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Probleemstelling 

De probleemstelling is gegroeid vanuit de vaststelling dat steeds meer boeren als 

alleenstaande door het leven gaan. De Labor Force Survey deed onderzoek naar alleenstaande 

mannen actief in de landbouwsector. 34% in deze sector is alleenstaand. (Algemene Directie 

Statistiek en Economische Informatie, 2012). 

Vanuit het sociale werkveld, zijn we gaan kijken hoe deze doelgroep zich positioneert 

tegenover sociale problemen. Blijkt dat sociale problemen in de landbouwsector de laatste 

jaren meer aandacht krijgen. Aspecten zoals eenzaamheid, isolatie, sociale steun, zelfdoding 

en verscheidene andere sociale problemen zijn belangrijk te onderzoeken elementen. 

Er is een lacune met betrekking tot onderzoek naar sociale problemen van alleenstaande 

landbouwers. In een kwalitatief onderzoek van de Vlaamse overheid wordt er wel een korte 

verwijzing gemaakt naar de partnerrelatie in een landbouwbedrijf. Het hebben van een partner 

lijkt voor boeren erg belangrijk. Door de veeleisendheid en het verscheiden takenpakket van 

de job zou het volgens veel respondenten niet evident zijn dit beroep uit te oefenen zonder een 

partner (Verdonck, de Krom, & Dessein, 2011). 

Vertrekkende van de thematiek van sociale problemen bij alleenstaande boeren hebben we 

ons verdiept in deze materie. Voor een duidelijke afbakening gebruiken we de invalshoek van 

het sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal is namelijk cruciaal om verder te geraken in onze 

samenleving. Het is noodzakelijk om te netwerken en sociale contacten uit te bouwen. 

Interessant is om te kijken of alleenstaande boeren begaan zijn met hun sociaal kapitaal. 

Welke ervaringen hebben ze hiermee? Hechten ze effectief belang aan het hebben van een 

goed sociaal netwerk? Deze vragen zijn relevant in het kader van een onderzoek van het 

sociale netwerk van de alleenstaande boer. 

Concreet willen we een beeld krijgen over de beleving van het sociale netwerk van 

alleenstaande boeren. Door gebruik te maken van kwalitatief onderzoek kan er meer in de 

diepte onderzoek worden gedaan. De “Grounded Theory Approach” zal hierbij een leidraad 

zijn. De onderzoeksvraag die we stellen is de volgende: “Hoe is de beleving van het sociale 

kapitaal en het sociale netwerk van alleenstaande boer(inn)en?”.  
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Deel 1: Alleenstaande boeren en hun netwerk; een verkennende analyse 

Het doel is om in dit onderdeel een korte verkennende analyse te maken om in kaart te 

brengen wat er al wel en niet gekend is betreffende de thematiek van deze meesterproef. 

Enkele cijfermatige gegevens, een omschrijving van sociaal kapitaal, sociale aspecten van 

landbouwers en eenzaamheid bij alleenstaanden komen aan bod.   

1 Omgevingsanalyse 

1.1 In kaart brengen van de landbouw  

Allereerst willen we de Belgische landbouw in kaart brengen. Het is een sterk evoluerende 

sector, van modernisatie tot technologische vernieuwingen. Kenmerkend voor de Belgische 

landbouw is de afname van het aantal landbouwbedrijven en de sterkere concentratie van 

landbouwgronden. Zo zijn er van 1980 tot 2010 ruim 63% minder landbouwbedrijven, maar is 

de bedrijfsoppervlakte meer dan verdubbeld (Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie, 2013a).  

Tabel 1: aantal landbouwbedrijven 

 

Bron: (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2013a) 

Bovenstaande tabel geeft ons een gedetailleerde weergave van deze evolutie over 

verschillende jaren. Kleine voetnoot die we hierbij moeten maken, is dat sinds 2011 de 

landbouwtellingen anders geregistreerd werden; namelijk door middel van een 

“verzamelaanvraag”. Toch blijkt dat er jaarlijks veel landbouwbedrijven verdwijnen. Over 

een periode van 10 jaar spreken we van een daling van 50%.  
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Voor deze sterke daling van het aantal landbouwbedrijven zijn er een aantal verklaringen. Er 

zijn steeds minder jonge boeren die met het beroep starten, er komt veel meer administratie 

bij kijken dan vroeger, dure grondprijzen, doorheen de tijd zijn er op vlak van landbouw een 

aantal crisissen geweest (bv: slecht oogstjaar, dolle koeienziekte, dioxinecrisis, mond- en 

klauwzeer,…). Dit zijn nog maar enkele voorbeelden die kunnen verklaren waarom het 

landschap zo sterk gewijzigd is.  

Toch moeten we het belang voor onze Belgische economie onderstrepen. Het aandeel van het 

BBP is zeer miniem, in 2010 had de landbouw maar 0,65% van het BBP. Wanneer we de 

sector van voedingsnijverheid eraan toevoegen, wordt dit een belangrijker gegeven, vermits 

een groot deel van onze landbouw wordt uitgevoerd. De landbouw nam 5,8% van de uitvoer 

voor zijn rekening en daarbij kan nog 5,3% gerekend worden voor voedingsmiddelen, drank 

en tabak (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2013a).  

Tabel 2: agro-voedingssector in uitvoer 

 

Bron: (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2013a) 

1.2 Alleenstaande boeren 

Volgens onderzoek van de Vlaamse overheid, in opdracht van het departement Landbouw, is 

23% van de boeren alleenstaand: 15% daarvan is ongehuwd, 5% weduwnaar/weduwe en 3% 

gescheiden (Calus et al., 2010). Dit is echter een verkennende analyse die reeds 4 jaar geleden 

is afgenomen. Recenter cijfermateriaal is in deze context uiterst aangewezen.  



Carmen Commers Januari 2015 Master sociaal werk   

4 

Door de Labor Force Studie (LFS) is recenter cijfermateriaal beschikbaar. De basis van deze 

steekproef zijn de demografische gegevens uit het Rijksregister. Bij deze studie, die dateert 

van 2012, ligt de focus op het aantal alleenstaande mannen tewerkgesteld in de sector 

landbouw. Het percentage is hoger; nl. 34% is ongehuwd. Hierbij moeten we noteren dat het 

leeftijdsbereik vrij ruim is genomen: van 15 jaar tot 65 jaar. Door de 1
e
 leeftijdsklasse van 15 

jaar tot 20 jaar mee in de enquête te nemen, bekom je een lichte vertekening van de cijfers. 

Opmerkelijk is dat 6% van de mannen die actief zijn in de landbouw gescheiden is. Wanneer 

we vergelijken met andere arbeidssectoren zien we dat 10% van de mannen gescheiden is. De 

leeftijdsgroep waar relatief de meeste landbouwers alleenstaand zijn, is van 35 tot 54 jaar 

(Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Bron: (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2012) 

 

 

 

 

 

 

Bron: (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2012) 

 

Tabel 3: aantal mannen tewerkgesteld in de sector landbouw, volgens burgerlijke 

status en leeftijd 

Tabel 4: aantal werkende mannen, volgens burgerlijke status en leeftijd 
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Uit een vergelijking van de twee tabellen blijkt dat het percentage mannelijke vrijgezellen 

quasi gelijk is. We merken op dat het percentage vrijgezellen van de leeftijdscategorie “55 

jaar en meer” in de landbouwsector hoger ligt (Algemene Directie Statistiek en Economische 

Informatie, 2012).  

Volgens de studiedienst van de Vlaamse overheid is er een stijgend percentage gescheiden 

landbouwers. Uit een vergelijking over 10 jaar, van 2001 tot 2010,  merken we op dat jaarlijks 

meer bedrijfshoofden in de landbouwsector scheiden. Een stijging van het aantal scheidingen 

is iets dat zich eveneens weerspiegelt in onze maatschappij (Vlaamse Overheid - Landbouw 

en visserij, 2001-2010).  

Door het Instituut van Landbouw en Visserij is onderzoek gedaan naar de “sociale aspecten 

van duurzaamheid van landbouw en platteland in Vlaanderen”. Hieruit blijkt de steun van een 

partner erg belangrijk te zijn voor een landbouwer. De job als landbouwer is veeleisend en 

houdt verschillende vaardigheden en kennis in. Alleen het landbouwbedrijf runnen zou 

zodoende moeilijk zijn (Verdonck et al., 2011). 

