlaamse toestand ervan in kaart te brengen en 3) evolutie te 

monitoren aan de hand van relevante indicatoren. Waar mogelijk doet Stedula hiervoor een 

beroep op bestaande kennisbronnen; waar nodig voert het Steunpunt eigen onderzoek uit.  

 

Stedula zag het daglicht in december 2001. In maart 2003 ging het project ‘Socio’ van start. 

Binnen Stedula werd immers de nood aangevoeld om van de sociale pijler van 

duurzaamheid een eigen entiteit te maken, die volwaardig naast de onderzoeksprojecten 

voor ecologische en economische duurzaamheid staat.  

 



 

 

 

Via het project ‘Socio’ wil Stedula op volgende vragen een antwoord bieden:  

 

1. Wat betekent sociale duurzaamheid binnen de context van de Vlaamse landbouw? 

2. Hoe is het gesteld met de sociale duurzaamheid in de Vlaamse landbouw op een gegeven 

ogenblik? 

3. Hoe evolueert deze sociale duurzaamheid in de tijd of in de ruimte? Welke parameters 

kan men als indicator hiervoor gebruiken?  

4. Hoe kunnen minder positieve trends worden omgebogen in de richting van meer 

duurzaamheid?  

 

Voorliggende tekst sluit aan bij de pijler ‘sociale duurzaamheid’. Hierin nemen we ook 

culturele aspecten op, want maatschappelijke structuren, samenlevingsvormen en instituties 

(‘het sociale’), zijn de resultante van waarden en normen (‘het culturele’). Deze tekst heeft 

een dubbel doel. Enerzijds geeft hij in het eerste deel een overzicht van de verschillende 

dimensies van sociale duurzaamheid, en hoe deze dimensies in Vlaanderen tot op heden 

werden onderzocht. Hoofdstuk 1 behandelt de sociale rechtvaardigheidsdimensie, 

hoofdstuk 2 de dimensie sociaal kapitaal, hoofdstuk 3 heeft het over de culturele dimensie 

en hoofdstuk 4 tenslotte stelt psychische en fysische gezondheid centraal.  

Het beknopte tweede deel wil vanuit deze vier dimensies toekomstig onderzoek situeren. 

Hoofdstuk 5 beschrijft een raamwerk voor sociale duurzaamheid. Hoofdstuk 6 geeft enkele 

slotbeschouwingen.  

 

Onderzoek naar sociale duurzaamheid in Vlaanderen is vrij nieuw. Het gebrek aan relevante 

data, en het ontbreken van duidelijke voorlopers in een breed onderzoek naar waarden en 

verwachtingen, geeft voorliggend onderzoek een heuristisch karakter: er is geen duidelijk 

omschreven draaiboek, noch een blauwdruk met een succesvolle methodologie die 

overplaatsbaar is naar de context van de Vlaamse landbouw. De ondertitel van de publicatie 

duidt op dit verkennend karakter.  

 

Dit kan er ons echter niet van weerhouden om deze uitdaging met beide handen aan te 

nemen. De sociale aspecten van duurzaamheid, en daarmee de duurzame toekomst van de 

Vlaamse landbouw en het platteland, zal immers ook - en vooral - door mensen worden 

gedragen.  

 



 

 

SOCIAL ASPECTS OF SUSTAINABLE AGRICULTURE IN FLANDERS.  
A PRELIMINARY RESEARCH. 
Executive summary 

 
The Flemish Policy Research Centre for Sustainable Agriculture (Stedula, Steunpunt 

Duurzame Landbouw) has to define what ‘sustainability’ means for Flemish agriculture and 

horticulture. The research of Stedula entails 1) the definition of topics in each of the various 

pillars of sustainability (social, ecological and economic sustainability), 2) the analysis of the 

present situation in Flanders and 3) the monitoring of the evolution through the use of 

relevant indicators. The report at hand gives an overview of the interpretation of social 

sustainability in general and in agriculture in particular.  

 

Based on a review of Flemish and international literature, the social aspects of sustainability 

of Flemish agriculture are categorized into four dimensions: ‘social justice’, ‘social capital’, 

‘culture’, and ‘health and safety’.  

 

The social justice dimension (chapter 1) starts from the notion of social exclusion, a 

multidimensional concept with various aspects: housing, income, labour, access to services, 

access to facilities and education. Restricted to urban context for a long time, academic and 

political discours ‘discovered’ social exclusion in the Flemish countryside only in the ‘90’s. 

The contemporary notion of ‘rural development’ aims at undoing this social injustice through 

social inclusion: the absorption of the excluded (a minority) in the mainstream (the majority), 

leading to a homogeneous society. However this catching up or ‘narrowing the gap between 

the developed and the developing’ (Lummis, 1992)  might eventually lead to a continuation of 

the ruling relation between a powerful majority and a weaker minority (Vranken, 2002). Two 

major studies serve as an illustration and provide insight in the actual Flemish situation.  

 

The second dimension (chapter 2) takes social capital as a starting point. Considered as a 

collective capital (Putnam) or as an individual asset (Portes), social capital stands for the 

actors’ ability to secure benefits from participation in social networks or other social 

structures. The central concepts of trust, reciprocity and networks are mutually dependent. 

Membership of formal and informal associations is a step towards more social capital. Mostly 

developed as an index to allow comparisons between nations or regions, data for a single 

professional category such as farmers within a region (Flanders) are limited. Still, some 

reports deal with aspects such as the will to co-operate (Bouckaert and Sells, 2001), the 

participation in community life (Dedry, 1997 and Agneessens et al., 2003), and new forms of 

vicinity and social life (Agneessens et al., 2003) 



 

 

 

All human activities are embedded in a cultural breeding ground. This basic assumption 

shapes the third dimension, which has culture as its central concept (chapter 3). The cultural 

dimension is supported by the notion of social cohesion: the connection of distinct elements 

into one, heterogeneous society. Cultural diversity between different social groups of one 

society (Flanders) is considered as an asset in the sustainability discours: it leads to the 

creation of identity and hence resilience vis-à-vis beyond control processes such as 

globalisation. To unravel cultural paradigms underlying the values, norms and practices of 

farmers and rural people, an endogenous research perspective is necessary. The lack of 

such scientific research and data in Flanders, paved the way for an illustration from Australia 

(Pepperdine, 2001). 

 

Physical and psychological health and safe working conditions of farmers are the elements of 

the last dimension of social sustainability (chapter 4). Inspired by the work of ‘Preventagri’, 

we pay some attention to stress (positive or negative) as a decisive factor for farmer’s health. 

The labour content, circumstances, conditions and relations are the four stressors causing 

the precarious stress situation of many farmers. Administrative pressure along with a difficult 

financial situation and societal and policy related uneasiness cause most of the negative 

stress. Safe working conditions are not common practice in Flemish agriculture. Figures 

reveal a huge amount of accidents and unhealthy working conditions, with animals, spills and 

machinery as main causes.  

 

Social aspects of sustainability fit in a triangular framework (chapter 5). The centre is 

society, with its multiple communities. It is at the same time the creator and evaluator of 

social sustainability, a twofold activity that is influenced by the three angular points: 1) values 

and norms, 2) expectations and realisations and 3) prerequisites. The three also mutually 

influence each other. Multiple interdependencies exist between these three aspects. The four 

above-mentioned dimensions structure the different expectations of different stakeholders. 

Together with the accompanying prerequites they will form the heart of future research.  

Given the limited data and availabity of methodology, this research will inevitably be 

heuristic, a challenge which Stedula accepts with conviction (chapter 6). 
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Inleiding: situering 

 

De twintigste eeuw betekende zowel voor het platteland, voor de steden als voor de relatie 

tussen stad en platteland een grote evolutie. Belangrijke sociale, culturele en economische 

evoluties leidden tot de huidige samenleving. De meest relevante van deze evoluties voor de 

land- en tuinbouw geven we hieronder weer. 

 

De vorige eeuw kende men een enorme schaalvergroting, zowel voor wat betreft 

landbouwproductie, als voor wat betreft voedselconsumptie. De eerste wordt gekenmerkt 

door een rationalisering van de sector en een doorgedreven mechanisering. Voor de tweede 

staat de globalisering van de handel in voedsel model. Typerend is de ommezwaai in de 

consumptiepatronen, de consumerist turn (Dagevos, 2003: 3). Werd vroeger de consumptie 

vooral aangedreven door het aanbod, dan wordt nu eerder de productie gestuurd door de 

vraag, de consumptie. Dit houdt de overgang in van een productie- naar een 

consumptieparadigma, en het ontstaan van lokale, gespecialiseerde en hoogkwalitatieve 

nichemarkten als tegenhanger voor het wereldwijd verhandelen van voedsel.  

 

Ook de maatschappelijke structuren veranderen voortdurend. Vroeger was er zowel op het 

platteland als in de stad een sterke verweving van functies binnen een beperkte ruimtelijke 

perimeter (zoals wonen en werken, consumptie en productie binnen een dorp of een wijk). 

Binnen de lokale gemeenschap heersten sterke afhankelijkheidsrelaties tussen generaties, 

tussen lokale elites en armen, tussen grondeigenaars en pachters, tussen boeren en 

ambachtslui. Het wereldbeeld werd geordend vanuit het vertrouwde, vanuit de ‘routines’, 

vanuit kennis en kunde die men langsheen de generaties overdroeg. De toekomst zag men 

vanuit, en maakte men dus ook als een creatieve repetitie van, het verleden (Van der Ploeg, 

2001: 3ev).  

 

Deze structuren zijn opengebroken. De belangrijkste tendens is ongetwijfeld de 

individualisering van de maatschappij, waarbij mensen zowel structureel als cultureel aan 

hun eigen persoonlijke levensloop timmeren, in plaats van deze als een gegeven te 

beschouwen omwille van afkomst of locatie (Agneessens et al., 2003). Katalysatoren 

hiervoor zijn de stijging van het opleidingsniveau, de afnemende invloed van traditionele 

instituties en de toenemende complexiteit van de samenleving. Nieuwsoortige relaties zijn er 

het resultaat van: een sociaal netwerk wordt nu veelal opgebouwd op basis van actieve, 

vrijwillige keuzes (relaties met vrienden of collega’s), eerder dan van automatismen (relaties 

met familie of buren).  
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Een nieuwe afhankelijkheid tussen stad en platteland zorgt voor een nieuwe functionele 

invulling van het platteland, met functies als productie, wonen, recreatie, ecologische 

buffering (water, biodiversiteit) of als geleider voor pendelverkeer. De opdeling ruraal-urbaan 

vervaagt tot een continuüm met graduele verschillen, al blijft in de beeldvorming bij (vooral) 

de stedeling de rurale idylle van het platteland overeind: hier vindt hij rust, contact met de 

natuur en voldoende levenskwaliteit die compenseert voor zijn dagelijkse bezigheden in de 

stad. De hoofdbeweging van de voorbije decennia - trek naar de stad - wordt omgedraaid en 

deze ‘terug naar het platteland’ resulteert in nieuwe dynamieken tussen ‘autochtonen’ en 

‘inwijkelingen’ in de gemeentes van het platteland.  

 

Er komt een steeds groter besef van mondiale afhankelijkheidsrelaties. Productiewijzen en 

consumptiepatronen op één plaats kunnen effect sorteren, ten goede of ten kwade, in 

samenlevingen aan de andere kant van de planeet.  

 

Van deze algemene tendensen maakt de landbouwer integraal deel uit. Hij staat middenin 

een aantal spanningsvelden die een zware druk op zijn schouders leggen. Verschillende 

factoren bemoeilijken zijn bedrijfsvoering en vertroebelen zijn maatschappelijke positie. De 

moeilijke relatie tussen natuur en landbouw, en meer algemeen de maatschappelijke 

bekommernis om het milieu, zorgen bij de boer voor een belangenconflict tussen waarden 

(enerzijds economisch presteren door middel van productie en anderzijds verbondenheid 

met de natuur). Een onduidelijke en weinig standvastige regelgeving en een aarzelende 

overheid geven hem hierin weinig houvast. De landbouw zit geklemd tussen enerzijds een 

voortgezette subsidiariteit, waarbij op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau 

beslissingen worden genomen, en anderzijds een Europa dat steeds stringenter lijnen trekt.  

 

Ook het imago van de landbouwer als individu en van de landbouw als sector kreeg stevige 

deuken. De band van de consument met de producent is goeddeels verbroken. De vele 

initiatieven vanuit zowel consumenten- als producentengroepen geven aan dat deze 

verbreking aan beide kanten als een gemis wordt ervaren. Ook de lokale gemeenschap, 

veelal het dorp op het platteland of in de stadsrand, staat onder druk. De relaties met 

inwijkelingen verlopen soms moeilijk, soms constructief. In beide gevallen wordt de sociale 

status van de landbouwer in zijn gemeenschap bevraagd.  

 

Naast deze nieuwe spanningsvelden heeft de hedendaagse landbouwer ook nieuwe 

verwachtingen. Hij vergelijkt zijn situatie niet langer met zijn verleden, maar met andere 

groepen in de maatschappij. Ook het tijdsperspectief lijkt gekanteld: niet langer een 

‘toekomst vanuit het verleden’, maar een ‘toekomst vanuit de toekomst’ wordt gepresenteerd 
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als de richtingaangever voor de landbouwer. Een expertsysteem stippelt, al dan niet in 

samenspraak met landbouwers(organisaties), een toekomst uit, waarnaar de landbouwers 

zich (dienen te) richten.  

 

Wanneer we spreken over sociale duurzaamheid van de landbouw mogen we deze 

algemene tendensen binnen de bredere maatschappij en bij de landbouwers in het bijzonder 

niet uit het oog verliezen. Toch is enige omzichtigheid geboden. Het is immers niet omdat de 

hele maatschappij in beweging is, dat deze beweging automatisch convergeert tot een 

homogene sociale en culturele omgeving. Integendeel, precies wanneer de ruimere 

samenleving sterke druk uitoefent, kan het opbouwen van een eigen sociale en culturele 

identiteit binnen subculturen zorgen voor het welbevinden van de individuele leden van de 

samenleving.  

 

Het globale en het lokale - vaak gebundeld in het neologisme het glokale - zijn beide 

belangrijk voor het welbevinden van het individu en de gemeenschap. Of met de woorden 

van theatermaker Vanluchene: ‘Er bestaat helemaal geen tegenstelling tussen de Vlaamse 

kerktoren en de global village. Als je je afgesneden hebt van je roots, zal je in die global 

village niet veel betekenen’1.  
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DEEL 1. THEORETISCH KADER 

 
In gesprekken met betrokkenen (landbouwers, vertegenwoordigers van organisaties, 

wetenschappers) valt telkens opnieuw de gretigheid op waarmee ‘sociale duurzaamheid’ in 

de mond wordt genomen. Het klinkt unisono dat er nood is aan een studie over sociale 

duurzaamheid in de landbouw. Tegelijk is de vaagheid over de invulling van het concept 

opvallend. Waar hebben we het over? Voor de een gaat het over inkomen, voor de ander 

over waarden, nog een ander heeft het over veiligheid of stress. Dit deel schematiseert al 

deze verschillende stemmen en onderscheidt vier grote dimensies van ‘sociale 

duurzaamheid’. Een eerste is de dimensie sociale rechtvaardigheid, die een vergelijking 

maakt tussen landbouwers en andere maatschappelijke groepen, en daarbij vaststelt dat de 

landbouwers in verschillende opzichten zijn ‘achtergesteld’. Een tweede dimensie is sociaal-

economisch: ze gaat na in hoeverre sociale aspecten van het leven van de landbouwer 

kunnen bijdragen tot, of hinderpalen zijn voor, de economische performantie van zijn bedrijf 

en zijn ondernemerschap. Sociaal kapitaal is een kernbegrip in deze benadering. De sociaal-

culturele invalshoek plaats het individu in de gemeenschap waarin hij of zij leeft en/of werkt. 

Ze neemt als uitgangspunt dat culturele waarden en verwachtingen de bedding zijn waarin 

sociale structuren vorm krijgen. De vierde dimensie tenslotte plaatst het individu centraal en 

steunt sterk op het individuele lichamelijk en psychisch welbevinden. De eerste en de vierde 

dimensie zijn vooral aan het individu verbonden, de tweede en de derde staan in verband 

met de gemeenschap waar het individu deel van uitmaakt. 