De gemiddelde leeftijd van landbouwers in 2009 is 49,5 jaar en is de afgelopen 10 jaar 

continu gestegen. In 1999 zagen we nog dat de leeftijd van een bedrijfsleider ongeveer 46,2 

jaar was. Samenhangend met deze gegevens blijkt dat steeds minder jonge bedrijfsleiders 

starten. Slechts 2,3% van de bedrijfsleiders is jonger dan 30 jaar. Terwijl de gemiddelde 

leeftijd schommelt tussen de 45-50 jaar (± 20%) (J. Platteau, Van Gijseghem, & Van Bogaert, 

2010). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Bron: (J. Platteau et al., 2010)  

Figuur 1: leeftijdspiramide van bedrijfsleiders van beroepslandbouwbedrijven, 1999 en 2009 
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1.3 Wetenschappelijke relevantie 

In deze meesterproef is zowel sprake van een maatschappelijke als een wetenschappelijke 

relevantie. Land- en tuinbouw zijn belangrijk in onze maatschappij. We weten dat deze 

beroepssector sterk onder druk staat, zowel op financieel als psycho-sociaalvlak. Onderzoek 

naar sociale aspecten is dus zeker aan de orde willen we deze beroepssector blijvend en 

correct ondersteunen.  

De stem en de beleving van de landbouwer komt in dit onderzoek sterk naar voor. Er is dan 

ook een bewuste keuze gemaakt voor het kwalitatief onderzoek. De kwalitatieve methode 

wordt vaak gebruikt bij sociaal wetenschappelijk onderzoek en is in dit kader uiterst relevant.  

2 Sociale aspecten bij landbouwers 

Het is interessant om te kijken welke sociale aspecten we terugvinden bij de algemene 

doelgroep van landbouwers. Onderstaande gegevens hebben betrekking op zowel 

alleenstaanden als koppels. 

2.1 Sociale problemen 

In het onderzoek naar de duurzaamheid in de landbouw werd aan de respondenten gevraagd 

welke sociale aspecten belangrijk kunnen zijn in Vlaanderen. De antwoorden betroffen: 

isolement en eenzaamheid, sociale problemen, het niet krijgen van sociale steun, zelfdoding 

bij landbouwers,… (Verdonck et al., 2011). De noodzaak dat naar deze aspecten onderzoek 

wordt gedaan, is dus zeker aanwezig. 

In de periodes dat het slecht gaat met het landbouwbedrijf, geraken de landbouwers sneller 

geïsoleerd, vaak door een opeenstapeling van problemen. Landbouwers gaven in het 

onderzoek aan dat er een gebrek aan sociale steun en sociale controle heerst (Verdonck et al., 

2011). Als individu moet je steeds een klankbord hebben waar je op kan terugvallen. Wanneer 

dit niet het geval is, moet de landbouwer over voldoende veerkracht beschikken om met 

sociale problemen te kunnen omgaan (Verdonck et al., 2011).    

Door de studiedienst Landbouw en visserij van de Vlaamse overheid wordt er aangehaald dat 

er een gebrek is aan sociale gegevens over land- en tuinbouw. We kunnen wel stellen dat de 

sociale aspecten van de landbouw meer aan belangstelling winnen, maar dat zeker met 
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betrekking tot alleenstaande boeren een lacune is aan beschikbare informatie (Van 

Buggenhout, Vuylsteke, Deuninck, & Van Gijseghem, 2013). 

2.2 De beroepstrots van de landbouwer 

Boer(in) zijn is vaak een passie. Boeren voeren dit beroep uit met veel liefde voor de natuur 

en hun werk. Het is vaak hard en veel werken, maar de passie voor het beroep blijft aanwezig. 

Zo werkt 50% van de boeren meer dan 10u. per dag (Van Buggenhout et al., 2013).  

De belangrijkste elementen voor beroepsfierheid zijn de volgende:  

1. Een individuele component die rechtstreeks betrekking heeft op het eigen kunnen: het 

vakmanschap van de landbouwer. 

2. De attitude van de landbouwer: het ondernemerschap van de landbouwer. 

3. Elementen die voortkomen uit de specificiteit van het beroep zelf: autonomie, deel 

uitmaken van een traditie (bedrijven met familieband) en de verbondenheid met de 

natuur. 

De landbouwer is enorm fier op zijn eigen vakmanschap. (Dessein & Nevens, 2005) .  

2.3 Imago van de landbouw 

Het kan belangrijk zijn om te weten wat anderen denken over het boerenleven. Zo deed de 

Vlaamse overheid reeds een studie naar het imago van het land- en tuinbouwberoep.  

Daaruit blijkt dat 95% van de boeren vindt dat een land- of tuinbouwer een goede manager 

moet zijn (645 respondenten van het Vlaams Landbouwmonotoringsnetwerk (LMN)). 

Burgers delen deze mening met 86% (steekproef van 809 respondenten) (J Platteau, Van 

Gijseghem, Van Bogaert, & Maertens, 2012).  

Boeren voelen zich ondergewaardeerd in onze maatschappij (80%). Positief aspect is wel dat 

ook bijna 70% van de Vlaamse bevolking  vindt dat de stiel meer waardering mag verdienen, 

tevens vindt iedereen dat het contact tussen boer en burger zou mogen versterkt worden; 69% 

van de boeren is het daar mee eens en 73% van de burgers (J Platteau et al., 2012).  

Uit dat onderzoek bleek wel dat er enige onenigheid is over de schaalvergroting van 

bedrijven. Maar 52% van de boeren is de mening toegedaan dat een schaalvergroting nodig is 

terwijl de burger sterker met de overtuiging leeft dat schaalvergroting nodig is (73%). Toch 

zijn beide partijen van mening dat de mogelijkheid er moet zijn om te groeien, binnen de 

perken van de wettelijke grenzen (82%) (J Platteau et al., 2012). 
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3 Sociale contacten 

3.1 De invloed van sociale contacten 

Het persoonlijk netwerk van mensen kan als een belangrijke en centrale functie fungeren in 

het leven. Zo merken we uit verschillende onderzoeken dat als mensen ingebed zijn in een 

netwerk van persoonlijke relaties; ze een hogere mate van welbevinden ervaren (Hortulanus, 

Liem, & Sprinkhuizen, 1992) 

Sociale relaties dragen daarnaast bij tot een sociale integratie. Mensen krijgen door de sociale 

contacten die ze hebben het gevoel dat ze “ergens bij horen”. Ze kunnen zich deel voelen van 

een sociale groep waar ze zich daarna ook mee kunnen identificeren (Hortulanus, Machielse, 

& Meeuwesen, 2003).Een tweede element dat als fundamenteel aspect kan ervaren worden, is 

dat sociale relaties een bijdrage leveren aan zelfrespect en identiteit. Men gaat er in de 

literatuur van uit dat mensen hun zelfrespect en persoonlijke identiteit ontwikkelen door de 

waarderingen van anderen. Mensen uit het persoonlijke netwerk kunnen deze waardering 

geven in het alledaagse leven. Het ontwikkelen van die sociale identiteit zal invloed 

uitoefenen op waarden en normen die mensen ontwikkelen en op plannen en keuzes die 

mensen maken (Myers, 1999). Een derde verklaring die het belang van sociale relaties kan 

onderstrepen, is “sociale steun”. Het uitgangspunt daarvan is dat een ondersteunende functie 

met andere mensen belangrijk kan zijn voor het algemeen welbevinden. Door verschillende 

auteurs is er een lange onderzoekstraditie dat er een positief verband is tussen de gezondheid 

van mensen en de sociale steun die ze ontvangen (Sarason & Pierce, 1994; Tijhuis, 1994) . 

Praktische steun en emotionele steun zijn daarbij de belangrijkste twee vormen van steun die 

iemand kan ontvangen. 