 

1. De eerste dimensie: sociale rechtvaardigheid 
 
 

1.1. Een begrippenkader 
 
Sociale uitsluiting (social exclusion) is een jong begrip in de wetenschappen en het beleid. 

De term ontstond in het Frankrijk van de jaren negentienzeventig, als een antwoord op de 

verontwaardiging over de levensomstandigheden van diegenen die in het heersend 

economisch bestel moeilijk een plaats konden vinden (Ebersgold, 1998). Les exclus verwees 

naar de groep mensen die niet konden genieten van het sociale zekerheidssysteem en 

allerhande jobgerelateerde uitkeringen (De Haan, 1998). Eind jaren tachtig gebruikte dan 

ook de Europese Commissie voor het eerst de term en verbond hem met situaties waarin de 

realisatie van sociale rechten tekort schoot. Het leidde in 1990 tot de oprichting van het 

‘European Observatory on National Policies for Combatting Social Exclusion’, met als 

doelstelling het onderzoek naar ‘the social rights of citizenship to a basic standard of living 
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and to participation in major social and economic opportunities in society’ (Cousins, 1999 in 

Barata, 2000).  
 
Sociale uitsluiting wordt op twee manieren geconcipieerd. De enge benadering beschouwt 

sociale uitsluiting vanuit de armoedeproblematiek, veelal gelinkt aan een gebrekkige 

deelname aan de arbeidsmarkt. In de brede benadering wordt sociale uitsluiting 

multidimensioneel opgevat, niet enkel gerelateerd aan financiële armoede -al blijft armoede 

veelal wel de insteek-, maar ook aan het afbrokkelen van familiebanden, sociale relaties, 

identiteit en levensverwachtingen (Peace, 2001).  
 

Vranken legt een duidelijk verband tussen armoede en sociale uitsluiting, wanneer hij 

armoede omschrijft als  

 

‘een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het 

individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde 

leefpatronen van de samenleving’ (Vranken, 1997, geciteerd in Vandenbussche, 1998: 

19). 

 

Het is de cumulatie van absolute of relatieve deprivatie op verschillende domeinen die de 

eigenheid van armoede uitmaakt. Als voornaamste domeinen vermeldt De Boyser (2002) 

hiervoor inkomen(songelijkheid) en schulden, arbeid, wonen en ruimte, onderwijs en 

gezondheidszorg. 

 

De opkomst van sociale uitsluiting betekende een significante verbreding van de 

armoedeproblematiek. Was de thematiek van sociale uitsluiting en armoede in het begin 

vooral gericht op de woon- en leefsituatie in een (groot)stedelijke context, in de tweede helft 

van de jaren negentig kwam ook het platteland in beeld (Meert et al., 2002). Verscheidene 

studies over het Vlaamse platteland in het algemeen en de landbouwers in het bijzonder 

getuigen hiervan (zie verder). Deze studies hebben zeker de verdienste dat ze een voorheen 

vrijwel onbekende situatie op een gecontextualiseerde manier in de openbaarheid hebben 

gebracht en aan de kaak gesteld. De armoede en sociale uitsluiting op het platteland is vaak 

minder geconcentreerd, en dus minder zichtbaar, maar daarom niet minder reëel.  

 

Een paradigma dat dankzij deze uitbreiding van het invloedsgebied van het concept ‘sociale 

uitsluiting’ aan impact wint, is het begrip plattelandsontwikkeling (rural development). Twee 

componenten zijn te onderscheiden:  
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-De ruimtelijke context waarin de landbouwer werkzaam is, maar waarin hij ook woont en 

leeft, m.a.w. het platteland, komt centraal te staan. De (her)ontdekking van het platteland 

was een belangrijk signaal van de accentverschuiving binnen de Europese 

landbouwpolitiek: van een sectoriele benadering, de landbouw, ging men over naar een 

territoriale benadering, het ruraal gebied, het platteland (Shucksmith en Chapman, 1998: 

225). Het ontstaan van het plattelandsbeleid als de tweede pijler in het 

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (CAP) vormt hiervan de duidelijkste concretisering.  

 

-Het verbinden van een plattelandsbeleid met de notie ontwikkeling volgt de 

gedachtegang dat armoede en sociale uitsluiting worden verholpen door processen van 

sociale insluiting: de opname van een nieuw element in een bestaand geheel, zoals van 

nieuwkomers in een groep, van een minderheidscultuur in de dominante cultuur. Meestal 

gaat het hier om een hiërarchische verhouding, van ‘kleiner’ tot ‘groter’, van ‘zwakker’ tot 

‘sterker’ (Vranken, 2002: 52). 

 

De bestaande ongelijkheid tussen de ‘mainstream’ en de ‘achterkomers’ wordt verklaard 

vanuit twee optieken (Shadid, 1998). Een eerste optiek - blaming the victim - schuift de 

oorzaak in de schoenen van de leden van de minderheid. De landbouwers zijn er zelf de 

oorzaak van dat ze het minder goed hebben dan de norm, omdat ze bijvoorbeeld te 

conservatief zijn, te weinig ondernemend, te weinig flexibel, te weinig open-minded, te 

gesloten, enzovoort. Een tweede optiek - blaming the system - ziet eerder ‘het systeem’ 

waarin de minderheid zich bevindt als oorzaak. ‘De markt’, ‘de politiek’, ‘het onderwijs’ 

enzovoort geven de landbouwer of de bewoner van het ruraal gebied onvoldoende kansen. 

Hierdoor kan hij niet aan de verwachtingen van de norm voldoen.  

 

Sociale insluiting streeft naar de opname van een nieuw element in een bestaand geheel. 

Aldus streeft het naar homogeniteit, naar gelijkheid, een streven dat tot uiting komt in 

uitdrukkingen als ‘catching up’, ‘narrowing the gap between the developed and the 

developing’ (Lummis, 1992) of ‘het overbruggen van de kloof’ (Vranken, 2002). Ontwikkeling 

wil zo een ‘inhaalbeweging’ realiseren waarbij de meerderheid als na te volgen voorbeeld 

wordt gesteld voor de minderheid, omdat deze meerderheid zichzelf precies als norm 

beschouwt en zich ook zo presenteert. Deze meerderheid beschikt ook over de macht en de 

middelen om zichzelf zo voor te doen.  

 

Indien de benadering van de problematiek van sociale uitsluiting gebeurt via een proces van 

‘sociale insluiting’, is het gevaar voor een bestendiging van de sociale uitsluiting niet 

denkbeeldig (Vranken, 2002: 48 e.v.). Sociale insluitingprocessen als spiegelbeeld van 
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sociale uitsluiting zijn gebaseerd op een stigmatisering, op een negatieve evaluatie door de 

meerderheid over een bepaald aspect -in casu de levensstandaard van een rurale 

gemeenschap- van de minderheid. De zwakte wordt als uitgangspunt genomen, terwijl 

troeven en sterktes onbelicht blijven.  

 

 

1.2. Voorbeelden uit Vlaanderen 
 

De plotse aandacht voor de problematiek van armoede en sociale uitsluiting, en daarmee 

samengaand ook voor ‘leefbaarheid’ (zie verder) op het Vlaamse platteland resulteerde in 

twee uitgebreide clusters van onderzoek in Vlaanderen.  

 

1) De Koning Boudewijn Stichting (KBS) initieerde een eerste groep onderzoeken. De studie 

‘Sociale uitsluiting in plattelandsgebieden’ (Vandenbussche, 1998) was de eye-opener voor 

uiteenlopende aspecten van sociale uitsluiting op het platteland in het algemeen. 

Ontoereikende lokale voorzieningen en beperkte mobiliteit voor specifieke 

bevolkingsgroepen werden als kritieke punten genoteerd. In ‘Boeren in de knel. Armoede in 

land- en tuinbouw’ (Van Hecke en Marx, 1999) was de focus specifiek gericht op armoede bij 

land- en tuinbouwers. De derde studie in de reeks, ‘De hand aan de ploeg. Sociale uitsluiting 

in plattelandsgebieden’ (Rasking en Vandenbussche, 2001), schetste 16 gevalstudies waarin 

de kwetsbaarheid van specifieke groepen plattelandsbewoners op uiteenlopende manieren, 

en rond verschillende problematieken, wordt verminderd. Hoe kansarme land- en 

tuinbouwers zelf strategieën ontwikkelen om hun precaire financiële en sociale situatie te 

overbruggen, vormde de kern van ‘Erop of eronder. Bestaans(on)zekere boeren en hun 

overlevingsstrategieën’ (Meert et al., 2002)2. Het specifieke probleem van vervoersarmoede 

wordt aan de kaak gesteld in de voorlopig laatste studie in deze reeks: ‘Immobiel op het 

platteland. Omtrent rurale vervoersarmoede in Vlaanderen’ (Meert et al., 2003). 

 

De aangehaalde studies presenteren ontluisterend materiaal. Enkele markante cijfers en 

conclusies worden hieronder gepresenteerd:  

 

a) De sociale uitsluitingsproblematiek (stijgend aantal leefloongerechtigden, schuldoverlast, 

werkloosheid, ...) is niet zozeer inhoudelijk verschillend tussen het platteland en het stedelijk 

gebied. De specifieke context waarin de problemen zich voordoen, is echter verschillend. 

Enkele trends (Vandenbussche, 1998): 
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* Socio-demografische context: Een algemene veroudering van de bevolking, 

veroorzaakt door enerzijds een ‘ontgroening’ (het aantal jongeren neemt af) en een 

‘vergrijzing’ (het aantal ouderen neemt toe). Daarnaast is er de problematiek van 

migratiestromen, waarbij sommige gemeenten een gevoelige bevolkingstoename 

kennen (leidend tot het fenomeen van de slaapdorpen), en andere een leegloop 

(waarbij jonge dynamische krachten wegtrekken en het draagvlak van de 

gemeenschap vermindert).  

 

* Werkgelegenheid: Tewerkstelling in de primaire sector neemt voortdurend af, en ook 

het globaal aantal jobs is beperkt. Dit leidt tot grote pendelstromen, of tot verhuizingen.  

 

* Wonen: De kwaliteit van het woonpatrimonium op het platteland is laag. Het aanbod 

sociale woningen is erg laag. Migratiestromen van rijkere stedelingen zet de 

woningmarkt ook onder druk, waardoor de autochtone bevolking veelal 

noodgedwongen moet uitwijken. 

 

* Door rationalisering (kostenbeheersing) en schaalvergroting (centralisatie) kent de 

dienstverlening (zowel openbaar als privaat) op het platteland een dalend aantal 

contactpunten. Door de kleinschaligheid van de lokale gemeenschap is de drempel 

naar openbare dienstverlening erg hoog.  

 

* De bestuurskracht –het complexe samenspel tussen beleidscultuur, beleidsvisie, 

financiële middelen en personeel-  is vrij klein in plattelandsgemeenten. De afwezigheid 

van concentratie (lage bevolkingsdichtheid) en de onaangepaste regelgeving voor 

specifieke gemeenten, hypothekeren het nemen van adequate acties op het terrein.  

 

* Mobiliteit vormt een dermate groot probleem voor verschillende plattelandsgemeenten 

die slecht ontsloten zijn (slechte infrastructuur, beperkt aanbod van openbaar vervoer) 

dat de KBS er een aparte studie aan wijdde (Meert et al., 2003).  

 

* De zwakte van formele dienstverlening maakt de druk op informele netwerken erg 

groot. De mantelzorg en het traditionele verenigingsleven gaan achteruit. Nieuwe 

vormen van engagement maken opgang (bijvoorbeeld de dorpsraden), maar kennen 

een andere invalshoek: meer gericht op het dorp in zijn fysieke verschijningsvorm 

(verenigingen met een eerder vluchtig karakter, een tijdelijke engagement, gericht op 

concrete knelpunten zoals verkeersproblematiek of dorpskernvernieuwing) dan op het 
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dorp in zijn sociale verschijningsvorm (verenigingen als verbindingen tussen families en 

buurten, met een permanent karakter en een langdurig engagement)3. 

 

b) In 1999 hadden 3800 landbouwbedrijven met BSS (Bruto Standaard Saldo) lager dan 

20.000 EUR en een bedrijfsleider jonger dan 65 jaar (~12.5% van de beroepsbedrijven!) een 

familiaal arbeidsinkomen van minder dan 10.000 EUR per bedrijf4. Van de bedrijven met een 

BSS hoger dan 20.000 EUR hebben ca. 2800 bedrijven (~9.7% van de beroepsbedrijven) 

een familiaal arbeidsinkomen lager dan 10.000 EUR. Samengenomen stellen de 

onderzoekers dat 22% van de huishoudens, gekoppeld aan een beroepsbedrijf met een 

bedrijfsleider jonger dan 65 jaar, een familiaal agrarisch inkomen heeft van minder dan 

10.000 EUR, of 830 EUR per maand.  

 

c) Om het dynamisch karakter van armoede te valoriseren, introduceren Meert et al. (2002) 

een vierledige typologie van bestaansonzekere boeren: stabiel bestaanszeker, terugvallend, 

probleemoplossend en aanhoudend bestaansonzeker. Deze indeling situeert zich op het 

niveau van de huishoudens, niet van de bedrijven (m.a.w. achter een stabiel bestaanszeker 

huishouden kan een economisch problematisch bedrijf schuilgaan). 

 

 

Tabel 1. Vierledige typologie van bestaansonzekere boeren (Meert et al., 2002) 

 

 

Verschillende overlevingsstrategieën worden gebruikt binnen het landbouwbedrijf. Hierbij zijn 

de drie ruilmechanismen van Polanyi (1957) werkzaam: marktruil, herverdeling en 

reciprociteitrelaties. Het onderzoek onderscheidt zeven strategiedomeinen, die uiteraard 

gecombineerd voorkomen in de realiteit. De belangrijkste trends worden hier verkort 

weergegeven:  

 

 

-Inzet van de productiefactor arbeid: vooral stabiel bestaanszekere huishoudens doen 

een beroep op wederkerige hulp van familie en vrienden (reciprociteit).  

-Inzet van de productiefactor onroerend kapitaal (gebouwen): bestaansonzekere 

huishoudens handelen duidelijk meer uitsluitingsgericht bij herstellingswerken aan hun 

bedrijfsgebouwen dan de andere categorieën. Een uitsluitingsgerichte strategie negeert 

Bestaanzekerheid nu (2000)  
goed slecht 

goed stabiel bestaanszeker terugvallend Bestaanzekerheid 
vroeger (1990) slecht probleemoplossend aanhoudend 

bestaansonzeker 
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de geldende normen en regels die op de lange termijn de sociaal-economische integratie 

van de huishoudens veilig moet stellen. 

-Inzet van de productiefactor roerend kapitaal: onderling uitlenen en gezamenlijk 

aankopen van machines komt het meeste voor bij de langdurig financieel gezonde 

huishoudens. 

-Bedrijfsvoering: papierwerk wordt vooral zelf bijgehouden, zowel bij de financieel 

gezonde als ongezonde huishoudens.  

-Participatie aan de arbeidsmarkt: zelfs de meerderheid van de stabiel bestaanszekere 

huishoudens moet een beroep doen op inkomens buiten de landbouw of op diversificatie 

binnen de landbouw om de armoedegrens te overstijgen. 

-De staat van de woning en het onderhoud: vooral bestaansonzekere landbouwers 

bewonen ongezonde en onverbeterbare woningen. 

-Het organiseren van de mobiliteit: alle categorieën landbouwers zijn over het algemeen 

vrij mobiel.  

 

d) Het Vlaamse platteland kent meer dan 45.000 huishoudens waarvan minstens één 

volwassene vervoersarm is (Meert et al., 2003). Deze mensen kunnen door beperkte 

verplaatsingsmogelijkheden niet meer op een volwaardige manier aan het maatschappelijk 

leven deelnemen.   