Primaire relaties zijn de relaties die we hebben met familie en gezinsleden, dit zijn relaties die 

vanaf de geboorte zijn meegegeven. Geleidelijk aan zal dit persoonlijke netwerk zich gaan 

uitbreiden; want een netwerk van mensen is voortdurend onderhevig aan verandering. De 

stabiliteit van een bepaald netwerk is onderhevig aan een aantal factoren. Een eerste factor die 

bepalend zal zijn, is de “nabijheid”. Het zal een rol spelen hoe vaak mensen met elkaar sociale 

contacten hebben. Daarnaast spelen de “investeringen” die ze doen in het sociale netwerk een 

rol. Investeringen die mensen doen in een relatie kunnen bekeken worden vanuit 3 

perspectieven: de mate waarin steun wordt uitgewisseld (verschillende soorten steun: 

emotionele, materiële, financieel), de duur van de relatie (hoe lang kennen mensen elkaar en 
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gaan ze met elkaar om) en de intensiteit van een relatie (hoeveel tijd dat mensen samen 

doorbrengen) (Hortulanus et al., 2003). Zo heeft onderzoek reeds uitgewezen dat hoe langer 

mensen met elkaar omgaan en naarmate ze meer samen met of voor elkaar doen, de stabiliteit 

van hun relatie zal toenemen (Hortulanus et al., 2003).  

3.2 Een typologie van sociale contacten 

In het kader van deze meesterproef is het nuttig om een algemeen kader te hanteren voor de 

sociale contacten van alleenstaande boer(in). We hanteren hiervoor het kader dat Hortulanus 

gebruikte in zijn studie naar sociaal isolement. Het is een typologie waarbij hij de 

netwerkomvang analyseert in het samengaan met de kwaliteit van de sociale contacten. De 

focus ligt voornamelijk op de sociale contacten. Toch kan het nuttig zijn om in de mate van 

het mogelijke te kijken of deze sociale contacten kwaliteitsvol worden ervaren door de 

boer(in).  

Bron: (Hortulanus et al., 2003) 

De combinaties van (A) en (D) zijn helder. Bij (A) is er sprake van een groot netwerk en zijn 

gevoelens van eenzaamheid nagenoeg afwezig. Het tegenovergestelde zou (D) zijn, een klein 

netwerk dat gepaard gaat met gevoelens van eenzaamheid. De combinaties (C) en (B) zijn 

minder helder. Bij (C) is er objectief vast te stellen dat er sprake is van een groot netwerk en 

zijn er subjectief gevoelens van eenzaamheid aanwezig. We kunnen dan stellen dat het grote 

netwerk niet voldoende steun biedt. Bij (B) is er sprake van een klein netwerk en subjectief 

gezien een tevredenheid met dat netwerk. Deze groep houdt een zeker risico in. Wanneer een 

 Omvang netwerk 

groot klein 

Eenzaamheid gering 
(A)  

Groot netwerk en 

niet eenzaam 

(B)  

Klein netwerk en niet 

eenzaam 

Matig/ groot 
(C)  

Groot netwerk en 

eenzaam 

(D)  

Klein netwerk en 

eenzaam 
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belangrijke steunfiguur uit deze groep zou verdwijnen, zou dit betekenen dat de persoon 

kwetsbaarder is (Hortulanus et al., 2003).  

De indeling van het referentiekader heeft vervolgens geleid tot formulering van volgende 

typologie bestaande uit vier groepen. We onderscheiden de “sociale weerbaren”, “de 

contactarmen”, “de sociaal geïsoleerde” en “de eenzamen”. Hieronder enige verduidelijking. 

A. De sociaal weerbaren: zijn degene die in een groot netwerk verkeren en geen gevoel 

van eenzaamheid ervaren. Voor deze groep is er geen enkel risico dat ze in een 

bepaalde vorm van isolement verkeren. 

B. De contactarmen: deze groep heeft een klein netwerk maar dit kleine netwerk blijkt 

toereikend te zijn en te voldoen aan hun sociale behoeften. Zoals reeds eerder vermeld 

duidt dit in bepaalde mate een vorm van kwetsbaarheid. Wanneer belangrijke 

sleutelfiguren verdwijnen, kan een gevoel van eenzaamheid worden ervaren.  

C. De eenzamen: deze groep heeft veel contacten maar ervaart toch een gevoel van 

eenzaamheid. Dit is eerder een verschijnsel dat zich voordoet doordat traditionele 

structuren zoals bv: familie, kerk, verenigingsleven, vakbonden,… een minder vaste 

waarde innemen (putnam p 16 in de studie van eenzaamheid in eindhoven). 

D. De sociaal geïsoleerde:  Deze groep heeft omwille van het weinig aantal contacten een 

sterk gevoel van eenzaamheid. Zowel de groepsomvang als het feit dat mensen zich 

minder eenzaam zouden voelen moet veranderen.(Hortulanus et al., 2003) 

 Het aspect dat mensen zich eenzaam voelen is een vrij subjectief gegeven. Het valt niet te 

omvatten in kwantitatieve data. De kwalitatieve data moeten een concreter zicht kunnen 

geven. Meer hierover in deel 2 bij het onderdeel onderzoeksmethode.  

3.3 Alleenstaanden en eenzaamheid 

Eenzaamheid wordt vaak gezien als een verborgen probleem. We kunnen stellen dat op deze 

problematiek een taboe rust. Wanneer iemand zich eenzaam voelt, zal hij er niet automatisch 

voor uitkomen. Eenzaamheid zal zich dan ook vaker voordoen wanneer er een cumulatie van 

problemen heerst (Fokkema & Dykstra, 2009). Een alleenstaande boer die 

gezondheidsproblemen en/of financiële problemen ondervindt, zal zich sneller eenzaam 

voelen. Mede door de opeenstapeling van problemen en het feit dat er niemand is om hem te 

ondersteunen. 
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Wanneer er sprake is van eenzaamheid van langdurige aard, zal de kwaliteit van het leven van 

de betrokken persoon verminderen. Dit kan ernstige lichamelijke en psychische problemen als 

gevolg hebben. Daarnaast is het ook een misverstand dat eenzaamheid een aspect is enkel 

voor de oudere generatie. Het is een probleem dat onder alle leeftijdsgroepen kan voorkomen.  

Uit onderzoek in Nederland is gebleken dat eenzaamheid een sterke samenhang vertoont met 

het al dan niet hebben van een partner. Als alleenstaande heb je een verhoogde kans op 

eenzaamheid, zeker wanneer je op middelbare leeftijd bent. Eveneens hangt hiermee samen 

dat de sociale druk een rol speelt. Mensen verwachten van mannen en vrouwen op middelbare 

leeftijd dat deze een relatie hebben. Het ideaalbeeld van een gezin met kinderen speelt in onze 

maatschappij een grote rol. Je kan dus een onderscheid maken of de alleenstaande boer(in) 

zelf belang hecht aan een partner of dat het eerder de omgeving is die druk legt op het hebben 

van een relatie (Fokkema & Dykstra, 2009) . 

Eenzaamheid wordt in onze huidige Westerse wereld omschreven als een negatief beleefde 

toestand waarbij er een gebrek is aan betekenisvolle sociale contacten met andere mensen en 

waarin men onvrijwillig verkeert. Deze begripsomschrijving kwam naar voor bij een studie 

van Van Thilburg en De Jong Gierveld. Algemeen wordt door hen dan ook aangenomen dat 

het al dan niet hebben van een partnerrelatie van groot belang is voor het welbevinden van 

mensen. Het feit dat er een partnerrelatie aanwezig is; kan belangrijk zijn op financieel vlak, 

op het vlak van gezondheid en op het gebied van het algemeen welbevinden. In Nederland 

toont onderzoek aan dat eenzaamheid lager is bij  samenwonende/ getrouwde koppels dan bij 

alleenstaanden (Van Tilburg & De Jong Gierveld, 2007).  

Wie bij een partner terecht kan, zal minder vaak het gevoel hebben alleen voor een bepaalde 

situatie te staan. Belangrijk hierbij is dat die partnerrelatie van goede kwaliteit is, de vorm van 

een partnerrelatie is van minder belang (samenwonende, getrouwd, …). Dat kan ook het geval 

zijn bij de vriendenrelatie die iemand heeft. Je kan bv veel vrienden hebben en een groot 

netwerk, maar je toch ontzettend eenzaam voelen (Van Tilburg & De Jong Gierveld, 2007). 

Objectief is het dan moeilijk een maatstaf op eenzaamheid te zetten. 