 

2) In 1997 liet de Provincie West-Vlaanderen een vierdelig ‘Leefbaarheidsonderzoek in de 

Plattelandskernen van de Westhoek’ uitvoeren (Saey, 1997; Vandelannoote en Martens, 

1997; Carlassara, 1997; de Roo en Thissen, 1997)5. Dit onderzoek nam niet per definitie 

problematische gezinnen en bedrijven als invalshoek. Het vertrok wel vanuit een 

bezorgdheid voor de leefbaarheid van de dorpen in de Westhoek. ‘Leefbaarheid’ wordt hier 

gezien als  

 

‘de subjectieve waardering van een sociaal-ruimtelijke situatie met betrekking tot de 

verwerving van een redelijk inkomen en het genieten van een redelijke mate van 

sociale zekerheid, de adequate bevrediging van de behoeften aan goederen en 

diensten door de verzorgende outillage, de verschaffing van woongenot door de fysieke 

uitrusting en het zich wel bevinden in de betreffende sociale eenheid (Groot, 1979 in de 

Roo en Thissen, 1997: 37).  

 

In vijf concrete dimensies wordt deze definitie verder uitgewerkt: 1. inkomen en sociale 

zekerheid, 2. de verzorgingssituatie, 3. het fysiek woonklimaat, 4. het sociale klimaat en 5. 

de mate waarin mensen greep hebben op hun eigen omgeving. 
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In hun analyse nemen de auteurs afstand van de klassieke, instrumentalistische opdeling 

van het platteland volgens een hiërarchisch systeem, gebaseerd op de grootte van de 

kernen (aantal inwoners of gezinnen), en de aan- of afwezigheid van voorzieningen of 

werkgelegenheid. Hun onderzoek wijst uit dat ‘leefbaarheid’ niet herleid kan worden tot een 

kwestie van plaatselijk voorzieningen- en werkaanbod. Integendeel, de aan- of afwezigheid 

van voorzieningen is eerder een gevolg van, dan een voorwaarde voor, een positief of 

negatief oordeel over het woonmilieu. 

 

De klassieke opdeling van het platteland is gebaseerd op de mate van afhankelijkheid als 

onderscheidend criterium. Zo vermeldt bijvoorbeeld het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

kleine steden, hoofddorpen, onafhankelijke kernen, afhankelijke kernen en verspreide 

bewoning. Deze wijze van indelen strookt niet langer met het huidige Vlaamse platteland. Als 

alternatief werden in het leefbaarheidsonderzoek vier types ‘plattelandswoonmilieus’ 

voorgesteld (waarbij in werkelijkheid ook tussenvormen en evoluties mogelijk zijn). De 

auteurs deden hiervoor een beroep op cijfergegevens van woningen, woonomgeving, 

bevolking en activiteitenpatronen, als ook op de inzichten van experts en streekkenners 

(Saey 1997, Thissen et al. 2001: 333-337)6.  

 

De dynamische kernen trekken vooral bemiddelde huishoudens aan, en jonge huishoudens 

met kinderen:  

-dynamische kernen door mogelijkheden vanwege de ligging ten opzichte van 

stedelijke gebieden (werkgelegenheid) en ruimtelijke mogelijkheden tot woonuitbreiding 

(verkavelingen); 

-dynamische kernen door aantrekkelijkheid van de woonomgeving 

(natuurlandschappelijk, cultuurhistorisch of recreatief). Deze dorpen zijn vooral in trek 

bij de oudere huishoudens met hogere welstand, die op zoek zijn naar de ‘rurale idylle’. 

 

De stagnerende kernen kennen een daling van het aantal huishoudens en hebben een 

relatief hoge leegstand:  

-stagnerende oude kernen met verlies van centraliteit of nodaliteit die vroeger wel 

aanwezig was. Door de oude woningvoorraad, de leegstand van vroegere 

bedrijfsgebouwen enzovoort vormen ze een weinig aantrekkelijke woonomgeving; 

-stagnerende kleine kernen zijn altijd klein geweest, en missen de troeven om het 

verlies van vroegere functies (zoals lokale ambachtelijke werkgelegenheid) te 

compenseren, daar ze niet aantrekkelijk zijn (te afgelegen, verkeersoverlast, ...). 
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Deze indeling is gebaseerd op de actuele geografische processen van integratie en 

differentiatie die door de huidige schaalvergroting op allerlei terreinen het eigentijdse, 

multifunctionele platteland vorm geven. Integratie houdt de overgang in van autonomie naar 

een specifieke positie binnen een groter geheel: niet langer het dorp, maar de regio is het 

referentiepunt. Men maakt zowel wat betreft werk als wat betreft wonen en recreatie gebruik 

van de specifieke kwaliteiten van de in de regio te onderscheiden deelmilieus. Dit leidt tot 

differentiatie binnen en tussen de kernen op het platteland: een uitsortering van bewoners, 

werknemers, gebruikers, klanten, enz. Men maakt gebruik van een plaats (om te wonen, te 

werken, te recreëren) die wat betreft kenmerkende kwaliteiten optimaal aansluit bij de 

behoeften die men in een bepaalde levensfase aanvoelt en bij de mogelijkheden waar men 

dan over beschikt.  

 

 

1.3. Conclusie 
 

‘Sociale rechtvaardigheid’ betreft de mate waarin een bepaalde bevolkingsgroep  aansluiting 

vindt bij de rest van de maatschappij. Twee groepen onderzoeken (de studies van de Koning 

Boudewijn Stichting en het leefbaarheidsonderzoek van de provincie West-Vlaanderen) 

belichten aspecten van het Vlaamse platteland en sluiten aan bij de benadering van sociale 

uitsluiting of rurale ontwikkeling.  

 

Het bestuderen van sociale onrechtvaardigheid, en het suggereren van alternatieven om ze 

op te heffen is uiteraard noodzakelijk om de leefomstandigheden van de betrokkenen te 

verbeteren. Toch kan een studie naar sociale duurzaamheid hier niet naadloos bij aansluiten: 

het negatieve uitgangspunt (armoede, deprivatie, uitsluiting) maakt het minder geschikt als 

basis voor een onderzoek naar duurzame landbouw waarin troeven en kansen een steviger 

voedingsbodem vormen. Werken aan duurzaamheid gaat, met de woorden van Shucksmith 

en Chapman (1998: 233), ‘beyond counting victims’.  
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2.  De tweede dimensie: sociaal kapitaal 
 
2.1. Duurzaamheid en kapitaal 
 

Een belangrijke stroming in de benadering van duurzaamheid is gebaseerd op het begrip 

‘kapitaal’. De Franse socioloog Bourdieu (1985) definieert kapitaal in deze context als alles 

wat productief is en kan geaccumuleerd worden. OECD (2001: 12) onderscheidt 

verschillende kapitaalsvormen: natuurlijk kapitaal, geproduceerd kapitaal (fysiek kapitaal en 

‘disembodied knowledge’), menselijk kapitaal, sociaal kapitaal en het geheel van politieke, 

institutionele en juridische afspraken (wat door de term bestuurlijk kapitaal kan worden 

omvat)7. Deze verschillende kapitaalsvormen interageren met elkaar, en dragen bij tot het 

welzijn van de mens.  

 

Het omgaan met deze verschillende vormen van kapitaal heeft geleid tot twee stromingen in 

de benadering van duurzaamheid. De ‘duurzaamheid in enge zin’ -narrow sustainability 

(Eigenraam et al., 2000) of strong sustainability (European Commission? 2001; Common 

and Perrings? 1992)- streeft ernaar dat de afzonderlijke voorraden kapitaal die ter 

beschikking staan van de mens niet afnemen. Aldus dienen de volgende generaties van elke 

voorraad kapitaal minstens evenveel in handen te hebben, als de huidige generaties. De 

‘duurzaamheid in brede zin’ -broad sustainability (Eigenraam et al., 2000) of weak 

sustainability (European Commission, 2001; Dasgupta en Heal, 1979)- heeft als 

uitgangspunt dat de totale som van kapitaal die de komende generatie ter beschikking heeft, 

minstens even groot moet zijn als die waarover de huidige generatie beschikt. Dit impliceert 

dat een substitutie tussen verschillende vormen van kapitaal in het tweede geval mogelijk is 

terwijl in het eerste geval substituties tussen kapitaalvormen uitgesloten zijn. In de praktijk 

leiden beide stromingen vaak tot een tussenvorm, waarbij substitutie tussen verschillende 

vormen van kapitaal geaccepteerd wordt, zolang de kritische waarde van een bepaalde vorm 

van kapitaal niet wordt bereikt.  

 

 

2.2. Sociaal kapitaal 
 

 ‘Sociaal kapitaal’ kent sinds het voorbije decennium veel succes in zowel sociale als 

economische wetenschappen. Er bestaat echter geen eenduidigheid over de invulling van 

het concept.   

 

Veralgemenend definieert OESO (2001: 41) sociaal kapitaal als volgt: ‘Social capital is 

networks together with shared norms, values and understandings that facilitate co-operation 
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within or among groups’8. Lin (2001: 6) definieert het als ‘investment in social relations with 

expected returns’.  

 

In de theorievorming over sociaal kapitaal zijn twee grote stromingen te onderscheiden. De 

eerste stroming ziet sociaal kapitaal als een maatschappelijke hulpbron waarover groepen of 

gemeenschappen kunnen beschikken voor collectieve actie9.  In de tweede stroming wordt 

sociaal kapitaal gezien als een productiemiddel dat weliswaar door sociale relaties in een 

maatschappij of groep wordt gevoed, maar waarover de leden van de maatschappij of groep 

als individu kunnen beschikken10.  

 

Welke strekking men ook voorstaat (sociaal kapitaal als collectief gegeven of als individuele 

troef), verschillende elementen komen in de definities terug. Vertrouwen (‘trust’) komt voort 

uit de aanwezigheid van voldoende normen en netwerken in de gemeenschap zodat de 

leden van de gemeenschap vlot en veilig acties kunnen en willen ondernemen. Dit 

vertrouwen kan persoonlijk zijn (bv. in kleine, hechte gemeenschappen) of eerder abstract (in 

complexe gemeenschappen). De aanwezigheid van vertrouwen hangt samen met de 

aanwezigheid van reciprociteitsrelaties in de gemeenschap. Dit is het mechanisme waarbij 

donoren hulpbronnen ter beschikking stellen, met de verwachting dat deze later zullen 

worden gecompenseerd (Portes, 1998: 8). We onderscheiden specieke reciprociteit (een 

gelijktijdige uitwisseling van goederen of diensten van gelijke waarde) en gegeneraliseerde 

reciprociteit (een continue uitwisselingsrelatie die op elk ogenblik in onevenwicht is, maar 

waarin beide betrokken partijen verwachten dat het onevenwicht in de toekomst zal 

gecompenseerd worden)11. Netwerken zijn erg belangrijk voor het ontstaan en de 

verspreiding van reciprociteit en vertrouwen. Granovetter (1985) spreekt in dit verband over 

de inbedding (embeddedness) van afspraken en transacties in een bredere structuur van 

persoonlijke relaties en sociale netwerken, waardoor vertrouwen kan ontstaan, en 

wangedrag wordt ontmoedigd. Deze netwerken kunnen horizontaal geordend zijn (de 

structuur van een web), verticaal (de structuur van een stamboom), of een mengvorm van 

beide aannemen (de structuur van een voetbalploeg met een kapitein). Woolcock (2000) 

onderscheidt drie vormen van relaties die de netwerken vormgeven. ‘Bonding’-relaties zijn de 

relaties die we aangaan met mensen zoals onszelf (binnen een familie, binnen eenzelfde 

ethnische groep, binnen eenzelfde beroepsvereniging, ...). ‘Bridging’-relaties zijn de relaties 

die we aangaan met mensen die niet zijn zoals wijzelf (mensen uit een andere sociaal-

economische klasse, van een andere generatie, van een andere regio, ...)12. ‘Linking’-relaties 

tenslotte zijn de relaties die mensen aangaan met machtsdragers. Een evenwicht tussen 

bridging-, bonding- en linking-relaties is nodig om sociale fragmentatie (disintegratie van het 

sociaal weefsel) tegen te gaan (Australian Bureau of Statistics, 2002: 5). Te sterke ‘bonding’-
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relaties (met als typevoorbeeld gesloten familiebanden) in combinatie met weinig ‘bridging’-

relaties leiden tot erg gesloten, weinig flexibele gemeenschappen13.  

 

Het verenigingsleven is erg belangrijk voor de opbouw van sociaal kapitaal (Elchardus et al., 

2001 in Vranken, 2002: 52): het bemiddelt tussen burger en politiek, en kweekt vertrouwen in 

de democratie. Het maakt mensen minder autoritair, minder etnocentrisch, en vermindert de 

gevoelens van machteloosheid. Het vertrouwen in de instellingen, alsook de 

buurtbetrokkenheid en het veiligheidsgevoel vergroten. Het type vereniging (zuilgebonden of 

niet, socio-cultureel, sportclub, ...) speelt hierbij geen rol. Elchardus et al. (2001) halen aan 

dat vooral beter geschoolden deelnemen aan het verenigingsleven, terwijl laaggeschoolden 

veelal uit de boot vallen. Dat sluit aan bij de bevindingen van Vernimmen et al. (2002): uit 

hun onderzoek blijkt dat aanhoudend problematische landbouwershuishoudens minder actief 

zijn in het verenigingsleven dan langdurig geïntegreerde huishoudens. Ze gaan wel vaker 

naar de kerk, zonder daar echter sociale ontmoetingen aan te koppelen.  

 

 

2.3. Enkele voorbeelden 
 

De theoretische uitwerking van het concept sociaal kapitaal werd het voorbije decennium 

stevig onderbouwd. Het concept werd tot op heden echter weinig geoperationaliseerd. Het 

gebruik van het concept in descriptieve analyses of voor de predictie van trends is dan ook 

erg vaag gebleven. Toch werden in het recente verleden verschillende pogingen 

ondernomen om sociale kapitaal te meten. Met de conferentie ‘The measurement of social 

capital’ (London, September 25-27, 2002) gaf ook OECD, in samenwerking met de Office for 

National Statistics (ONS, Verenigd Koninkrijk), recent een signaal dat sociaal kapitaal als 

werkconcept aan credibiliteit wint en opgang maakt. Meestal gebeurt dit op een erg grote 

schaal, die de vergelijking tussen landen mogelijk maakt. Het meten van sociaal kapitaal 

gebeurt dan veelal als een aggregatie van een aantal dimensies, elk met een aantal 

indicatoren, waaruit men dan een bepaalde index distilleert (zie bijvoorbeeld Putnam (2000), 

Harper (2000), Spellerberg (1997), OECD (2002) of Healy (2002)). Tabel 2 geeft bij wijze van 

illustratie een rangschikking van een aantal OECD-landen op basis van de trust-index van 

Knack en Keefer (1997).   
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Tabel 2. Een maatstaf voor trust voor een aantal OECD landen (OECD 2001b: 85 op basis 

van Knack en Keefer 1997). De getallen geven een score weer op een puntenschaal. 

 

Noorwegen 61.2 Ierland 40.2 

Finland 57.2 Korea 38.0 

Zweden 57.1 Spanje 34.5 

Denemarken 56.0 Oostenrijk 31.8 

Canada 49.6 België 30.2 

Australië 47.8 Duitsland 29.8 

Nederland 46.2 Italië 26.3 

Verenigde Staten 45.4 Frankrijk 24.8 

Verenigd Koninkrijk 44.4 Portugal 21.4 

Zwitserland 43.2 Mexico 17.7 

Ijsland 41.6 Turkije 10.0 

 
 

Het verdere onderzoek van Knack en Keefer suggereert dat er mogelijk een correlatie is 

tussen economische groei van een land en de aanwezige hoeveelheid sociaal kapitaal 

(OECD 2001: 86). Ook Moesen en Chercheye (2000) tonen aan dat er een link bestaat 

tussen de ‘vertrouwensindex’ (een maat voor sociaal kapitaal) en het groeipotentieel van een 

regio. Hieruit blijkt dat het institioneel vertrouwen in Vlaanderen laag is, hetgeen verdere 

groeimogelijkheden zou hypothekeren.  

 

Op een kleinere schaal (bijvoorbeeld binnen verschillende gemeenschappen in Vlaanderen) 

zijn er veel minder gegevens voor handen. Soms behandelen de beschikbare data enkel de 

mate waarin een aspect van sociaal kapitaal (zoals netwerken) aanwezig is in een bepaalde 

regio of bij een bepaalde gemeenschap, soms evalueren ze ook het effect van (een aspect 

van) sociaal kapitaal op bijvoorbeeld economische prestaties of de ervaring van welzijn. 

Enkele voorbeelden:  

 

1. Bouckaert en Sels (2001) bestuderen het sociaal kapitaal bij Vlaamse ‘zelfstandige 

ondernemers’ (n=531) en ‘land- en tuinbouwers’ (n=501), die ze gezamenlijk ‘zelfstandigen’ 

noemen (n=1032). In dit sociaal kapitaal onderscheiden ze professionele samenwerking, 

institutioneel vertrouwen en deelname aan sociale activiteiten. Enkele conclusies:  

 

-De wil tot samenwerking is beperkt. Slechts één derde van de respondenten zou meer 

willen samenwerken. Deze wil tot autonomie (of onwil tot samenwerking) is nog sterker 
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bij land- en tuinbouwers dan bij de andere zelfstandigen. Dit kan gedeeltelijk worden 

verklaard door een groot wantrouwen (gebrek aan ‘trust’) tegenover de medemens. Dit 

wantrouwen is groter bij zelfstandige ondernemers dan bij de land- en tuinbouwers. 

Andere verklaringen zijn de gehechtheid aan autonomie, de marktcondities en de 

beperkte mogelijkheden om uit te breiden. De resultaten worden verder opgesplitst: 

melkveehouders en tuinbouwers zijn meer bereid tot samenwerken (resp. 40 en 42%) 

dan veetelers en akkerbouwers (resp. 25 en 24%). Groeiende bedrijven willen ook meer 

samenwerken en hebben meer ‘vertrouwen in de medemens’ dan niet-groeiers, grote 

bedrijven meer dan kleinere, en hoger opgeleiden meer dan lager opgeleiden.  

-Het institutioneel vertrouwen bij zelfstandigen is het grootst in de ‘instellingen van de 

vrije markt’ (banken en bedrijven), gevolgd door de politieke instituties (in stijgende 

volgorde: Europese, federale, Vlaamse en gemeentelijke overheden) en tenslotte de 

traditionele instellingen (gerecht, kerk, pers, vakbonden, leger, politie). Land- en 

tuinbouwers hebben echter meer vertrouwen in kerk, politie en belangenverenigingen 

dan zelfstandige ondernemers, maar veel minder in de pers.  

-De helft van de zelfstandigen neemt niet deel aan enige vorm van verenigingsleven. 

Eén derde van de land- en tuinbouwers neemt deel aan de activiteiten van de 

professionele verenigingen; bij zelfstandig ondernemers is dit een vijfde. Land- en 

tuinbouwers zijn relatief meer aanwezig in de educatieve en parochiale verenigingen; 

zelfstandige ondernemers zijn meer betrokken bij solidariteitsverenigingen en artistieke 

initiatieven.  

 

2. Agneessens et al. (2003) zoeken antwoorden op de vraag in welke mate het aantal, de 

intensiteit en de diversiteit van de sociale contacten binnen de directe omgeving 

samenhangen met de manier waarop de mensen naar het leven en de samenleving kijken. 

Bij een uitgebreide steekproef van ongeveer 1400 Vlamingen gaan ze na of specifieke 

kenmerken van de respondenten gecorreleerd zijn met types van sociale relaties en 

netwerken, en in hoeverre deze kenmerken de houding van de respondent tegenover de 

bredere maatschappij beïnvloeden. De auteurs maken geen onderscheid naar beroep; het is 

dus niet mogelijk resultaten voor land- en tuinbouwers te extraheren. Er is echter wel een 

onderscheid tussen personen van het platteland en de stad, gedefinieerd op basis van een 

bevolkingsdichthedenschaal van de gemeente van de respondent. Enkele conclusies:  

 

-Vertrouwenspersonen (personen die men zou aanspreken over persoonlijke problemen) 

zijn een bron van sociaal kapitaal. Vrouwen, jongeren, hoger opgeleiden, personen uit 

dunbevolkte gebieden en leden van een vereniging hebben een groter aantal 

vertrouwenspersonen en een sterkere mate van sociale integratie dan mannen, ouderen, 
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lager opgeleiden, personen uit dichtbevolkte gebieden en personen die geen lid zijn van 

een vereniging. Vooral wat betreft de verbondenheid met buren is de urbanisatiegraad 

belangrijk: de verbondenheid met buren is groter bij inwoners van rurale gebieden.  

-In een individualistisch georiënteerde gemeenschap zijn andere vormen van relaties 

belangrijk dan in een eerdere traditionele gemeenschap. De opbouw en het onderhoud 

van individueel gekozen relaties met vrienden en kennissen is er belangrijker dan het 

onderhouden van contacten met familie en buren (relaties die voortvloeien uit geboorte 

en woonplaats, die men dus niet zelf kan kiezen). Dit leidt tot nieuwe netwerken, die 

eerder steunen op een gelijklopend persoonlijk waardenpatroon, dan op het gegeven 

van verwantschap of nabuurschap. Deze nieuwe vorm van netwerken is sterker 

aanwezig in geürbaniseerd gebied dan in ruraal gebied.  

 

3) KVLV-AGRA voerden in 1997 een gezamenlijk onderzoek uit bij landbouwers (n=293) uit 

de Westhoek, met een parallelgroep in het Meetjesland (Dedry, 1997). Ook zij peilden naar 

de sociale contacten en de deelname aan het verenigingsleven. Globaal genomen hebben 

de landbouw(st)ers frequente sociale contacten, die ze ‘positief en verrijkend’ vinden. Vooral 

(dichte) familie is belangrijk. Ook de contacten met de vrienden en buren zijn positief, 

ongeacht of ze landbouwers zijn. Toch is er vaak een gevoel van isolement, wat eventueel 

kan worden verklaard door het grote overwicht aan contacten met dichte familie (sterke 

‘bonding’-relaties, zie hoger), waardoor het sociaal netwerk vrij eenzijdig aanvoelt. Het is 

echter ook mogelijk dat het stereotiep beeld dat men heeft over de geïsoleerde landbouwer 

sterker is dan de positieve ervaring van sociale netwerken rondom zich: het individu voelt 

zich geïsoleerd omdat de maatschappelijke perceptie voorschrijft dat hij geïsoleerd is. Bijna 

de helft (44%) van de landbouw(st)ers was de voorbije jaren actief in een vereniging of in de 

politiek14. Geen interesse of geen tijd waren de voornaamste redenen om niet deel te nemen. 

Dit is even hoog als het Vlaamse gemiddelde, en hoger dan de categorieën waartoe de 

landbouwers behoren: de zelfstandigen (38%) of de ongeschoolde arbeiders (34%). 

Bovendien betreft het hier actief lidmaatschap, terwijl de Vlaamse cijfers ook passief 

lidmaatschap opnemen. Het betreft dus een hoog engagement. Dit percentage is ook heel 

wat hoger dan bij de landbouwers in het Meetjesland, wat erop wijst dat de hoeveelheid of 

hoedanigheid van het aanwezige sociaal kapitaal regio-afhankelijk is. 
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2.4. Conclusie 
 

In de sociaal-economische dimensie staat sociaal kapitaal centraal. Hierin wordt het belang 

benadrukt van netwerken, vertrouwen en reciprociteit. Hierin schuilt de sterkte van de 

benadering: waar voorheen sociale en culturele dynamieken in economische analyses enkel 

fungeerden als contextfactoren -behorende tot de ‘datakrans’ van het economisch systeem 

(Tieleman 1991)- laat de verbinding van sociale en culturele factoren met de notie ‘kapitaal’ 

toe om sociale en economische analyses met elkaar te integreren. Er wordt immers van 

uitgegaan dat ook sociale en culturele hulpbronnen kapitaal vormen dat productief is en kan 

worden geaccumuleerd.  

 

Toch is enige omzichtigheid geboden, wanneer we sociaal kapitaal binnenbrengen in de 

definitie van sociale duurzaamheid. Het sociale en het culturele wordt immers vooral 

geëvalueerd in relatie tot economische performantie. Het is een utilitaristische benadering, 

die het nut van sociale en culturele factoren in kaart brengt, zonder aan het culturele of het 

sociale een intrinsieke waarde toe te dichten.  
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3. De derde dimensie: cultuur 
 

3.1. Begrippen 
 

Onderliggend aan cultuur als derde dimensie is het gegeven dat alle menselijk handelen 

ingebed is in een culturele voedingsbodem. Pas in het laatste decennium kwam cultuur 

zowel in de academische als de politieke wereld volwaardig in de kijker. Op initiatief van de 

Verenigde Naties ontstond in 1993 bijvoorbeeld de World Commission on Culture and 

Development, onder voorzitterschap van Perez de Cuellar. Het verslag van deze commissie 

kreeg de titel ‘Our creative diversity’ (1995): culturele diversiteit leidt tot creativiteit.  

 

Ter verduidelijking van wat in het vervolg onder cultuur wordt begrepen, doen we in deze 

paragraaf een beroep op het werk van Verhelst (2003: 126-133), internationaal coördinator 

van het Netwerk Culturen15.  

 

Als definitie neemt Verhelst (2003: 12616): ‘Cultuur is het complexe geheel van oplossingen 

dat een bepaalde gemeenschap erft, overneemt of creëert om aan de uitdagingen van haar 

natuurlijke en sociale omgeving het hoofd te bieden’.  

 

Volgende deelaspecten analyseren de definitie:  

 

complex geheel: cultuur heeft verschillende dimensies 

-een symbolische dimensie: kosmologie, religie, moraal, psychologische kenmerken, 

symbolen, ...;  

-een sociale dimensie: de manier waarop mensen zijn georganiseerd in de maatschappij 

(familiestructuur, rol van gezagsdragers, samenwerkingsvormen, manieren van conflict-

hantering, politieke en administratieve organisatievormen);  

-een technische dimensie: de knowhow waarover een gemeenschap beschikt. 

 

gemeenschap: in tegenstelling tot Verhelst, die het begrip ‘gemeenschap’ niet verder 

uitwerkt, geven Kilpatrick en Falk (2001) een hedendaagse invulling via hun begrip 

‘community-of-common-purpose’. Hedendaagse gemeenschappen nemen immers 

verschillende vormen aan en zijn gebaseerd op verschillende gemeenschapsvormende 

elementen: lokaliteit (het traditionele gemeenschapsconcept), coöperatie of organisatie, 

belangengroepen  (al dan niet professioneel) en ook electronisch netwerken. Individuen zijn 

dus veelal lid van meerdere gemeenschappen (een dorp, een studiekring, een chatgroep, 
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een vakorganisatie, een vriendengroep, een familie...). Het is deze veelzijdigheid die in het 

vervolg met het begrip ‘gemeenschap’ wordt bedoeld.  

 

erft, overneemt of creëert: De cultuur wordt enerzijds gevoed door het verleden. Het gaat er 

hier echter zeker niet om terug te keren naar ‘de bronnen’ (de roots), het gaat erom die 

bronnen niet uit het oog te verliezen. We moeten weten waar we vandaan komen, om beter 

te begrijpen waar we heen moeten. Tegelijk neemt elke cultuur voortdurend elementen over 

van andere culturen, die ze aanpast, herinterpreteert. Hierdoor creëert een gemeenschap 

ook cultuur: ze is geen statisch gegeven, maar voortdurend in verandering.  

 

Cultuur als basis van sociale transformatie: uit de dynamische opvatting van cultuur volgt dat 

sociale verandering niet van buitenaf kan opgelegd worden (althans niet als ze bestendig wil 

zijn), maar integendeel een relatief endogene constructie moet zijn. De gemeenschap moet 

deze transformatie zelf tot stand brengen.  

 

Verhelst onderscheidt vier menselijke functies van cultuur in relatie tot het individu of de 

gemeenschap: creëren van zelfrespect, kunnen selecteren van invloeden van buitenaf, een 

bron van verzet en zin geven aan wat we doen17. Het aannemen van een endogeen 

onderzoeksperspectief is een belangrijke voorwaarde om de culturele dimensie van sociale 

duurzaamheid tot haar recht te laten komen. Bij dergelijk onderzoek verlaat de onderzoeker 

zijn afstandelijkheid om zo goed als mogelijk de probleemstelling te analyseren vanuit het 

gezichtspunt en met de concepten van de betrokkenen. Pas in een latere fase van het 

onderzoek wordt opnieuw afstandelijkheid gecreëerd18.  

 

 

3.2. Sociale cohesie als basisconcept 
 

Een basisconcept voor de sociaal-culturele benadering is sociale cohesie, die Vranken 

(2002: 52) definieert als ‘de samenhang tussen de elementen van een – bestaand - geheel’. 

Deze elementen kunnen individuen zijn in een groep, groepen in een buurt, wijken in een 

dorp, buurten in een stad, gemeenschappen in een regio of land, enzovoort. In tegenstelling 

tot sociale uit- of insluiting -waarbij de relatie vooral op een hiërarchie is gebaseerd (zie 

paragraaf 1.1.)- is de relatie tussen groepen veeleer horizontaal. Deze elementen kunnen 

van verschillende of van gelijke grootte zijn. De enige voorwaarde is dat het niveau relatief 

vergelijkbaar is, en dat ze zich allemaal op micro-, meso- of macroniveau bevinden. Sociale 

cohesie is dus perfect mogelijk tussen verschillende regio’s (bijvoorbeeld de opdeling van de 

provincie West-Vlaanderen in verschillende gebieden zoals de Westhoek of het Brugse 
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Ommeland) of tussen bevolkingsgroepen. Sociale cohesie is echter niet aan de orde 

wanneer het gaat over ‘de integratie van minderheidsgroepen in de samenleving’. Dat ‘de 

plattelandsbevolking aansluiting moet vinden bij de rest van de maatschappij’, is een 

discours van sociale insluiting (met alle nadelen vandien, zie hoger). Dat rurale en stedelijke, 

agrarische en niet-agrarische, eerder gesloten en meer open bevolkingsgroepen, elkaar 

kunnen complementeren, en voor elkaar een betekenis kunnen hebben, sluit aan bij een 

benadering vanuit sociale cohesie. Hierbij verschillen de elementen die het geheel 

constitueren wel van elkaar. Het is zelfs noodzakelijk, aldus Vranken, dat er diversiteit tussen 

de elementen is: cohesie veronderstelt differentiatie, stukken die voldoende verschillend zijn 

-en elk op zich ook stevig genoeg- om in elkaar te passen. Wat verwerpelijk is op materieel 

vlak - iedereen heeft recht op een voldoende materiële levensstandaard - is noodzakelijk op 

sociaal-cultureel vlak: diversiteit is een troef voor de kracht en de cohesie van een 

samenleving. Het ontkennen van deze diversiteit leidt tot een misleidende generalisatie. Er is 

niet zoiets als ‘de cultuur’ van een gemeenschap of een regio. Als we geen rekening houden 

met de heterogeniteit van lokale culturen, met subculturen en tegenculturen, kunnen we de 

fout begaan dat we de culturele eigenschappen van slechts één van de elementen 

toepassen op het geheel (Verhelst 2003: 130). 

 

Vranken (2001) onderscheidt twee dimensies in sociale cohesie. De relationele dimensie 

vertegenwoordigt de sociale component van de sociaal-culturele benadering. Ze is 

opgebouwd uit gestructureerde solidariteit, sociale netwerken, en daarmee samengaand ook 

sociaal kapitaal. De culturele dimensie steunt op een gemeenschappelijk waardepatroon en 

op identificatie met de groep (Kearns en Forrest, 2000 in Vranken, 2001).  

 

In de relationele dimensie staan solidariteit en netwerken centraal. Er is een gestructureerde 

veelheid van sociale banden tussen mensen en tussen hun sociale posities nodig om tot 

sociale cohesie te komen. Via deze banden behoren mensen tot een netwerk en krijgen ze 

een plaats in de samenleving. Hoe meer deze netwerken elkaar doorkruisen, hoe hechter de 

sociale cohesie. De aspecten van sociaal kapitaal vinden we hierin terug: netwerken, trust, 

communicatiestromen, sterke en zwakke banden, enzovoort. Deze kwamen in paragraaf 1.2 

reeds aan bod; het is aldus niet nodig ze hier verder uit te werken. 