Wanneer de wens er is om een bepaalde relatie aan te gaan, is het niet altijd even eenvoudig 

om deze te verwezenlijken. Verschillende facetten spelen hierbij een rol: persoonlijke 

capaciteiten, sociale mogelijkheden en beperkingen zijn van belang. De persoonlijke 

capaciteiten die het ontstaan van eenzaamheid kunnen stimuleren zijn: gebrek aan sociale 



Carmen Commers Januari 2015 Master sociaal werk   

12 

vaardigheden, amper zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, introversie, verlegenheid en 

gevoelens van sociale angst. Wanneer we denken aan eenzaamheid bij alleenstaanden moeten 

we eveneens een zicht hebben op de persoonlijkheidskenmerken (Van Tilburg & De Jong 

Gierveld, 2007).  

4 Sociaal kapitaal 

Sociaal kapitaal is een sociologisch begrip dat vooral de laatste decennia een opmars kende 

binnen de sociologie. Het begrip heeft betrekking op het situeren van groepen en mensen in 

sociale verbanden (Engbersen, 2003). De term geeft een verwijzing naar het belang van 

sociale relaties tussen mensen, zowel voor het persoonlijk functioneren, het functioneren 

binnen een gezin, een organisatie, de gemeenschap of de samenleving waar ze deel van 

uitmaken. Binnen het kader van sociaal kapitaal worden sociale relaties gezien als een 

hulpbron voor het realiseren van doelen. De term sociaal kapitaal wordt vaak gebruikt onder 

verschillende auteurs, toch is er geen echte consensus over de betekenis en het gebruik 

(Hortulanus et al., 2003).  

Omwille van de verschillende percepties van het begrip sociaal kapitaal, proberen we een 

zicht te krijgen op de definiëring. Sociaal kapitaal kan namelijk op verschillende wijze 

geconceptualiseerd worden, afhankelijk van de manier waarop je sociaal kapitaal meet of 

waarneemt. Allereerst leggen we de focus op enkele grote grondleggers die sociaal kapitaal 

hebben gedefinieerd in hun werk. Deze 3 grondleggers zijn Bourdieu, Coleman en Putnam.  

4.1 Sociaal kapitaal volgens de visie van Bourdieu, Coleman en Putnam 

Bourdieu 

We vinden het begrip een eerste keer bij de Franse socioloog Bourdieu in de jaren 1980. 

Bourdieu spreekt van sociaal kapitaal als een soort van individuele bron die mensen kunnen 

aanwenden om doelen of voordelen in functie van zichzelf te bekomen. Deze visie van sociaal 

kapitaal heeft een individuele invalshoek, waarbij belangrijk is in welke mate een persoon zijn 

kennissen zal gebruiken om een positief effect voor zichzelf te bekomen. Er moet voortdurend 

geïnvesteerd worden in het eigen sociaal kapitaal. Hier wordt sociaal kapitaal dan ook 

bekeken als een soort van competentie om voldoende te functioneren binnen onze 

maatschappij. Wanneer je naar behoren functioneert binnen de maatschappij kan je bepaalde 
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doelen bereiken. Je sociaal kapitaal zal verhogen hoe meer mensen je tot je netwerk zal 

kunnen rekenen (Tacq, 2003). 

Coleman 

Coleman ziet sociaal kapitaal niet als een aspect dat enkel voor hogere sociale klasse zou zijn. 

Volgens Coleman zijn netwerken al dan niet neutrale instrumenten waar actoren zelf de keuze 

kunnen maken of ze er al dan niet gebruik van zouden maken. Coleman deed een onderzoek 

naar het verband tussen sociaal kapitaal en prestaties van kinderen op school. Zo bleek uit het 

onderzoek dat ook sociaal zwakkere groepen sociaal kapitaal kunnen verwerven. Volgens 

Coleman kunnen zowel individuen als organisaties dankzij sociaal kapitaal doelen bereiken. 

Moest sociaal kapitaal afwezig zijn, zou het bereiken van die doelen onmogelijk zijn 

(Hooghe, 2003).  

We merken op dat de notie sociaal kapitaal bij Coleman zowel een culturele component 

inhoudt als een structurele component. De culturele component houdt in dat de normen en 

waarden binnen de groep dienen gerespecteerd worden. De structurele component omvat de 

integratie in de netwerken en verbanden (Hooghe, 2003). Hierbij samenhangend komen er 

twee elementen naar voor die sociaal kapitaal gunstig bevoorrechten. Wanneer er sprake is 

van een dicht of gesloten netwerk, is er onderlinge controle en zal er niemand ontsnappen aan 

de normen, verplichtingen en verwachtingen. Het tweede element zijn sociale organisaties die 

voor meerdere doeleinden gebruikt worden   Toch is er volgens Coleman ook de vrees dat er 

een daling zou zijn in sociaal kapitaal over generaties heen omdat familie- en 

gemeenschapsbanden achteruitgaan (Coleman, 1988).  

Putnam 

Sinds de jaren 1990 heeft de socioloog Putnam een andere visie op sociaal kapitaal. Putnam 

ziet dit als een concept dat doorheen de samenleving loopt, zeker niet een individueel aspect. 

Volgens hem zijn er drie kernelementen: de aanwezigheid van sociale netwerken, een 

vertrouwen ten opzichte van andere burgers binnen de samenleving en tot slot de 

aanwezigheid van normen van wederkerigheid tussen de verschillende burgers (Hooghe, 

2003). Opvallend is dat Putnam niet enkel formele aspecten (lid zijn van organisaties,..) 

rekent tot sociaal kapitaal maar ook informele aspecten (vertrouwen, waarden, normen,…). 

Een buurt of een netwerk zou volgens Putnam beter functioneren als er sociaal kapitaal 

aanwezig is. Volgens hem moet er in een welbepaalde buurt de netwerken met elkaar 
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onderhouden worden en moet een onderling vertrouwen heersen. Een gevoel van vertrouwen 

en wederkerigheid zal door die regelmatige contacten gecreëerd worden. Algemeen genomen 

stelt Putnam dat in een omgeving of buurt waar een hogere mate van sociaal kapitaal heerst, 

mensen veel meer onderling samenwerken, er de democratie en de economie heropleven, 

waarbij de mensen gelukkiger en gezonder zijn. Zowel de mensen die deelnemen aan het 

leven in de buurt als de mensen die niet deelnemen hebben hier baat bij. Ter illustratie als ik 

in een buurt woon waar mensen participeren aan het buurtleven en een sterke sociale cohesie 

heerst, zal er ook meer sociale controle zijn of ook meer inspanningen geleverd worden om de 

buurt proper te houden, ook al ben je als buurtbewoner weinig thuis en neem je zelf niet deel 

aan buurtactiviteiten (Putnam, 2000).  

Putnam maakt een onderscheid tussen twee soorten netwerken: “bonding” en “bridging”. 

“Bonding” zijn de netwerken die eerder naar binnen gekeerd zijn; het gaat hier over mensen 

met dezelfde maatschappelijke positie en die tot 1 homogene groep behoren bv: de 

landbouwers. Terwijl “bridging” verder gaat kijken dan de “eigen groep”, het slaat als het 

ware bruggen naar de buitenwereld. Beide types van sociaal kapitaal sluiten elkaar niet uit en 

kunnen samen voorkomen (Putnam, 2000). 

4.2 Andere visies over sociaal kapitaal 

Bovenstaande auteurs hebben de grondbeginselen gelegd van het begrip sociaal kapitaal. 

Vervolgens bekijken we enkele andere definities om tot een duidelijke stelling te komen over 

sociaal kapitaal in deze meesterproef.  

Zo heeft Woolcock een uitbreiding gedaan van “bonding” en “bridging”. Hij nam er nog een 

derde element bij; namelijk “linking”. “Bonding” zag hij als een sterke band tussen 

familieleden, vrienden,… Terwijl “bridging” een zwakkere band is tussen bondgenooten, 

collega’s. Beiden elementen moet je zien op een horizontaal niveau, waarbij “linking” 

fungeert op verticaal niveau. “Linking” is de relatie tussen mensen die een verschillende 

macht status hebben. Bv: de band tussen een landbouwer en een regerende overheid of politici 

(Woolcock & Narayan, 2000).  

Godfried Engbersen, socioloog aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, stelt dat niet 

iedereen beschikt over een goed functionerend netwerk, wat noodzakelijk is om sociaal 

kapitaal op te bouwen. Hij stelt tevens dat dit dan een belemmering is voor het verder 

functioneren in de maatschappij. (Engbersen, 2003) Wanneer alleenstaande boeren 
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beschikken over een zwak functionerend sociaal netwerk, welke impact kan dit dan hebben? 