 

Sociale cohesie heeft ook een culturele dimensie. De culturele dimensie van sociale cohesie 

gaat ten eerste uit van de stelling dat een gedeeld stel waarden en normen nodig zijn om 

een samenleving in stand te houden. Daardoor kunnen de leden van de (subgroepen van 

de) samenleving gemeenschappelijke streefdoelen herkennen en steunen, en kunnen ze 

een gemeenschappelijk stel morele beginselen en gedragscodes delen die hun relaties met 
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de anderen en met hun omgeving sturen (Kearns en Forrest, 2000: 997; cf. supra definitie 

van Verhelst).  

Een tweede aspect is het gevoel van behoren tot of identificatie met een groep, een 

gemeenschap. Deze gemeenschapsvorming is de resultante van de integratie van sociale 

netwerken (de relationele dimensie) en een waardepatroon. Externe en interne krachten 

maken deze integratie mogelijk. Intern vergemakkelijken de netwerken communicatie en 

interactie. Gemeenschappelijke culturele raamwerken (die gedeelde waarden inhouden) 

faciliteren het ontstaan van gemeenschappelijke betekenissen, interpretaties en normen. Dit 

leidt tot een gevoel van betrokkenheid bij een gemeenschappelijke onderneming en tot de 

bereidheid om met elkaar samen te werken om de gemeenschappelijke doelstellingen te 

halen. De externe factor die vereenzelviging met de groep bevordert, is de waarneming van 

de buitenwereld als een ‘zij-groep’ (tegenover de ‘wij-groep’), die eventueel een bedreiging 

inhoudt. Stereotypering en stigmatisering zijn daartoe een middel en tevens een resultaat 

daarvan (Vranken, 2001: 49). Deze interne en externe krachten worden ook als 

respectievelijk positieve en negatieve wegen tot groepsidentificatie omschreven (Vranken, 

2002: 53). 

 

 

3.3. Voorbeeld 
 
In de geïndustrialiseerde landen zijn er erg weinig illustraties voorhanden van onderzoeken 

die vanuit een endogeen perspectief, met landbouwers als onderzoeksgroep, de culturele 

dimensie van sociale duurzaamheid als focus nemen. Pepperdine (2001) genereert 

indicatoren voor sociale duurzaamheid in enkele gemeenschappen in een gebied in 

Australië. 

 

Pepperdine neemt als vertrekpunt dat sociale indicatoren op lokaal niveau betekenisvol 

moeten zijn, hetgeen impliceert dat er op verschillende niveaus (dorp, regio, nationaal) 

verschillende indicatoren worden gesuggereerd. Dit idee van lokaliteit wordt gevat in het 

concept local information system dat is opgebouwd uit zowel objectieve als subjectieve 

indicatoren. Subjectieve indicatoren bevatten elementen van persoonlijke attitudes, 

overtuigingen en gevoelens. Ze meten de realiteit waarin mensen leven, zoals mensen die 

ervaren. Objectieve indicatoren (zoals verzameld in een census) geven dan de context  aan 

waarin de gemeenschap zich bevindt. Essentieel in het opzetten van een local information 

system is de betrokkenheid en participatie van de verschillende belanghebbenden, met het 

gevolg echter dat elke groep indicatoren specifiek is voor een gegeven gemeenschap of 

regio en niet kan worden overgenomen voor een andere groep.  
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De methodologie van Pepperdine is opgebouwd uit meerdere stappen:  

 

a. face-to-face interviews (n=25) om de belangrijkste thema’s van sociale duurzaamheid voor 

de gemeenschap te bepalen 

b. een enquête in de gemeenschap om de resultaten van stap a te valideren (n=185, 

respons= 42%) 

c. verwerking van de data, leidend tot  thema’s van sociale duurzaamheid19.  

d. De thema’s werden verwerkt tot een schriftelijke enquête met 55 beweringen (n=1000, 

respons=45%). Via Principal Component Analysis (PCA) werden de beweringen gevalideerd 

(54 van de 55) en werd het aantal variabelen gereduceerd tot 15 discrete factoren. De 54 

weerhouden beweringen maken samen de 15 factoren uit: 

 

1. cohesie  

2. gemeenschapszin  

3. welvaart  

4. buurtgevoel 

5. openheid, tolerantie  

6. gemeenschapsleven 

7. werkgelegenheid  

8. sociale stabiliteit vs. desintegratie  

9. gehechtheid aan de streek 

10. insluiting 

11. economische leefbaarheid 

12. gemeenschapsopbouw en 

zelfvoorziening  

13. communicatie  

14. eenheid  

15. demografische stabiliteit 

 

Deze 15 factoren vormen indicatoren voor rurale sociale duurzaamheid van de betrokken 

gemeenschap. Samengenomen verklaren ze 62% van de totale variantie. Ze geven een 

subjectief inzicht in de manier waarop de leden van de gemeenschap leven, werken, relaties 

hebben met elkaar, zich organiseren, kortom deel uitmaken van een gemeenschap. Deze 

subjectieve indicatoren komen te staan naast objectieve indicatoren die Pepperdine haalt uit 

censusdata (hier niet weergegeven). Cohesie (factor 1) was veruit de belangrijkste factor 

(meer dan 20% van de variantie verklaard), gevolgd door gemeenschapszin, welvaart, 

buurtgevoel (‘neighbourliness’) en tolerantie (en verder in de volgorde zoals de factoren 

hierboven staan gerangschikt). Dit resultaat geeft aan dat, in de gecontextualiseerde case-

studie van Pepperdine, klassieke economische aspecten (factoren 3, 7 en 11) niet van 

primordiaal belang zijn. Tegelijk geeft het de aandachtspunten aan waarop lokaal beleid en 

planners zich moeten richten.  
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3.4. Conclusie 
 
Elk individu behoort tot één of meerdere gemeenschappen, die we hebben gedefinieerd als 

een ‘community-of-common-purpose’. Gemeenschappen worden gekarakteriseerd door een 

cultuur. De sociaal-culturele dimensie van sociale duurzaamheid neemt deze cultuur als 

vertrekpunt en beschouwt culturele identiteit en diversiteit als troeven.  

 

Het begrip ‘sociale cohesie’ omvat deze diversiteit. Het kent een relationele en een culturele 

component. Dat rurale en stedelijke, agrarische en niet-agrarische, eerder gesloten en meer 

open bevolkingsgroepen, elkaar kunnen complementeren, en voor elkaar een betekenis 

kunnen hebben, sluit aan bij een benadering vanuit sociale cohesie. Hierbij verschillen de 

elementen die het geheel constitueren van elkaar: cohesie veronderstelt differentiatie. 

Diversiteit is een troef voor de kracht en de cohesie van een samenleving. Het ontkennen 

van deze diversiteit, leidt tot een misleidende generalisatie. Er is niet zoiets als ‘de cultuur’ 

van een gemeenschap of een regio. Als we geen rekening houden met de heterogeniteit van 

lokale culturen, met subculturen en tegenculturen, kunnen we de fout begaan dat we de 

culturele eigenschappen van slechts één van de elementen toepassen op het geheel.  

 

Het onderzoek van Pepperdine gaf een illustratie van een benadering van sociale 

duurzaamheid waarin het belang van cultuur centraal werd gesteld. Ze neemt een endogeen 

perspectief als invalshoek waarbij de stakeholders actief participeren.  
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4. De vierde dimensie: psychische en fysische gezondheid 
 

Het is zinvol om nog een vierde dimensie uit te werken: een benadering waarin enkel het 

lichamelijk welzijn van de mens centraal staat. Het welzijn van het individu wordt dan 

benaderd vanuit een persoonlijk behoefteparadigma: de leniging van de lichamelijke (zowel 

fysische en psychische) noden die het individu persoonlijk als belangrijk ervaart. We 

onderscheiden hierin de psychische gezondheid van het individu (stress, paragraaf 4.1) en 

de fysieke veiligheid op het werk (paragraaf 4.2). Dat er hieromtrent binnen de Vlaamse 

landbouw een aantal problemen zijn, is genoegzaam bekend. Het beperkte onderzoek dat in 

Vlaanderen en België omtrent deze problematieken al werd verricht, werd verzameld en 

aangevuld in de publicaties van Preventagri (Agricall, 2002, Bossut, 2002, De Cuyper en De 

Witte, 2002, Lorent, 2002 a, b, Troquet, 2002a, b, en Vancoillie, 2002). Tenzij anders 

vermeld, baseren we ons voor dit hoofdstuk op deze publicaties.  

 

 

4.1.  Stress 
 

Een algemeen aanvaarde definitie van ‘stress in de werksfeer’ beschrijft stress als ‘het 

antwoord van de werknemer op de met de situatie verbonden vereisten waaraan hij/zij moet 

voldoen en waarbij hij/zij twijfelt over de nodige middelen te beschikken’ (De Keyser en 

Hansez, 1996 in Agricall, 2002: 20). Drie aspecten zijn hierbij belangrijk. Stress is een 

kwestie van persoonlijke perceptie (een gegeven situatie wordt door iedereen anders 

aangevoeld), van twijfel of de eigen middelen (kennis, ervaring, ...) wel voldoende zijn om de 

situatie aan te kunnen, en van een plichtsbesef om toch met de situatie om te gaan (als men 

zich niet betrokken voelt, ontstaat er ook geen stress). Stress is ook een dynamisch proces, 

en kan zowel positief (eustress) als negatief (distress) zijn. Positieve stress werkt 

stimulerend, maar kan echter omslaan in negatieve stress wanneer extra verzwarende 

omstandigheden de kop opsteken. Stress is ook slechts dan problematisch wanneer ze 

langdurig aanhoudt, en negatief blijft. Dat een landbouwer bijvoorbeeld na een verplichte 

opruiming van zijn veestapel (leidend tot posttraumatische stress) met hevige emoties wordt 

geconfronteerd, is normaal, en werkt ook helend in het verwerkingsproces. Wanneer de 

emoties echter blijven aanhouden, kan een problematische stresssituatie ontstaan.  

 

Normaliter worden bij stress in een werksituatie, waaronder ook landbouw valt, vier soorten 

stressoren onderscheiden: de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden, de 

arbeidsvoorwaarden en de arbeidsverhoudingen.  

 



4. Gezondheid 

 27

De arbeidsinhoud is de voorbije decennia sterk gewijzigd. Naast vakmanschap moet de 

landbouwer ook over heel wat ondernemerschap beschikken om in de kapitaals- en 

kennisintensieve landbouw het hoofd boven water te houden. Het zoeken van het evenwicht 

tussen beide is een moeilijke oefening (Davis-Brown en Solomon, 1988). Everaet en Lenders 

(1996) geven in hun onderzoek aan dat 52% van de landbouwers zich eerder beschouwt als 

een vakman dan als een ondernemer. Vooral de kleine boer, in een familiebedrijf met een 

eerder ‘traditioneel’ waardepatroon, heeft het moeilijk met de opkomende industriële logica 

(en het begeleidende ondernemerschap) waarin het erf leegloopt door automatisering, het 

bedrijf steeds meer wordt gedragen door vreemd, risicodragend kapitaal en gebukt gaat 

onder een stijgende administratielast. Er dient echter aangestipt dat het landbouwberoep ook 

toelaat zich te wapenen tegen heel wat stress: de landbouwer kan zelf zijn werk structureren 

en is vaak erg intrinsiek gemotiveerd voor zijn job. De ‘liefde voor het vak’ geeft de 

landbouwer een grote weerbaarheid tegen stressoren.  

 

De arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw zijn zwaar door de onvoorspelbaarheid 

en oncontroleerbaarheid van essentiële productievoorwaarden zoals ziektes, crisissen, 

weersomstandigheden en marktcondities. Ook de steeds complexere machines kunnen de 

aanleiding zijn voor stress: de vereiste intellectuele capaciteiten worden steeds groter, en bij 

panne is men steeds meer afhankelijk van externen. Fysische klachten ten gevolge van 

excessief machinegebruik hebben ook vaak gevolgen op het psychisch welzijn van de 

landbouwer. Hierbij is het typerend dat veel landbouwers een toch wel erg ruime definitie van 

ziek-zijn hanteren, die kenschetsend is voor de manier waarop veelal roofbouw wordt 

gepleegd op het lichaam: ziek zijn wordt beschreven als ‘niet langer in staat zijn om te 

werken’ (Weinert en Long, 1987, in De Cuyper en De Witte, 2002: 18).  

 

Er zijn collectieve en individuele arbeidsvoorwaarden. Eerstgenoemden betreffen aspecten 

die voor elke landbouwer gelden. Een sprekend voorbeeld is het sociale zekerheidsstelsel, 

met onder andere het statuut van de meewerkende echtgenote als knelpunt. Ook de weinig 

standvastige wetgeving is vaak een bron van stress voor heel wat landbouwers. Onder 

individuele arbeidsvoorwaarden vallen de financiële omstandigheden (waaronder 

marktcondities en schulden) en de onregelmatige werkuren waarbij werktijd, persoonlijke 

vrije tijd en gezinstijd niet strikt zijn afgelijnd. Landbouwers hebben veelal een andere 

tijdsindeling en -ervaring dan andere beroepscategorieën, al is dit niet noodzakelijk meer 

stresserend. Ook de opvolgingsproblematiek (het uitkopen van kinderen, of het gebrek aan 

opvolging) kan leiden tot stresserende arbeidsvoorwaarden.  

De arbeidsverhoudingen tenslotte zijn erg complex op een landbouwbedrijf. Er zijn de 

gezinsrelaties -man en vrouw zijn tegelijk partners, collega’s en ouders- die onder druk 
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komen te staan door maatschappelijke tendensen die vaak sneller evolueren dan in de 

bedrijfspraktijk mogelijk is (zie ook de Rooij, 1992). Er zijn de relaties met experts die een 

steeds groter deel van het werk op zich nemen (boekhouding, toelevering, loonwerk, ...). Dit 

kan leiden tot stress bij de landbouwer die zijn onafhankelijkheid en vrijheid bedreigd ziet. De 

relatie met overheid en landbouworganisaties wordt vaak als negatief ervaren, omdat deze 

instanties weinig aansluiting zouden vinden bij de praktijk van het familiebedrijf.  

 

Of landbouwers stress hebben, welke de verhouding is tussen positieve en negatieve stress, 

en of ze meer of minder psychische gezondheidsproblemen hebben dan andere 

professionele groepen in de samenleving, zijn moeilijk te beantwoorden vragen. Bovendien 

verkeert het onderwerp in een taboesfeer waardoor de beschikbare cijfers misschien een 

onderschatting zijn. Er werd een onderzoek uitgevoerd bij Vlaamse land- en tuinbouwers, 

opgebouwd uit zowel een kwalitatief als een kwantitatief luik. Enkele resultaten worden 

hieronder weergegeven (De Cuyper en De Witte, 2002):  

 

-De gemiddelde land- en tuinbouwer heeft niet meer of minder stress (zowel positieve 

werkstimulatie als negatieve stress) dan het gemiddelde van andere 

bevolkingsgroepen20. De ‘gemiddelde land- en tuinbouwer’ verdwijnt echter wanneer 

deze gegevens worden opgesplitst. Van de respondenten is 58% onderhevig aan een 

normaal niveau van negatieve beleving van het werk; een vijfde heeft een eerder laag 

negatief stressniveau, een vijfde eerder een hoog. Op de positieve stressschaal scoort 

tweederde van de respondenten normaal, een derde laag en slechts één procent kent 

een hoge graad van stimulatie. De risicogroep (diegenen die hoog scoren op de 

negatieve schaal en laag op de positieve schaal) maakt 12% uit van de steekproef.  

 

-De beleving van stress is leeftijdgerelateerd. Vooral de veertigers vertonen een hoog 

risico: ze scoren significant hoger op de negatieve stressschaal, en lager (hoewel niet 

significant) op de positieve schaal. Een vierde van de veertigers overstijgt het normale 

stressniveau.  

 

-Ook het statuut van de respondent is belangrijk. De buitenshuis werkenden scoren 

significant lager op de positieve belevingsschaal. Het zijn vooral vrouwen, waarschijnlijk 

omdat ze vooral de mooie kant van het beroep missen terwijl het huishoudelijk en 

administratief werk voor hun rekening blijft. De mannen die buitenshuis werken zijn 

landbouwer in bijberoep. Zij ervaren de negatieve kanten van het boerenberoep, zonder 

voldoende positieve buffers te kunnen opbouwen daar ze niet voltijds ermee bezig zijn.  
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-Er is geen significant verschil tussen de beleving van werkgerelateerde stress bij 

mannen en vrouwen. 

 

-De belangrijkste stressoren zijn, in dalende orde, administratie (te veel, te moeilijk, te 

tijdsintensief, te zeer afhankelijk van experts), financiën (investeringen, prijswijzigingen, 

leningen, stijgende onkosten en dalende inkomsten), de maatschappij (imago, steeds 

strengere eisen vanwege de consument, conflicten in woongemeenschappen tussen 

nieuwkomers en landbouwers) en de ruimere politieke omgeving. Specifiek voor 

vrouwen en veertigers is ook de stressor ‘organisatie van het werk’ belangrijk (te veel 

werk, te weinig vrije tijd).  

 

 

4.2. Veiligheid en arbeidsongevallen 
 

Behalve psychische problemen worden de land- en tuinbouwers ook veelvuldig blootgesteld 

aan allerhande veiligheidsrisico’s. Het Nationaal Instituut voor Statistiek beschikt over 

nationale gegevens die Preventagri kon inkijken. Hierbij dient echter rekening gehouden met 

de beperktheid van de gegevens. Heel wat (kleinere) ongevallen worden immers niet 

aangegeven, en komen dus ook niet in de statistieken terecht. Ook ongevallen veroorzaakt 

door gevaarlijke producten worden vaak niet aangegeven, daar ze door de betrokkene niet 

als dusdanig worden herkend: vaak wordt de acute of chronische vergiftiging geïnterpreteerd 

als een vermoeidheid of lichte griep. Het merendeel van de slachtoffers zijn mannen (87% 

mannen tegenover 13% vrouwen). Tabel 3 geeft de verschillende oorzaken van ongevallen 

weer, en hun relatief aandeel in het totaal aantal ongevallen.  

 

Het gemiddeld aantal ongevallen per bedrijf of per 1000 arbeiders is in de voorbije vijf jaar 

licht gedaald. De rangschikking van de oorzaken blijft nagenoeg identiek over de jaren. 

Tijdens het jaar zijn er pieken en dalen in het aantal ongevallen (figuur 1), hetgeen te wijten 

is aan verschillende factoren. Zo worden de gemotoriseerde niet-draagbare machines vaak 

seizoensgebonden gebruikt, wat aan het begin van het seizoen aanpassingsproblemen 

veroorzaakt. Bij de trekker doet deze fluctuatie zich niet voor. In april doen zich de meeste 

ongevallen voor met de dieren, wanneer het vee op de weide wordt gezet. De dieren zijn 

opgewonden, strijden om hiërarchie in de kudde, en worden regelmatig verplaatst wat 

ongevallen in de hand werkt. Tijdens de maanden dat de dieren op de weide staan, daalt het 

aantal ongevallen, om vervolgens weer te stijgen vanaf eind augustus. Een nieuwe piek is er 

in januari en februari, in volle kalvertijd. Erg arbeidsintensieve periodes (zoals de oogsttijd in 
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augustus, het rooien van bieten en aardappelen in oktober en november of het zaaien in het 

voorjaar) verhogen eveneens de kans op ongevallen door slaaptekort en nervositeit.  

 

Tabel 3. Oorzaken van arbeidsongevallen in de landbouw van België van 1995 tot 2000 

(bron: NIS in Troquet, 2002: 35). 

 

Oorzaak van ongeval %ongevallen 

1. dieren 26% 

2. valpartij met niveauverschil 19% 

3. valpartij gelijkgronds 14% 

4. verplaatsbaar niet-draagbaar mechanisch gereedschap 10% 

5. trekker 9% 

6. handgereedschap 4% 

7. draagbaar mechanisch gereedschap 3% 

8. vast mechanisch gereedschap 3% 

9. elektrische installatie 1% 

10. gevaarlijke stoffen 1% 

11. andere (bv. blikseminslag) 12% 
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Figuur 1. Fluctuatie van het aantal arbeidsongevallen gedurende het jaar in de Belgische 

landbouw van 1995 tot 2000 (bron: NIS, Troquet 2002a: 4421) 
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Figuur 2. Arbeidsongevallen in de Belgische landbouw tussen 1995 en 2000, verdeeld volgens plaats van het letsel, statuut van het 
slachtoffer, plaats van het ongeval en ernst van het letsel (overgenomen en gecompileerd uit Troquet 2002a) 
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De grafieken in figuur 2 geven nog enkele verdere specificaties over de verdeling van het 

aantal ongevallen volgens de plaats van het letsel, het statuut van het slachtoffer, de plaats 

van het ongeval en de ernst van de letsels.  

 

Naast de reeds aangehaalde ongevallen, vormen ook fysische agentia een risico voor de 

land- en tuinbouwer: trillingen, lawaai en de thermische omgeving (Lorent, 2002b) geven 

specifieke problemen zoals rugklachten, gehoorproblemen, hartklachten of huidziektes. De 

gevaren van het werken met gevaarlijke producten worden besproken door Vancoillie (2002). 

Over deze aspecten zijn echter geen concrete betrouwbare cijfers beschikbaar. 

 

 

4.3. Conclusie 
 

Ongetwijfeld zijn de land- en tuinbouwers in Vlaanderen onderhevig aan moeilijke 

werkomstandigheden die het fysisch en psychisch lichamelijk welbevinden onder druk 

zetten. Zowel voor stress als voor arbeidsongevallen en veiligheid op het werk zijn er 

verscheidene risicofactoren te onderscheiden. Toch is enige omzichtigheid geboden. Er zijn 

immers, althans voor wat betreft het stressniveau, geen significant hogere cijfers genoteerd 

ten opzichte van andere beroepscategorieën. De cijfers over arbeidsongevallen geven 

indicaties dat er heel wat ongevallen gebeuren op landbouwbedrijven. Ook hier zijn de 

gegevens echter te ruw om verregaande conclusies te kunnen trekken. 
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DEEL 2. EEN RAAMWERK VOOR SOCIALE DUURZAAMHEID 

 

Het kan verleidelijk zijn om over sociale duurzaamheid een definitie voorop te stellen waarin 

helder wordt omschreven wat het begrip inhoudt, wat ervan wordt verwacht. Een bijeenkomst 

met experts bracht aan het licht hoe moeilijk het echter is rond een definitie een consensus 

te bereiken, en stelde zelfs de zin van een definitie op zich in vraag22. Is het nodig om sociale 

duurzaamheid glashelder te omschrijven, en het concept daarbij ook in een keurslijf te 

dwingen? Is het niet meer opportuun om het normatief kader te schetsen waarbinnen sociale 

duurzaamheid vorm kan krijgen, zonder daarom vooraf deze sociale duurzaamheid zelf 

eenduidig te willen beschrijven?  Want heeft sociale duurzaamheid niet meer te maken met 

een dynamisch proces dan met een vooraf gedefinieerde toestand? 

 

In deel 2 van deze publicatie volgen we de tweede piste: we schetsen het raamwerk 

waarbinnen sociale duurzaamheid vorm kan krijgen (hoofdstuk 5). Als afsluiter van deze 

tekst, en tegelijk als startschot voor een nieuwe fase, geeft hoofstuk 6 enkele 

slotbemerkingen. 

 

 

5. Een raamwerk voor sociale duurzaamheid  
 

Figuur 3 geeft het raamwerk weer waarbinnen de sociale duurzaamheid van de Vlaamse 

landbouw tot stand komt. De figuur is opgebouwd uit verschillende delen. Centraal staat de 

samenleving, met de verschillende actoren die bij de land- en tuinbouw betrokken zijn. De 

punten van de driehoek staan voor de verwachtingen en realisaties, de waarden en normen, 

en de omgevingsfactoren. Deze drie hoeken beïnvloeden de manier waarop de maatschappij 

de sociale duurzaamheid realiseert en evalueert (naar binnen gerichte pijlen) . De zijden van 

de driehoek staan voor de relaties tussen de verschillende hoeken van de driehoek. Ze 

symboliseren het dynamisch karakter van de verschillende hoeken. 
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Figuur 3: Raamwerk waarbinnen de sociale duurzaamheid van de landbouw in Vlaanderen 

tot stand kan komen.  

 

De verschillende componenten van de figuur worden hieronder belicht.  

 

De samenleving is de kern van het raamwerk. Zij is vragende partij en tegelijk realisator van 

duurzaamheid. Deze samenleving is echter niet homogeen, maar opgebouwd uit 

verschillende gemeenschappen (communities-of-common-purpose, paars omlijnd) die elkaar 

gedeeltelijk overlappen en elk op een verschillende manier de sociale invulling van de 

duurzaamheid concipiëren.  

 

Deze stakeholders-groepen zijn op dubbele wijze actief in het proces naar meer sociale 

duurzaamheid van de landbouw. Enerzijds realiseren zij de processen die moeten leiden 

naar meer sociale duurzaamheid door als actor bepaalde handelingen te stellen, zoals de 

consument die specifieke producten koopt, de landbouwer die zich engageert in het 

verenigingsleven, de gemeente die een sensibiliseringscampagne voert, de syndicale 

organisatie die een standpunt verdedigt of de overheid die een regelgeving uitwerkt. 

Anderzijds evalueren zij ook de bereikte vorm van sociale duurzaamheid, en leggen zij 
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voortdurend nieuwe criteria op volgens de heersende tijdsgeest en de eigen inzichten en 

belangen.  

 

Deze twee acties - het realiseren en het evalueren van sociale duurzaamheid - worden 

gestuurd door de drie hoekpunten van het raamwerk.  

 

Tabel 4. De elf gebruikte waardeclusters en de bijhorende waarden. Bijlage 1 geeft aan hoe 

we tot deze waardeclusters komen, en wat de invulling is van de gebruikte termen.  

 

Waardecluster Waarden 

Autonomie Zelfgerichtheid; onafhankelijkheid; autonomie 

Geborgenheid Verbondenheid met familie; verbondenheid 

met gemeenschap 

Veiligheid Gezondheid; (verkeers)veiligheid; materiaal 

comfort 

Universalisme Tolerantie t.o.v. andersdenkenden; openheid 

voor nieuwe ideeën 

Macht en invloed Imago; sociale status; controle over mensen 

en hulpbronnen 

Hedonisme Levensgenot; arbeidsvreugde 

Prestatie Competentie; succesvol ondernemen 

Verbondenheid met de natuur Respect voor leven en dood; meeleven met 

ritme van de natuur; respect voor mens, dier 

en omgeving; nederigheid en berusting 

Zingeving vanuit kosmologie Geloof; intrinsieke waarde van arbeid; het 

‘plukken van de vruchten van de aarde’; 

intergenerationele continuïteit 

Solidariteit Zorg; gastvrijheid 

Integriteit Eerlijkheid; rechtvaardigheid; eigenheid; 

ethiek 

 

 

Een eerste hoekpunt zijn de heersende waarden en normen. Een ‘waarde’ kan worden 

gedefinieerd als een veralgemeende, tamelijk constante en consistente (coherente) drijfveer 

die soms bewust, soms onbewust richting geeft aan het leven van een individu. McClelland 

omschrijft waarden als ‘those factors -activities, behaviors, qualities, beliefs, goals- that you 
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believe are important to do, follow, or strive toward. While you may not always think about 

your values, you are aware of them and can consciously identify them’ (McClelland, 1991: 4). 

Het geheel van waarden van een individu vormt een waardepatroon, dat vrij stabiel, 

duurzaam en sterk geïnternaliseerd is (Waege, 1997: 53). Een norm die hoort bij een 

waardepatroon is een situatie die de gewoonte is, waarnaar men zich kan of moet richten.  

 

We onderscheiden elf waardeclusters die belangrijk zijn (zie tabel 4). Een correcte 

interpretatie is hierbij cruciaal: de elf waardetypes impliceren niet dat iedereen deze waarden 

belangrijk vindt, wel dat de waarden van elk individueel waardepatroon binnen deze elf types 

te situeren/classificeren zijn. 

 

Een tweede hoekpunt van het raamwerk bestaat uit de verwachtingen (en de mate van 

realisatie ervan) van de verschillende gemeenschappen van de samenleving in verband met 

thema’s van sociale duurzaamheid. Wat de relevante thema’s zijn en welke verwachtingen 

ermee gepaard gaan, is afhankelijk van de actor. We vinden er de verschillende thema’s in 

terug die in de vier dimensies van de literatuurstudie aan bod kwamen.  

 

De sociale rechtvaardigheidsdimensie creëert verwachtingen in verband met thema’s als 

inkomen, woonaanbod en -comfort, participatie aan de arbeidsmarkt, voorzieningen en 

toegang tot dienstverlening, mobiliteit, sociale zekerheid, sociaal statuut, rechtszekerheid. De 

psychosociale en gezondheidsdimensie behandelt thema’s als stress (gerelateerd aan 

arbeidsvoorwaarden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden, zie 

hoofdstuk 4) en veiligheid en gezondheid op het werk. Thema’s uit de sociaal kapitaal-

dimensie betreffen verschillende instituties en de manier waarop het individu zich tot die 

instituties verhoudt. Enkele voorbeelden ter illustratie: de mate en manier van integratie van 

land- en tuinbouwergezinnen in het sociaal weefsel van de gemeenschap waarin ze wonen; 

het vertrouwen van land- en tuinbouwers in instituties zoals overheid of gerecht; de 

hoeveelheid en kwaliteit van formele en informele netwerken waartoe men behoort; de mate 

van deelname in besluitvormingsorganen zoals gemeenteraad; de mate van samenwerking 

tussen land- en tuinbouwers of tussen land- en tuinbouwers en andere belanghebbenden 

zoals gemeenten, natuurverenigingen of plattelandsgebruikers; de mate waarin 

informatiestromen alle belanghebbenden bereiken. De culturele dimensie tenslotte creëert 

verwachtingen aangaande de culturele eigenheid en identiteit van gemeenschappen. Wat 

verwachten de verschillende gemeenschappen in de samenleving over de beleving van 

waarden en normen bij land- en tuinbouwerbevolking? Wat verwachten de land- en 

tuinbouwers zelf? En de medebewoners van het platteland? Krijgt men voldoende kansen 

om specifieke waarden waar men belang aan hecht, te beleven?  
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In hun streven naar sociale duurzaamheid willen de verschillende belanghebbenden zoveel 

mogelijk van hun verwachtingen ook gerealiseerd zien. 

 

De omgevingsfactoren vervolledigen het derde hoekpunt van het raamwerk. De 

omgevingsfactoren zijn de condities die moeten vervuld zijn opdat de stakeholders in staat 

zouden zijn (de capability hebben) om aan de verwachtingen te kunnen voldoen. De 

omgevingsfactoren zijn zeker de plaats waarop de verschillende beleidsniveaus, vanuit de 

optiek van good governance kunnen inspelen: het scheppen van opportuniteiten voor 

actoren opdat ze zelf kunnen bereiken wat ze waardevol vinden, eerder dan het zelf 

realiseren van die doelstellingen (outcomes)23.  

 

De pijlen langsheen de zijden van de driehoek tenslotte staan voor de voortdurende 

interacties tussen de drie hoekpunten van het raamwerk. Waarden en normen beïnvloeden 

verwachtingen en de manier waarop de omgevingsfactoren zijn gevormd. De 

omgevingsfactoren beïnvloeden de verwachtingen en de realisatie ervan, en kunnen (op de 

lange termijn, vandaar de gebroken pijl) ook waarden en normen beïnvloeden. De 

verwachtingen en de mate waarin ze zijn gerealiseerd hebben effect op de wijze waarop de 

omgevingsfactoren eruit zien, en kunnen (eveneens op de lange termijn) de waarden en 

normen binnen (groepen van) de samenleving veranderen.  
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6. Tenslotte 
 

Het ordenen van de vele uiteenlopende thema’s die op een of andere wijze met sociale 

aspecten van duurzaamheid worden geassocieerd - gaande van inkomen, over sociale 

cohesie en culturele identiteit tot stress en rugklachten - heeft geleid tot vier uitgesproken 

dimensies die ook het verdere onderzoek zullen structureren. We gaven ze de werktitels 

‘sociale rechtvaardigheidsdimensie’, ‘sociaal kapitaaldimensie’, ‘culturele dimensie’ en 

‘gezondheids- en veiligheidsdimensie’. De eerste vier hoofdstukken van deze tekst 

beschreven deze concepten inhoudelijk met behulp van (internationale) literatuur.  