Hebben boeren nood aan een netwerk dat verder reikt dan de eigen sociale kring? Het is een 

feit dat bruggen slaan naar anderen kan helpen om vooruit te komen.  

Een meer recenter werk is dat van de Amerikaanse antropoloog Portes. Hij ziet sociaal 

kapitaal als een vermogen om bepaalde middelen te mobiliseren uit de netwerken waar ze 

deel van uit maken. De structuur van sociale relaties zal van belang zijn om je eigen sociaal 

kapitaal te bepalen. 

Portes maakt een onderscheid in 4 soorten bronnen van sociaal kapitaal (Engbersen, 2003):    

1. Waarden: Dit zijn de morele normen die gevers zullen motiveren om uit altruïstische 

overwegingen steun te bieden en te schenken.  

Bv: ouders helpen nog elke dag op het landbouwbedrijf van hun zoon. 

 

2. Begrensde solidariteit: dit gaat over groepsgebonden en probleem-specifieke vormen 

van solidariteit. 

Bv: Een alleenstaande landbouwer heeft problemen om alleen zijn koeien te 

verplaatsen. Een bevriende landbouwer uit te buurt zal hem komen helpen. 

Vermits ze beiden landbouwers zijn, is dit een groepsgebonden solidariteit.  

3. Wederkerigheid: Bij wederkerigheid zijn er instrumentele bronnen in het geding. Men 

geeft ondersteuning/hulp aan de andere omdat men op termijn iets anders terug 

verwacht.  

Bv: Een boer zal een technieker in zijn straat een gunst verlenen omdat die 

weet dat deze later van pas zou kunnen komen wanneer er een technisch defect 

zou kunnen zijn aan een tractor. 

4. Afdwingbaar vertrouwen: hierbij is er meer sprake van een anonieme relatie tussen 

ontvanger en gever. Men helpt iemand in de veronderstelling daar zelf beter van te 

worden.  

Bv: de boer krijgt een lening bij de bank zonder dat deze bankier weet of die 

boer wel voldoende krediet heeft. De bankier kent wel de familie van de boer, 

vandaar dat hij deze lening geeft. 
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Wanneer we kijken naar sociaal kapitaal op micro niveau, waar het individu centraal staat, 

zien we dat het nuttig is om deze elementen mee in achting te nemen. Sociaal kapitaal heeft 

zo een uitermate belangrijke functie; de verklaring waarom sommige mensen gezonder, rijker 

of gelukkiger zijn, heeft niet enkel te maken met hun fysieke gezondheid of hun financieel 

kapitaal maar heeft ook te maken met hun positie binnen sociale netwerken. 

Deel 2: Het onderzoek 

5. Onderzoeksmethode 

“One does not begin with a theory, then prove it. Rather, one begins with an area of study 

and what is relevant to that area is allowed to emerge” (Corbin & Strauss, 1998). 

De onderzoeksvragen van deze meesterproef worden beantwoord met behulp van kwalitatief 

onderzoek. Deze meesterproef tracht een antwoord te bieden op de onderzoeksvraag: “Hoe is 

de beleving van het sociaal kapitaal en het sociale netwerk van alleenstaande boer(inn)en?”. 

De deelvragen die daarbij aan bod komen zijn: “Hoe ervaren alleenstaande boeren hun 

netwerk?”  Wat is de beleving van sociaal kapitaal op micro niveau?”. De focus van de 

onderzoeksvragen gaat uit van de beleving van alleenstaande boeren van hun netwerk. 

“Beleving” is een aspect dat moeilijk kwantificeerbaar is, vandaar de keuze voor een 

kwalitatieve onderzoeksmethode. 

In het eerste onderdeel “literatuur” van deze meesterproef hebben we een korte toelichting 

gegeven van wat beschikbaar is aan informatie over de problematiek. Belangrijk is dat er niet 

onmiddellijk een theorie is die we gaan weerleggen. Het doel van deze meesterproef is om 

inzichten te verwerven in een bepaald gebied waar momenteel weinig kennis over 

beschikbaar is. Daarom kunnen we kwalitatief onderzoek aanzien als deels exploratief van 

aard (Mortelmans, 2007).  

De grounded theory approach is een vaak gebruikt instrument bij het toepassen van 

kwalitatief onderzoek in België en Nederland. Er is geen algemeen aanvaarde vorm van de 

grounded theory, wel zijn er gemeenschappelijke gronden van waaruit het onderzoek vertrekt. 

Theorie en theorievorming staan bij deze benadering absoluut centraal. Het onderzoek krijgt 

voornamelijk vorm door het toepassen van het empirische materiaal dat gebruikt wordt. De 

vraagstelling, de manier van rapporteren en de dataverzameling zijn typerend voor het 



Carmen Commers Januari 2015 Master sociaal werk   

17 

statuut geslacht burgerlijke staat
Antwerpen

West-

Vlaanderen

Oost-

Vlaanderen
Limburg

Vlaams-

Brabant
Vlaanderen

gehuwd 2391 6070 4484 1879 1876 16700

gescheiden 127 253 241 93 127 841

ongehuwd 500 1131 1010 530 538 3709

weduwnaar 68 161 179 73 79 560

gehuwd 364 813 707 327 354 2565

gescheiden 11 40 28 11 18 108

ongehuwd 33 59 52 32 58 234

weduwe 58 192 187 80 95 612

bedrijfshoofd rechtspersoon 779 872 598 489 264 3002

bedrijfshoofd natuurlijk persoon man

vrouw

kwalitatief onderzoek (Mortelmans, 2007). Kwalitatief onderzoek is een constant 

vergelijkende methode waar in het geval van deze meesterproef semi-gestructureerde 

interviews worden afgenomen. De analyse van de interviews krijgt richting door de 

verschillende thema’s en onderwerpen die aan bod komen en die de respondenten zelf 

belangrijk achten. Zo merkten we in dit onderzoek dat onderwerpen zoals familiebanden, lage 

betrokkenheid bij verenigingsleven en passie voor de job regelmatig elementen waren die 

werden benadrukt door de respondenten.  

5.1. Methode van dataverzameling 

De meest voorkomende onderzoeksmethodes bij kwalitatief onderzoek zijn het diepte-

interview, focusgroepen, participerende observaties en directe observaties (Mortelmans, 

2007). We maken in deze meesterproef enkel gebruik van het diepte-interview om zoveel 

mogelijk relevante informatie te verkrijgen over de problematiek . De interviews worden 

gekoppeld aan bestaand onderzoek of er wordt gekeken welke nieuwe elementen uit de 

interviews voortvloeien.  

De populatie in deze meesterproef betreft alleenstaande boeren in Vlaanderen. Zowel mannen 

als vrouwen kunnen alleenstaand en bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf zijn, zoals 

weergegeven in onderstaande tabel. Al merken we wel dat er meer alleenstaande mannen zijn 

dan alleenstaande vrouwen De meerderheid van de alleenstaande boer(inn)en woont in Oost- 

en West-Vlaanderen. Dit omdat daar verhoudingsgewijs ook het meeste boeren actief zijn. Dit 

zijn elementen die we in acht nemen bij het steekproefkader. 

Tabel 5: bedrijfshoofden in de landbouwsector volgens geslacht en burgerlijke staat, per 

provincie in Vlaanderen 

Bron: (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2013b) 

Een kwantitatieve steekproef is verschillend van een kwalitatieve steekproef. Het 

belangrijkste verschil is dat bij kwalitatief onderzoek geen compleet steekproefkader vereist 
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is. Toch moeten heterogeniteit of variatie gewaarborgd worden. Variatie in de steekproef kan 

nieuwe informatie met zich meebrengen. Voor de steekproef analyseren we de doelgroep 

alleenstaande boeren van de leeftijdsklasse 40-55 jaar, de leeftijdsgroep met de meeste 

alleenstaande landbouwers. We stellen een variatie op in type landbouwbedrijf (veeteelt, 

akkerbouw, tuinbouw), grootte van het landbouwbedrijf, het geslacht, de woonsituatie 

(inwonend bij ouders, kinderen die thuis wonen, andere inwonende of alleenstaande die alleen 

woont) en wonend in verschillende regio’s in Vlaanderen.  