 

Voorbeelden uit eerder onderzoek door diverse instellingen in Vlaanderen illustreerden de 

aangereikte thema’s. Voor elke dimensie konden we voorbeelden aanhalen uit recent 

onderzoek dat de Vlaamse landbouw als (deel)thema had. Enkel voor de dimensie ‘cultuur’ 

(hoofdstuk 3) deden we een beroep op een voorbeeld uit Australië. Waren de voorbeelden 

illustratief, ze brachten ook aan het licht hoe beperkt en versnipperd de data over dergelijke 

thema’s in Vlaanderen zijn. Het behoort dan ook tot de uitdagingen voor Vlaamse 

onderzoekers om de huidige dataverzamelingen enerzijds in de ruimte uit te breiden zodat 

ze gebiedsdekkend worden, en anderzijds ook inhoudelijk te verdiepen. Tot de sociale 

aspecten van duurzaamheid behoren immers heel wat onderwerpen die tot op heden door 

onderzoekers en overheden stiefmoederlijk werden behandeld.  

 

Zoals aangegeven in het voorwoord, doet Stedula waar mogelijk een beroep op bestaande 

gegevens. Slechts wanneer lacunes aan het licht komen, is eigen onderzoek aan de orde. 

Wat betreft de Vlaamse land- en tuinbouwers, zijn de beschikbare gegevens die rechtstreeks 

inpasbaar zijn in het raamwerk veeleer beperkt.  

 

Enerzijds zijn er de data over objectieve thema’s. De NIS-databank (de ’15-mei-telling’) 

vormt hiervoor de meest volledige dataset. Ze bevat systematisch de gegevens over het 

aantal arbeidskrachten, de leeftijd van de bedrijfsleiders, de oppervlakte cultuurgrond, 

aangiftesituatie, juridisch statuut, aard van de bedrijfszetel, landbouwopleiding van de 

bedrijfsleider, aan- of afwezigheid van een boekhouding, PC, internet en een opvolger, 

aantal tewerkgestelden van in en buiten de familie, teelten op de cultuurgrond, aantal en 

soort dieren. Deze gegevens zijn jaarlijks verzameld per gemeente, en opvraagbaar op 

gemeentelijk, provinciaal en regionaal niveau.  

 

Data over subjectieve thema’s op Vlaams niveau zijn quasi onbestaande. Behalve 

versnipperde data, telkens gerelateerd aan een beperkte steekproef in Vlaanderen of in een 



Nawoord 

 39

studiegebied en verzameld voor een specifieke onderzoeksvraag, zijn er geen gegevens 

beschikbaar in verband met subjectieve onderwerpen zoals waarden, gevoelens of normen. 

Bovendien zijn deze schaarse subjectieve data alsnog vooral verbonden met de louter 

beroepsmatige kant van sociale duurzaamheid (zoals inkomenssatisfactie, werkdruk of een 

gevoel van machteloosheid). Subjectieve data aangaande ‘de mens naast de land- en 

tuinbouwondernemer’ zijn veelal onbeschikbaar.  

 

Het gebrek aan relevante data, en het ontbreken van duidelijke voorlopers in een breed 

onderzoek naar waarden en verwachtingen vanuit de optiek van sociale duurzaamheid, 

dwingt ons dit onderzoek heuristisch te voeren. Slechts door het opzetten van onderzoek, en 

het interpreteren van de beschikbaar wordende data, zal blijken of ontwikkeling van 

indicatoren voor een effectief beleid inzake sociale duurzaamheid volgens de methodologie 

die Stedula momenteel ontwikkelt, zinvol en nuttig is.  

 

Het is niet eenvoudig om, uitgaande van wat hierboven werd beschreven, een alomvattend 

onderzoek naar ‘de’ sociale duurzaamheid van ‘de landbouw’ in Vlaanderen op te zetten. De 

begrippen zijn vaag, en veel neuzen wijzen in verschillende richtingen.  

 

Op 18 februari 2004 kwam rond het project ‘socio’ een klankbordgroep bijeen: een groep 

experts die elk vanuit hun eigen (onderzoeks)expertise feedback gaven over de 

geformuleerde ideeën en voorstellen. De reacties van de klankbordgroep hebben ertoe 

geleid dat enkele beperkingen die vooraf waren ingecalculeerd (zoals de afbakening van een 

onderzoeksgebied, het beperken van de respondenten tot land- en tuinbouwers en het 

vermijden van diepgaand kwalitatief onderzoek als opstap naar een meer kwantitatieve 

enquête) ernstig ter discussie werden gesteld. Veel van de toen gemaakte opmerkingen 

werden in dit verslag verwerkt. Zo werd de sociale duurzaamheid niet langer gedefinieerd 

maar in een raamwerk gestopt, en wordt in dit raamwerk de samenleving - en niet enkel de 

land- en tuinbouwers - centraal geplaatst. Het verdere onderzoek zal van participatieve 

technieken gebruik maken, met vertegenwoordiging van zo veel mogelijk stakeholders.  

 

Dit alles vergt heel wat tijd. Kostbare tijd, want zowel Stedula als heel wat betrokkenen bij de 

Vlaamse land- en tuinbouw wachten vol ongeduld op doorbraken in het onderzoek naar 

sociale duurzaamheid. Toch vindt Stedula het waardevol om deze oefening vol te maken. 

Het heuristisch karakter van het onderzoek verplicht ons om voorzichtig te werk te gaan. De 

invulling van de sociale en culturele aspecten van duurzaamheid moet immers verder gaan 

dan het blussen van branden, het oplossen van actuele knelpunten op korte termijn. De 

vragen zijn fundamenteler, en betreffen de eigenheid en identiteit van een bevolkingsgroep, 



6. Tenslotte 

40 

en haar positie in de ruimere samenleving. Het is niet eenvoudig om in dergelijke complexe 

materie een consensus te bereiken. Laat dit dan maar deel uitmaken van een 

onderzoeksproces dat het verhogen van duurzaamheid als finaliteit heeft: dat gesprekken 

tussen actoren met verschillende belangen en onderzoekers uit verschillende 

wetenschappelijke disciplines leiden tot een gezamenlijk draagvlak voor de sociale invulling 

van duurzaamheid.  
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Bijlage 1: Waardepatronen  
 

Het waardepatroon van een individu wordt beïnvloed door twee groepen factoren. De 

culturele factoren ontstaan uit de gemeenschap(pen) waartoe het individu behoort. De 

individuele factoren ontstaan uit de persoonlijkheid van het individu. Het bestaan en beleven 

van culturele en individuele waarden is belangrijk voor het welzijn van zowel individuen als 

gemeenschappen. Op het niveau van de gemeenschap zorgt het kunnen beleven van 

waarden voor een sterke identiteit, waardoor de weerbaarheid van de gemeenschap wordt 

versterkt. De vier functies van cultuur die Verhelst aanhaalt (zelfrespect, selecteren van 

invloeden, verzet en zingeving: zie hoofdstuk 3) zijn pas mogelijk indien de leden van een 

gemeenschap de waarden die ze met elkaar delen - en die dus feitelijk het cement van de 

gemeenschap vormen - kunnen beleven, doorgeven en interpreteren. Op het niveau van het 

individu leidt het kunnen beleven van het eigen waardepatroon tot het welbevinden van het 

individu. Uiteraard zijn beide intrinsiek met elkaar verbonden24.  

 
De meest gebruikte structuur voor het opstellen van individuele waardepatronen steunt op 

het werk van Schwartz (1994). Een cross-culturele analyse van waardepatronen in 63 

landen, met meer dan 60.000 respondenten, resulteerde in tien verschillende waardetypes 

op het niveau van het individu: macht, prestatie, hedonisme, stimulatie, zelf-gerichtheid, 

universalisme, welwillendheid, traditie, conformisme en veiligheid25. Deze tien waardetypes 

groepeert Schwartz tot vier hogere orde waardetypes, die twee bipolaire dimensies 

weergeven. Een correcte interpretatie is hier cruciaal: de tien waardetypes impliceren niet 

dat iedereen deze waarden belangrijk vindt, wel dat de waarden van elk individueel 

waardepatroon binnen deze tien types te situeren/classificeren zijn.  

 

Figuur 4 situeert deze waardetypes in een cirkeldiagram. Er bestaat een negatieve correlatie 

tussen de kwadranten van de cirkel: waardetypes aan de ene kant van de cirkel zijn binnen 

één persoon vaak negatief gecorreleerd met waarden aan de andere kant van de cirkel. Een 

persoon die bijvoorbeeld veel belang hecht aan waarden binnen het waardetype ‘veiligheid’, 

heeft een grotere kans ook een hoge score te vinden voor waarden binnen het waardetype 

conformiteit. Hij scoort echter waarschijnlijk laag op de waarden binnen het waardetype 

stimulatie of zelfgerichtheid.  
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Figuur 4. De tien waardetypes van Schwartz (binnenste cirkel) en de vier hogere orde 

waardetypes die samen twee bipolaire dimensies uitmaken (Vannoppen, 2002: 40). 

 

Om deze tien waardetypes meer geschikt te maken voor de context van Vlaanderen, werden 

ze hervormd en uitgebreid tot elf waardetypes. Naast diverse literatuur was hiervoor ook de 

input van verschillende Vlaamse experten van erg groot belang26. Ook hier geldt de 

belangrijke interpretatieregel dat deze waarden niet voor iedereen geldig zijn, maar dat de 

waarden van iedereen wel tot dit schema behoren. Figuur 5 geeft deze thema’s aan, en laat 

d.m.v. een spoorwegdiagram zien welke subthema’s er deel van uitmaken. Tabel 5 beschrijft 

waar de gebruikte begrippen voor staan. 
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Figuur 5. Spoorwegdiagram met de verschillende waardeclusters en waarden, aangepast en aangevuld uit Schwartz (1994).
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Tabel 5. De elf waardeclusters, met duiding en illustraties 
 
Waardecluster en bijhorende 
waarden 

Duiding en voorbeelden of illustraties 

1. Autonomie 
(Zelfgerichtheid; onafhankelijkheid; 
autonomie) 

Zelfstandigheid en onafhankelijkheid met betrekking tot 
economische verhoudingen, tot bedrijfsvoering, tot ideeën, 
tot het maken van keuzes.  
Voorbeeld: vrijheid om eigen keuzes te maken binnen de 
keten waartoe men behoort; mogelijkheid om 
natuurdoelstellingen te halen volgens eigen inzichten, 
eerder dan volgens een voorgeschreven te volgen traject. 
 

2. Geborgenheid 
(Verbondenheid met familie; 
verbondenheid met gemeenschap) 

Zich als individu opgenomen weten in een groter geheel 
waartoe men behoort (dit is: er een constructief deel van 
uitmaakt, en tegelijk erdoor gevormd wordt). 
Voorbeeld: het belang van het gezin en de ruimere familie, 
van de lokale gemeenschap (zoals dorp). Dit kan zich uiten 
in bepaalde zorgsystemen, in de besluitvormingsprocessen, 
in bevoorrechte partners tijdens onderhandelingen, ... 
 

3. Veiligheid  
(Gezondheid; (verkeers)veiligheid; 
materiaal comfort) 

Bescherming tegen gevaren die lichamelijk en materieel 
bedreigend zijn.  
Voorbeeld: het vermijden van beroepsziektes, het nastreven 
van een bepaald comfortniveau, veilige werksituaties.  
 

4. Universalisme 
(Tolerantie t.o.v. andersdenkenden; 
openheid voor nieuwe ideeën) 

Het streven naar begrip, appreciatie, tolerantie en 
bescherming voor de mensen en de natuur in het algemeen. 
Voorbeeld: rekening houden met de herkomst van voeders; 
positief staan tegenover nieuwe dynamieken door 
inwijkelingen in het dorp. 
 

5. Macht en invloed 
(Imago; sociale status; controle over 
mensen en hulpbronnen) 

Het streven naar het bereiken van een sociale status en 
prestige, en naar de controle of dominantie over mensen en 
hulpbronnen.  
Voorbeeld: werken aan een positief imago van de landbouw 
in de eigen gemeenschap, en in de brede maatschappij; 
streven naar een grote politieke macht van de 
belangenorganisatie. 
 

6. Hedonisme 
(Levensgenot; arbeidsvreugde) 

Het streven naar zintuiglijk genot en plezier.  
Voorbeeld: vrijetijdsbeleving invullen naar eigen 
goeddunken; aangename arbeidsomstandigheden. 
 

7. Succes 
(Competentie; succesvol ondernemen) 

Het streven naar persoonlijk succes door het aantonen van 
competentie.  
Voorbeeld: economisch succesvol ondernemen door goede 
bedrijfsvoering en vakmanschap; sociaal succesvol zijn door 
het opbouwen van een gelukkig gezin, of een waardering 
van de lokale gemeenschap omwille van de opgebouwde 
relaties. 
 

8. Verbondenheid met de natuur 
(Respect voor leven en dood; 
meeleven met ritme van de natuur; 
respect voor mens, dier en omgeving; 
nederigheid en berusting) 

Het besef dat de mens deel uitmaakt van de natuur, en daar 
voldoening uithalen door te kunnen meeleven met de natuur 
(het ritme van de natuur, de nabijheid en het aanvaarden 
van leven en dood) 
Voorbeeld: dagindeling; arbeidsvariatie gedurende het jaar; 
contact met dieren en planten, omgaan met tegenslagen, 
aanvaarding van niet-controleerbare factoren. 
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9. Zingeving vanuit kosmologie 
(Geloof; intrinsieke waarde van arbeid; 
het ‘plukken van de vruchten van de 
aarde’; intergenerationele continuïteit) 

Een ervaring van zinvol bezig zijn omwille van al dan niet 
bewuste overtuigingen die voortkomen uit een religie of 
kosmologie27.  
Voorbeeld: inkomen vanuit productie en verkoop verkiezen 
boven inkomen vanuit subsidies voor natuurbeheer; het 
ontbreken van een bedrijfsopvolger beschouwen als een 
persoonlijk falen; het verrichten van fysieke arbeid als een 
deugd beschouwen. 
 

10. Solidariteit 
(Zorg; gastvrijheid) 

Het bewustzijn van samenhorigheid met de lokale 
gemeenschap en de eigen maatschappij, en de bereidheid 
om de consequenties daarvan te dragen.  
Voorbeeld: zorg voor hulpbehoevenden (kinderen, ouderen); 
openstellen van het bedrijf voor groene zorg; systemen van 
onderlinge hulp in noodgevallen; zorgen voor goed 
nabuurschap; ... 
 

11. Integriteit 
(Eerlijkheid; rechtvaardigheid; 
eigenheid; ethiek) 

De waarde om een ‘persoon met een eigen gelaat te zijn’, 
waarvan de handelingen die hij uitvoert en de principes die 
hij huldigt met elkaar in overeenstemming zijn. 
Voorbeeld: eerlijkheid; consequent handelen. 
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Eindnoten 
                                            
1 Filip Vanluchene in De Morgen, woensdag 3 maart 2004, pag. 24.  
 
2 De vaak schrijnende realiteit achter de cijfers wordt door Vande Vyvere en Vanneste (2002) 
weergegeven in het boek ‘Als boeren overleven wordt’ dat eveneens door de Koning Boudewijn 
Stichting werd gefinancierd. 
 
3 Carlassara (1997: 81) verbindt hiermee de begrippen plaatstrouw (traditionele dorpsbinding, gericht 
op het dorp in zijn sociale verschijningsvorm) en plaatszorg (moderne dorpsbinding, gericht op het 
dorp in zijn fysieke verschijningsvorm). Plaatstrouw staat voor de binding aan de woonplaats die tot 
uiting komt in de woongeschiedenis. Plaatszorg omschrijft ze als het streven van bewoners van een 
dorp of buurt om samen met medebewoners met een overeenkomstige woonstijl, de belangrijk 
geachte woonkwaliteiten van dorp of buurt te behouden of te verbeteren.  
 
4 De norm van 400.000 Bfr. (10.000 EUR) is een benadering vanuit armoede. Indien men naar 
benaderingen vanuit ‘minimumloon’ overgaat, stelt men vast dat een veel groter aandeel 
tewerkgestelden in de landbouw het minimumloon niet haalt. (Van Hecke en Marx 1999: 33-34; 53). 
 
5 De inzichten opgedaan door het kwantitatief en kwalitatief onderzoek, samen met 
vervolgonderzoeken en rondetafels, leidden in het najaar 2003 tot de ontwikkeling van een visie op 
plattelandsontwikkeling, en het beleidsdocument ‘Navigatieplan voor een vitaal West-Vlaams 
platteland. Beleidsnota Platteland 2003-2030’ van de Provincie West-Vlaanderen.  
 
6 Met deze indeling als onderliggend referentiekader werd vervolgens uitgebreid onderzoek uitgevoerd 
naar onder andere voorzieningen (zoals dienstencentra, gezins- en bejaardenhulp, 
gehandicaptenzorg, OCMW’s, kinderopvang en jeugddiensten), woningmarkt, bevolkingskenmerken, 
beeldvorming, woongedrag (verhuisgeneigdheid, woontevredenheid en woonwensen), 
activiteitenpatronen. 
 
7 Er zijn verscheidene andere kapitaalsindelingen in voege. Enkele voorbeelden:  

-Afhankelijk van de invalshoek onderscheidt de Franse socioloog Bourdieu verschillende soorten 
kapitaal. Zo spreekt hij soms over economisch, sociaal, cultureel en symbolisch kapitaal (1977), of 
in later geschriften over fysiek, cultureel en sociaal kapitaal (1985).  
-Het Australische Landmark-project onderscheidt ‘land capital’ (waaronder mineralen en fossiele 
brandstoffen), menselijk kapitaal (intellectueel en arbeidskrachten), financieel kapitaal en 
‘environmental capital’ (waaronder biodiversiteit) (Eigenraam et al. 2000).  
-Carney (1998) spreekt dan weer over menselijk, sociaal, fysisch, financieel en natuurlijk kapitaal, 
en integreert deze verschillende vormen van kapitaal in de Sustainable Livelihood Approach.   
-Dubois et al. (2002) benoemen fysiek kapitaal (land, infrastructuur), financieel kapitaal, natuurlijk 
kapitaal (natuurlijke hulpbronnen), menselijk  kapitaal (onderwijs, gezondheid, ..), sociaal kapitaal 
(sociale relaties). Bovendien onderscheiden ze naast economische, sociale en ecologische 
duurzaamheid ook politieke duurzaamheid (participatie, ‘empowerment’) en culturele 
duurzaamheid (identiteitsbesef), waardoor ze, zij het onrechtstreeks, ook politiek en cultureel 
kapitaal definiëren. 
 

8 Bourdieu en Coleman geven twee andere, vaak geciteerde definities:  
“[Social capital is] the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession of 
a durable network of more ore less institutionalized relationships of mutual acquantance or 
recognition” (Bourdieu 1985: 248).  
“[Social capital is] a variety of entities with two elements in common: they all consists of some aspect 
of social structures, and they facilitate certain action of actors –whether persons or corporate actions- 
within the structure” (Coleman 1988: S98). 
 
9 In deze visie wordt de actor beschouwd als een gesocialiseerd wezen, en zijn handelen wordt 
gestuurd door sociale normen, regels en verplichtingen. Actie wordt dus steeds beschouwd en 
geanalyseerd vanuit de sociale context. De gangmaker van deze stroming is Putnam. Hij definieert 
sociaal kapitaal als ‘features of social organization, such as trust, norms and networks, that can 
improve the efficiency of society by facilitating coordinated actions’ (Putnam 1993: 167). Het zijn ‘de 
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normen en de netwerken van het middenveld –de ‘civil society’- waardoor de samenwerking tussen 
burgers en hun instituties gesmeerder verloopt.  
 
10 Deze invalshoek wordt aldus mede geïnspireerd door de economische theorievorming, waarin de 
actor zijn eigen doelstellingen heeft, waar hij onafhankelijk van de anderen en gemotiveerd door 
eigenbelang naartoe streeft. Zijn handelen wordt er gestuurd door nutsmaximalisatie. De tweede 
stroming wordt kernachtig samengevat in de definitie van Portes (1998: 8): “Social capital stands for 
the ability for actors to secure benefits by virtue of membership in social networks or other social 
structures”. Hij ziet vier bronnen voor sociaal kapitaal: a. het geheel van waarden en normen in een 
gemeenschap, b. reciprociteit, c. begrensde solidariteit (bounded solidarity) waarbij er binnen de 
groep herverdeeld wordt, of solidariteit wordt betoond, en d. sociaal afdwingbare trust.  
 
11 In gegeneraliseerde reciprociteit komen eigenbelang en solidariteit samen: “Each individual act in a 
system of reciprocity is usually characterized by a combination of what one might call short-term 
altruism and long-term selfinterest.[...] Reciprocity is made up of a series of acts each of which is 
short-run altruistic (benefiting others at a cost of the altruist) but which together typically make every 
participant better off” (Putnam 1993: 172). 
 
12 Putnam (2000: 19) metaforiseert het onderscheid tussen beide als volgt: ‘Bonding social capital 
constitutes a kind of sociological super glue, whereas bridging social capital provides a sociological 
WD40’. De ‘lijm’ zorgt voor de structuur van de netwerken, terwijl de ‘smeerolie’ (WD40) de werking 
van de netwerken mogelijk maakt (zie ook Anderson en Jack: 2002). 
 
13 In ‘The strength of weak ties’ wees Granovetter (1973: 1373 ev) er reeds dertig jaar geleden op dat 
sterke relaties vooral aangegaan worden binnen een beperkte, hechte groep (zoals het gezin), terwijl 
de zwakkere relaties leden van verschillende groepen met elkaar verbinden, en zo bruggen slaan over 
sociale breuklijnen heen, en de voorraad van sociaal kapitaal van de gemeenschap vergroten. 
Indirecte relaties (‘zwakke banden’) met personen in machtige(r) posities geven toegang tot 
belangrijke ‘sociale goederen’ (arbeid, onderwijs, inkomen, sociale status), terwijl de sterke banden 
(meestal verwantschaps- en vriendschapsbanden) veeleer aangegaan worden met ‘ons soort van 
mensen’, wat weinig zoden aan de dijk zet voor mensen die bijvoorbeeld in sociale uitsluiting leven 
(Vranken 2001: 47).   
 
14 Het betreft hier socio-culturele verenigingen. De vakorganisaties zijn niet opgenomen in het 
onderzoek. Uit onderzoek van Everaet en Lenders (1996) blijkt dat 78% van de Vlaamse land- en 
tuinbouwers aangesloten zijn bij één of meerdere vakorganisaties. Zowat 24% van de leden bekleden 
er ook een bestuursfunctie, hetgeen door Everaet en Lenders wordt beschouwd als een maat voor 
integratie in de organisatie. Deze integratiegraad varieert sterk per productierichting: voor tuinbouwers 
en varkenstelers is dit respectievelijk 29% en 27%; voor de runderjong- en mestveebedrijven is dit 
nauwelijks 3%.  
 
15 Netwerk Culturen is de Europese afdeling van het ‘Zuid-Noord Netwerk voor Culturen en 
Ontwikkeling’. Deze Europese NGO zet zich in voor onderzoek, actie en vorming met betrekking tot de 
Noord-Zuidsolidariteit en de rol van de cultuurdynamiek binnen het sociaal, politieke en economisch 
leven in Europa.  
 
16 Het betreft een geactualiseerde versie van zijn boek ‘Het recht anders te zijn’ uit 1986, dat in 1990 
bij ZED Books werd uitgegeven onder de titel ‘No life without roots: culture and development’. 
 
17 Zelfrespect is de noodzakelijke voorwaarde voor elke vorm van ontwikkeling. Bewustzijn van de 
eigen waarden, identiteit en capaciteiten, samen met zelfvertrouwen, wapenen de gemeenschap 
tegen apathie. Wanneer een gemeenschap, ten gevolge van een negatief imago, herhaaldelijk te 
horen krijgt dat ze vervuilend, onderontwikkeld, niet-concurrentieel of marginaal is, leidt dit tot een 
internalisering van de boodschap en een negatief zelfbeeld. 
Het kunnen selecteren van invloeden van buitenaf zorgt ervoor dat nieuwe invloeden een verrijking 
worden, in plaats van een pletwals die nabootsing stimuleert. Mimesis is destructief. Het leidt niet tot 
creativiteit, maar tot een dubbele afhankelijkheid: geestelijk en economisch-politiek.  
Cultuur is een bron van verzet tegen evoluties die men onwenselijk acht. Als men heeft geselecteerd 
wat nuttig is om over te nemen en verworpen wat schadelijk is, kan een verzetsstrategie ertoe leiden 
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dat de invasie en de passieve, zelfs onbewuste aanvaarding van wat men eerst niet wenste, niet 
doorgaat. Maar, zo voegt Verhelst er aan toe, om zelf democratisch te kunnen oordelen en 
overeenkomstig dit waardeoordeel te handelen, moet de bevolking een levende culturele identiteit 
hebben (id: 132). 
De vierde functie, zin geven aan wat we doen, wordt gevat in het Franse sens, dat tegelijk ‘diepe 
betekenis’ en ‘richting’ betekent: enerzijds waarden tegen elkaar afwegen, waarbij wat we doen 
‘zinvol’ is, en anderzijds een oriëntatie op de toekomst in een bepaalde richting. Het vermogen om zin 
te geven aan wat we doen, vormt de basis voor het zelfrespect, het selecteren en het verzet die 
hierboven beschreven staan. We moeten, aldus Verhelst (id: 133) ‘als wakkere burgers opnieuw 
nadenken over de problemen van een maatschappij, uitgaand van een ‘doel’, een project voor de 
samenleving op basis van een zingeving. 
 
18 Een ‘endogeen onderzoeksperspectief’ wordt aangeduid met het Engelse en moeilijk vertaalbare 
begrip emic, dat staat tegenover het begrip etic. Er is een wisselwerking tussen beide: hoezeer een 
onderzoek immers ook steunt op een emic benadering, de positie van de onderzoeker als 
buitenstaander met een eigen referentiekader en het einddoel waarnaar hij streeft -een academisch 
geschrift, een overheidsrapport- dwingt de geschreven neerslag van zijn onderzoek in een etic 
keurslijf.  
 
19 Deze 18 thema’s zijn: 1. Political representation, 2. sense of future, 3. maintenance of services and 
facilities, 4. maintenance of population, 5. even age structure, 6. sense of community belonging, 7. 
community mindedness, 8. neighbourliness, 9. cooperation, 10 .accepting of difference, 11. 
communication, 12. community activites, 13. meeting places, 14. active participation, 15. presence of 
leaders and vibrant people, 16. employment opportunities, 17. economic viability, 18. environmental 
issues. 
 
20 Dit strookt niet met de algemene beeldvorming. Vaak wordt immers gesuggereerd dat land- en 
tuinbouwers meer aan stress onderhevig zijn dan andere beroepssectoren, en dat ze ook meer het 
slachtoffer zijn van zelfdoding. Ook dit klopt niet: landbouwers hebben weliswaar een iets hoger aantal 
zelfdodingen dan het gemiddelde van de beroepsgroepen, maar dit ligt veeleer aan de 
beschikbaarheid van efficiënte middelen, niet aan een hoger aantal pogingen tot zelfdoding. Enkel de 
beroepscategorie ‘militairen, politie en rijkswacht’ scoren significant hoger dan verwacht (bron: 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Gezondheidszorg, Team Beleidsevaluatie, 
Sterftestatistieken 2000-2002).  
 
21 De aangifte van de arbeidsongevallen gebeurt op vrijwillige basis. De cijfers zijn met andere 
woorden zeker een onderschatting. Bovendien werd de bevraging geschrapt uit de tellingen van NIS. 
Er zijn dus geen recentere gegevens beschikbaar. De grafiek kan met andere woorden enkel dienen 
als leidraad (Troquet, persoonlijke communicatie).  
 
22 Klankbordbijeenkomst, Steunpunt Duurzame Landbouw, Gontrode, 18 februari 2004. 
 
23 Ik ontleen de termen opportunities, outcomes en capabilities aan het werk van de economist en 
Nobelprijswinnaar A. Sen.  
 
24 De culturele dimensie van waardepatronen werd grondig uitgewerkt door Hofstede (1991) en 
Schwartz (1994). In deze bijlage beperken we ons echter tot de individuele waardepatronen.  
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25 Verklaring van de waardetypes van Schwartz.  
 
Tabel 5: De waardetypes van Schwartz en een verklaring van de gebruikte termen. (Bron: IMO-
international: www.imo-international.de) 
 
WAARDETYPE VERKLARING 

 
Macht 
Power 

Het streven naar het bereiken van sociale status en prestige, en naar de 
controle of dominantie over mensen en hulpbronnen. 
 

Prestatie 
Achievement 

Het streven naar persoonlijk succes door het aantonen van competentie. Wat 
beschouwd wordt als ‘competentie’ is afhankelijk van de gemeenschap van het 
individu. 
 

Hedonisme 
Hedonism 

Het streven naar plezier en zintuiglijk genot. Het is het resultaat van fysieke 
behoeften, en het plezier dat gepaard gaat met het lenigen ervan. 
 

Stimulatie 
Stimulation 

Het streven naar opwinding, nieuwigheden en uitdagingen. Het is het resultaat 
van de nood aan variatie en stimulering om optimaal actief te kunnen zijn. 
 

Zelf-gerichtheid 
Self-direction 

Het streven naar onafhankelijke ideeën en acties (bijvoorbeeld onafhankelijk 
keuzes kunnen maken). Het is het resultaat van de behoefte aan controle en 
overheersing, samen met autonomie en onafhankelijkheid. 
 

Universalisme 
Universalism 

Het streven naar begrip, appreciatie, tolerantie en bescherming voor de 
mensen en de natuur in het algemeen. 
 

Welwillendheid 
Benevolence 

Het streven naar het welzijn van de mensen met wie men frequent in contact 
komt (in tegenstelling tot de algemeenheid van het universalisme). 
 

Traditie 
Tradition 

Het streven naar respect voor, betrokkenheid met en aanvaarding van de 
gewoontes en gebruiken van de cultuur (inclusief religie) van de 
gemeenschap(pen) waar men deel van uitmaakt. Het beleven van een 
traditioneel waardepatroon staat symbool voor de solidariteit binnen de 
gemeenschap, en is een uitdrukking van de waarde die men hecht aan de 
gemeenschap. 
 

Conformisme 
Conformity 

Het streven naar het vermijden van acties of gebeurtenissen die anderen 
schaden of voor het hoofd stoten, of die niet voldoen aan sociale 
verwachtingen en normen. Het is het resultaat van de verwachting dat op deze 
manier persoonlijke interacties, alsook het functioneren van de gemeenschap, 
vlot blijft verlopen.  
 

Veiligheid 
Security 

Het streven naar veiligheid, harmonie en stabiliteit voor de gemeenschap, de 
relaties die men heeft, en zichzelf. 
 

 
 
26 Volgende personen en organisaties werden geconsulteerd: Boerenbond (dhr. F. Beyers, B. 
Meulemans en J. Van Outryve), Katholieke Vereniging van Landelijke Vrouwen en Agra (Mevr. A. 
Vandenborre), Groene Kring (dhr. Wim Veulemans), Katholieke Landelijke Jeugd, Vlaams Agrarisch 
Centrum (dhr. I. Vandewalle en K. Dhoore), en een tiental individuele boeren.  
 
27 Kosmologie staat voor de manier waarop de wereld wordt gepercipieerd, alsook de positie en de rol 
van de mens erin. We baseren ons hiervoor op Thompson (1995) en Silvasti (2003) die de zingeving 
voor een landbouwer in het Westen verklaren vanuit drie intrinsieke waarden: de ethiek van hard 
werken, de deugd om zoveel mogelijk te produceren daar dit als een succes wordt ervaren, en het 
rentmeesterschap over de aarde waarbij het onder cultuur brengen van land als het beste alternatief 
wordt gezien. Ze vermelden ook het belang van het voortzetten van het bedrijf (intergenerationele 
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continuïteit), waardoor de finaliteit van de bedrijfsvoering niet ligt in het maximaliseren van winst op 
korte termijn, maar op het doorgeven van een bedrijf (met economische, ecologische, sociale en 
culturele factoren) op lange termijn.  
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