In deze meesterproef moeten we de steekproefrespondenten beperken tot 10 respondenten. Dit 

omwille van het tijdrovende werk van analyseren en coderen. Deze steekproefgrootte is 

voldoende groot wanneer de belangrijkste elementen in de interviews zich beginnen te 

herhalen (Corbin & Strauss, 1998). Zodoende was deze theorie evenzeer van toepassing in dit 

onderzoek.  

Graag wil ik sterk benadrukken dat de namen die in deze meesterproef worden gebruikt 

fictieve namen zijn. Dit om de privacy van de deelnemende boer(inn)en voldoende te 

beschermen.  

Hieronder een beeld van de geïnterviewde respondenten:  

Schuilnaam Geslacht Leeftijd 

Kris Man 50 

Joeri Man 55 

Paul Man 42 

Jan Man  50 

Kurt Man  43 

Els Vrouw 51 

Nadine Vrouw 55 

Max  Man 44 

Erwin Man 55 

Ben Man  45 

Om als alleenstaande gecategoriseerd te worden, werd voor deze meesterproef 1 jaar als 

maatstaf genomen. Drie van de respondenten hebben nooit een relatie gehad. De andere zeven 

respondenten zijn gemiddeld genomen 4,5 jaar alleenstaand.  
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Betreft de verspreiding van de respondenten hebben we voor deze meesterproef getracht om 

een verscheidenheid over heel Vlaanderen te weerspiegelen. Er waren evenwel meer 

interviews in de provincies Oost- en West-Vlaanderen om reden dat in deze provincies ook 

meer boer(inn)en actief zijn.  

Hieronder het aantal interviews verdeeld per provincie: 

Provincie 
Aantal 

interviews 

West-Vlaanderen 4 

Oost- Vlaanderen 2 

Antwerpen 1 

Vlaams-Brabant 1 

Limburg 2 

Totaal 10 

De gemiddelde duur van alle interviews was ongeveer 91 minuten. 

5.2. Diepte-interviews  

De diepte-interviews zijn de basis van het onderzoek. Deze diepte-interviews zijn 

semigestructureerd. Er is een interviewleidraad waardoor de meest cruciale onderwerpen aan 

bod komen. Het eerste onderwerp dat aan bod komt, handelt over de leefomgeving van 

alleenstaande boeren. De bedoeling is om na te gaan wat er leeft bij boeren in het 

dagdagelijkse leven. Het tweede onderwerp dat aan bod komt, is hun netwerk. Het doel van 

dit 2
de

 onderwerp is nagaan wat de band is met hun sociale netwerk: ondervinden ze 

voldoende steun? wat is hun perceptie op hun netwerk? Tenslotte peilen we nog naar de 

beleving van sociaal kapitaal. Zowel het persoonlijk gedrag speelt hier een rol in (sociale 

contacten, cohesie in de buurt,…) als de cognitieve component (de waarden die ze belangrijk 

achten). Doordat de onderzoeker kan doorvragen bestaat er de mogelijkheid om meer te weten 

te komen over het onderwerp. Toch dient erover gewaakt te worden dat je als onderzoeker 

non directief doorvraagt om zo min mogelijk de antwoorden te sturen.  



Carmen Commers Januari 2015 Master sociaal werk   

20 

5.3. Data analyse 

Elk interview wordt getranscribeerd aan de hand van geluidsbestanden en kleine nota’s tijdens 

de gesprekken. Het verwerken van de verkregen gegevens tijdens de gesprekken is een 

cyclisch proces. De teksten van de interviews werden allereerst open gecodeerd om 

vervolgens axiaal te coderen. De transcripten werden verder verwerkt met behulp van het 

software programma Nvivo. Door de constante afwisseling van het lezen van teksten en het 

coderen kwam een codeboek tot stand. Dit codeboek was een leidraad is het verder analyseren 

van de meesterproef (Mortelmans, 2011).  

6.  Onderzoeksresultaten 

Dat de doelgroep van alleenstaande boeren een specifieke doelgroep is, is reeds besproken in 

deel 1 van deze meesterpoef. Doorheen de interviews werd vaak de landbouw- of 

tuinbouwstiel ter sprake gebracht als een heel aparte sector waarbij aandacht nodig is voor 

verschillende facetten. Het is een sector die constant onderhevig is aan ontwikkeling en 

technologische verandering, invloeden van andere landen en/of Europa, kortom een 

volwaardige job waar je als zowel manager en als landbouwer sterk in moet staan. In het 

eerste deel van de onderzoeksresultaten “De alleenstaande boer” wordt hier dieper op 

ingegaan. Bedoeling is om duidelijk het werkterrein van de alleenstaande boer in kaart te 

brengen. Rekening houdend dat we hier spreken over de leeftijdscategorie van 40-55 jaar.  

Vervolgens focust het tweede deel meer op de psychosociale aspecten. Wat maakt het zo 

anders om als alleenstaande een landbouw- of tuinbouwbedrijf te runnen? Welke waarden 

worden als belangrijk geacht? 

In het derde deel ligt de focus op het netwerk en de sociale contacten. Familiale banden waren 

sterk aanwezig in al mijn interviews. Zowel op een positieve als op een negatieve manier. 

Tenslotte maken we een reflectie naar de landbouwsector van de toekomst. Hoe moet het 

verder met deze generatie boeren? Wat kwam sterk naar voor uit deze kwalitatieve analyse? 

Waar liggen de knelpunten en waar kan verder onderzoek nog voor meer duidelijkheid 

zorgen?   
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6.1. Het werkterrein van de alleenstaande boer(in) 

6.1.1. Passie voor het vak 

Tijdens elk interview vroeg ik “waarom doe je je beroep graag?” en tijdens elk interview 

kreeg ik steeds dezelfde antwoorden. De redenen waren steeds “we doen het graag, je bent 

zelfstandig, je ziet alles groeien en bloeien,…”.  Kortom, werken in de landbouwsector is een 

passie. Alle boeren zijn met diezelfde passie gestart en doen daarom hun beroep graag. 

I: Uit welke overtuiging doe je dat beroep dan?  

Kurt: Goh, ja, je start je beroep met passie. Die zelfstandigheid is ook leuk 

meegenomen. 

De liefde voor het vakmanschap kwam reeds tot uiting in eerder onderzoek, hiernaar werd 

verwezen in hoofdstuk 2.2. van deze meesterproef.  (Dessein & Nevens, 2005) 

I:  Waarom doe je dat graag de boerenstiel?  

 

Paul: ja, ja, ja moet ik zeggen. Euh daar wordt een kalf geboren dat is een levend 

ding. Zo zal ik zeggen. Je ziet dat groeien, ze worden geboren, ze worden allemaal 

in een box gezet. […]. Je ziet dan je moet dan opschuiven naar de grote stal waar 

er dan 30 of 40 bij elkaar zitten. Dan zijt ge daar fier op! […] Je gaat dan altijd 

maar verder en verder. Als je nu moet zeggen van stoppen “nee, daar denk ik nooit 

aan”!!. 

Zo illustreert ook Paul dat hij vooral gewoon doet wat hij graag doet, werken op het land.  

Paul: […]Altijd dag en nacht bezig zijn. altijd content en hoe moet ik zeggen ik ben 

nooit niet lastig. Dat andere mensen dat zou moeten doen,  dagen dat je geen goeie dag 

hebt. Zo ben ik niet als ik ‘s morgens opsta, kom dan ben ik even goed gezind als ik ‘s 

avonds slapen ga. 

Zelfs wanneer ik soms vraag aan boeren of ze ooit het idee hebben gehad om iets anders te 

doen zijn het besluiten standvastig. Max verwoorde dit als volgt.  

 

I: ooit aan gedacht om iets anders te doen?  

 

Max: Nee want je blijft daarin. Soms zeg ik wel van “ik had beter gaan werken voor een 

schoon pensioen”. Maar ja, ik doe dat geire. Geen oplossing om ergens anders te 

werken. Als we toch moeten werken, doe ik wa ik geire doe.   
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Persoonlijk vind ik nog steeds de allerbelangrijkste drijfveer van mensen “doen wat ze graag 

doen”. Je merkt dit in hun verhaal en de manier waarop ze gepassioneerd over hun beroep 

kunnen vertellen. Ergens dragen ze ook een soort trots mee. Wat natuurlijk ook maakt dat 

mensen niet graag aan de alarmbel trekken wanneer zou blijken dat het op bedrijfsvlak minder 

goed gaat.  

6.1.2. Lange werkdagen 

De passie voor het vak is duidelijk voelbaar. Dit neemt niet weg dat tijdens bepaalde 

seizoenen boeren ontzettend lange werkdagen hebben. Vaak zonder ernaar te vragen, kwam 

dit steeds bij alle respondenten ter sprake. Zo illustreerde ook Kris. 

I: Hoe zien jouw werkdagen eruit?   

Kris: Een gewone dag is van 7 tot 21u. dat is dan een gewone dag hé. Als het dan 

anders is. Dan kan dat tot een kot in de nacht zijn. Nu omdat het weer zo een bekke 

stabiel is gaat dat nog. Dikwijls tot ’s nacht en in het weekend en s’ zondags en s’ 

zaterdags. Op zondag probeer ik in de namiddag vrij te houden. Er is nogaltijd werk. 

Ik zou niet weten wanneer ik het anders moet doen. Ze zeggen altijd “de boer is veel 

thuis dus die moet niet veel werken” maar zo is dat niet. We werken al alle dagen per 

week. Dan is het zo werken, werken, werken. 

Kurt is een alleenstaande landbouwer met 2 kinderen. Naast zijn activiteiten als landbouwer 

moet hij ook zorgen voor het huishouden en zijn 2 kinderen. Een goede planning van zijn 

werk en regelmatig lange dagen behoren tot deze sector.  

 

I: Zijn het lange werkdagen op de boerderij?   

Kurt: Ja lange dagen, niet echt. Onregelmatige dagen vooral. Dat is ook een probleem 

in ons sociaal leven. Een normale dag is om 7u. opstaan ontbijten met de kinderen en 

om 8u begin ik te werken. Schoner kan je niet hebben. Dat is de meest normale dag. ’s 

Avonds om 6.30-7u stop ik en eten klaar maken, daarna kijken we wat televisie. Dat is 

een meest normale dag. Tuurlijk we hebben zaterdag en zondag dat we ook moeten 

draaien. Zaterdag doe ik ietsje minder om 3 -4 uur probeer ik te stoppen. Zondag van 

8.30 tot 12 uur mijn werk doen. Dat zijn 12 uur extra tegenover iemand anders. De 

onregelmatigheid is dan in het seizoen of ’s nachts opstaan voor varkens op te laden. 
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Ik heb ook soms dagen van 36 uur. Dat komt er ook bij. Ik kom aan een gemiddelde 

van 60 tot 70 werkuren per week. Ik heb normale dagen en extreme lange dagen. 

Landbouwer Max die het rustiger aan wil doen, maar toch nog gemiddeld 10 uur per dag aan 

het werken is, vertelde het volgende:  

I: Zijn het lange werkdagen?   

Max: Ja, dat verschilt. In den tijd dat ik melk, toen moest ik toch minimum 16u 

werken, . ‘s Morgens 6u en tot ‘s avonds 21u dat is  meer dan 16u. Maar ja dan waren 

we nog jong. Tot mijn 50 jaar kon ik dat met gemak.  Dat zijn gewone dagen hé! Nu 

kan ik dat niet meer. Ben versleten!  Ge zou er van verschieten. Doet da ne keer 30 

jaar of langer! Van mijn 17 jaar ben ik begonnen, altijd thuis mee geholpen. […] 

I: En hoe laat begin je nu?  

 

Max: Ni zo vroeg. Een uur  7 soms 8u. Tot ‘s avonds 10u – 11u. En dan moet ik 

stoppen want ik kan niet meer! Moest ik nog kunnen zou ik tot 1u ’s nachts voortdoen. 

Ik heb nog geweten dat ik 190 koeien moest melken, 4u melken per keer. Ik heb daarna 

dan een melkmachine gekocht. In ‘83 ben ik begonnen. Daarna moesten we al direct 

vernieuwen enzovoort. […] 

Zoals vorige studies reeds bevestigden, werken boer(inn)en vaak lange dagen. Wat ik 

regelmatig te horen kreeg, is dat een gewone werkdag vaak minstens 9u. à 10u werken omvat. 

Tijdens bepaalde seizoenen zijn er meer en langere werkdagen. Dit is een factor die zwaarder 

doorweegt, zowel fysiek als emotioneel. Landbouwers die er tevens alleen voor staan hebben 

een zwaardere verantwoordelijkheid om al het werk binnen de beschikbare tijd rond te 

krijgen. Zoals alom bekend dienen we er ook rekening mee te houden dat de land- en 

tuinbouwsector het de laatste jaren hard te verduren heeft gekregen. Wat uiteraard ook zijn 

invloed uitoefent.  

6.1.3. Een steeds evoluerende sector 

6.1.3.1.Technologische verandering en financiële beslissingen  

Tijdens alle interviews kwamen zowel de technologische veranderingen alsook het 

kostenplaatje dat hiermee gepaard gaat ter sprake. Een boer moet eigenlijk een volwaardige 
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manager zijn. Dit lijkt makkelijker dan het eigenlijk is vermits we weten dat boeren starten 

met de passie voor het vak en niet met de ideologie van een manager. 

Joeri:.[…] wat is boer zijn?  Boer zijn dat is toch niet meer wat het was vroeger. De 

bedrijven dat nu overblijven dat zijn ondernemingen en daar ben ge manager. Ge hebt 

mensen tegenwoordig; en die komt om te ploegen en die komt patatten [aardappelen] 

te doen. Jij bent maar aan het regelen voor vervoer voor de aardappelen of de 

wortelen. Je bent ook, volgens mij, ne gerante van de bank. Het bedrag is zo enorm 

van overnames. Die miljoenen euro’s dat is allemaal niets meer, je kan het niet meer 

betalen en dan is de bank daar. Je bent gerante van de bank en dat wil ik niet. Ik wil 

gewoon boer zijn. “boeren” ik zal het zo zeggen. Dat zelf kunnen zaaien, zelf kunnen 

ploegen,… ik zeg ook door mijn problemen moet ik al eens loonwerk laten doen. Dat is 

niet meer hetzelfde. Dat is de uitdaging niet meer. Dat kunde gij ook morgen?  Dat wil 

ik eigenlijk niet, ik wil alleen maar zelf “Boeren”. 

Deze visie werd duidelijk uitgedragen door meerdere boeren tijdens de interviews. “Boeren” 

is het liefste wat ze eigenlijk alleen maar willen doen, en tevens ook de ideologie waarmee ze 

gestart zijn.  

I: Wat zijn de minpunten?  

Els: Het financiële is een groot minpunt. Als je maar klein bent kun je moeilijk rond 

komen. De banken willen je niet helpen. Je bent te klein, je hebt geen inkomen en het is 

niet leefbaar. Dat zijn hun 3 woorden. Je kan niet vooruitgaan. Die grote die alles 

doen dat is ook met de hulp van de banken. Al die grote koestallen die uit de grond 

rijzen. […]  

Hierbij gepaard gaande dat als je als eenverdiener (soms met kinderen ten laste) het moeilijker 

is om die financiële risico’s te nemen. Bij tweeverdieners, zelfs wanneer de partner niet mee 

in de zaak zou stappen, komen deze zaken minder naar de voorgrond.  

I: Maakt het werk het moeilijker dat je alleen bent?  

Els: Het is financieel moeilijk. Je moet schipperen en keuzes maken. Je kan altijd maar 

klein blijven. Je kan niet groeien. Je bent in alles geremd en ondertussen laat je 

passeren en word je ouder en ouder en ouder. Je moet trachten de juiste beslissing te 

nemen.  
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6.1.3.2. Administratie: noodzaak of bijzaak?  

Gepaard gaande met het vorige weten we dat bij het runnen van een eigen bedrijf steeds meer 

administratie komt kijken. Samen met het feit dat boeren steeds meer manager moeten zijn. 

Bij de generatie landbouwers van ±50 jaar, is er een hele evolutie geweest. Er is een constante 

bijscholing vereist om mee te zijn met alle administratie. Boeren bekijken al deze 

administratie vaak met argusogen.  

I: Die administratie, komt daar meer bij kijken dan 30 jaar geleden? 

Kris: ja, ja vroeger als ik begonnen was had ik 1 klein mapke. Dat waren dan wat 

factuurkes en dat stak nog niet vol. En nu heb ik al 5 à 6 mappen. In het begin steek je 

dat daar wat bij maar daarna moet je dat apart steken. 

Boeren begrijpen het belang hiervan wel, maar voor boeren die alleenstaand zijn, een kleiner 

netwerk hebben waar ze kunnen op terugvallen vraagt het vaak extra inspanningen en tijd om 

al deze administratie rond te krijgen.  

Nadine: Ik hoorde deze week al zeggen op de radio ‘ge moet al een goeie manager zijn 

om de boerenstiel te doen’ en inderdaad is dat waar ge moet alles kunnen hé. Vroeger 

waart ge goed genoeg om te boeren. 

Boer Paul bevestigt de trend eveneens de trend van de omvangrijkere administratie in de 

landbouwsector.  

 I: Komt er veel administratie bij kijken?  

Paul: Ja, van de kleinste prul heb je zo een hoop papieren, dat is niet meer normaal. 

Vroeger kwam de schetser en die kalfkes werden geschets. Die had die kaarten mee en 

die stak de kaarten in de map en dat was in orde. Nu moet je die zelf ringen, binnen de 

5 dagen, die moeder moet erop staan, die vader moet op die kaart staan. Je moet dat 

doorsturen met de computer. 14 dagen erna krijg je die kaarten dan moet je die heel 

goed controleren, dat ze geen verkeerde opsturen want daarna komen ze op controle. 

Die zeggen niet veel maar die maken maar kruisjes en een paar dagen later maken die 

papier op en zoveel procent gaat er van je premie af. Zoveel procent. Hebt ge niet 

voldaan en dit en dat. Je moet daar gewoon heel correct op zijn,  op mijn papieren. 

Daar kruipt dan ook nog eens veel tijd in natuurlijk.  



Carmen Commers Januari 2015 Master sociaal werk   

26 

7 van de 10 boeren in de interviews kwamen plots alleen te staan door een scheiding of 

overlijden van de partner. Hierdoor is een plotse bijscholing vereist, vermits bij alle boeren 

het de partner was die meehielp met de administratieve taken van het landbouwbedrijf. Na de 

scheiding van Kurt moest hij zich vrijwel onmiddellijk bijscholen. Dit brengt dan toch met 

zich mee dat er hele aanpassingen nodig zijn.    

I: Zijn er mensen die helpen bij die administratie?  

Kurt: Ik wist wel het reilen en zeilen.  Hoe het allemaal draait en hoe het we moesten 

aanpakken. We deden ook veel dingen samen. Zij deed meer de financiële kant en ik 

meer premies en mestbank. Na de scheiding heb ik moeten bellen naar de boekhouder. 

Voor het financiële. Boeren op een kruispunt heeft me dan geholpen met meer de 

sociale dingen. […]  

Graag wil ik benadrukken dat deze alleenstaande boeren het financieel niet slechter hadden 

dan andere boeren. Natuurlijk speelt het feit mee dat de sector voor alle boeren onder druk 

staat.  

6.1.3.3. De e-boer(in) 

Hierbij vragen we ons ook af of alle boeren(in)en wel beschikken over de nodige 

vaardigheden. Voor vele zaken is een computer en internetverbinding vereist;  9 van de 10 

geïnterviewde respondenten beschikten hierover. 2 onder hen hadden wel een computer, maar 

konden enkel een paar basishandelingen en meer niet. Ze deden beroep op familieleden om 

hen verder te helpen met de nodige aangiftes via computer. In functie van hun werk konden ze 

de computer niet zelf gebruiken.  

I: Doe je dat dan per post of met de pc?  

Max: Ik heb geen computer. Jongens, jongens, die papieren dat zou ik niet meer willen 

doen. Als dat eruit is dan kan je meer werken. En pas op die papieren dat is nog het 

belangrijkste. Dat is toch straf, ik wil ik gewoon in de stallen gaan werken. Een boer 

kan niet zeggen “ik wil dat zo, of zo hebben”. […] 
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I: Doe je je aangiftes met de computer?  

Jan: En ook ik heb daar nu een computer staan, maar ik kan daar niet mee werken. 

Maar ik heb wel iemand die me bijstaat. Met mijn BTW-aangifte, mijn 

kwartaalaangifte. Ik doe het zelf met hulp van een vriend om geen extra kosten te 

moeten betalen aan een boekhouder. 

Volgende gegevens van 2013 geven aan hoeveel landbouwbedrijven reeds over een computer 

en aansluiting van het internet beschikken.  

Tabel 6: gebruik van computer en internet bij land- en tuinbouwbedrijven 

 

Bron: (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2013b) 

We kunnen besluiten dat 21399 bedrijven beschikken over een computer. Het aantal bedrijven 

dat in deze landbouwenquête werd opgenomen, was 37761. Wat maakt dat meer dan de helft 

(56%) van alle bedrijven wel over een computer beschikt en indien ze een computer hebben, 

ze meestal ook aansluiting hebben op het internet. Toch zijn er in 2013 nog steeds 43% van de 

bedrijven zonder computer, wat naar mijn mening in tijden van een sterke digitalisering 

beduidend weinig is (Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, 2013b).  

Zoals reeds aangegeven is er bij sommige boeren een grote digitaliseringskloof. Wanneer ze 

bijstand krijgen van familie of vrienden die beter met dergelijke informatica gerichte aangiftes 

kunnen werken, kunnen ze zich verder behelpen. Vandaar eveneens het belang van een goed 

ondersteunend netwerk.  

6.1.4. Moeten bedrijven groter? 

Zoals reeds vermeld in het literatuurgedeelte bevestigen statistieken dat landbouwbedrijven 

steeds groter worden. Het aantal bedrijven neemt jaarlijks heel sterk af, de bedrijven die 

behouden blijven, worden wel steeds groter. (Centraal bureau voor statistiek, 2014).  

Codes België Vlaams 

Gew est

Brussels 

Gew est-

Hoofdstad

Waals 

Gew est

België 

(Percentage)

H700000 Personal computer -  -  -  - -

H710000 Gebruik van een personal computer voor het bedrijf 37.761 24.884 45 12.832 100%

H711000 Ja 21.399 16.158 31 5.210 56,67%

H712000 Neen 16.362 8.726 14 7.622 43,33%

H720000 Aansluiting op internet 22.121 16.610 34 5.476 100%

H721000 Ja 20.677 15.706 27 4.944 93,47%

H722000 Neen 722 452 4 266 3,26%

Variabelen
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Het merendeel van de bedrijven in de interviews was eerder kleinschalig. 2 bedrijven van de 

10 respondenten waren grootschalige bedrijven; het ene met meer dan 100 melkkoeien en het 

andere bedrijf met meer dan 1000 varkens. Het grote verschil tussen kleinschalige en 

grootschalige bedrijven was dat de kleine bedrijven eerder gericht waren op het behouden van 

hun huidige grootte van het bedrijf. De kleinschalige bedrijven spraken daarbij van een andere 

job buitenshuis om de leefbaarheid te verhogen. Respondenten gaven vaak ook aan dat ze niet 

groter willen gaan, ze staan er vaak door omstandigheden alleen voor en hebben niet 

onmiddellijk de hulp en bijstand die tweeverdieners wel hebben. De grotere bedrijven waren 

eerder gericht op groei en voldoende ontwikkeling van hun bedrijf. Ze durven ook meer 

risico’s nemen voor de toekomst van hun bedrijf.  

Els: Alles moet grootschalig zijn. Op mijn ouderdom moet ik daar niet aan beginnen. 

Een grote schuld maken en een grote stal zetten. Het moet allemaal groot en veel zijn. 

Ze komen niet meer achter 2 of 3 koeien. Ik ben content met wat ik heb. Ik denk dat het 

zo is dat je vooruit kan doen. Je moet niet meten aan een andere die alles kan en alles 

doet. Dan moet je stoppen als je je zit te meten. 

In een studie van de Vlaamse overheid worden de zelfde verschillen aangekaart. Daarbij 

wordt ook benadrukt dat boeren van een jongere leeftijd (40 jaar of jonger) meer risico’s 

durven nemen en meer groei in hun bedrijf nastreven. De oudere leeftijdsgroep (40 jaar en 

ouder), zoals eveneens de respondenten in de meesterproef, kiezen eerder voor 

behoudsgezinds strategieën op hun bedrijf (Van Buggenhout et al., 2013). 

6.1.5. Familiebedrijven 

Alle respondenten waren landbouwer op een familiebedrijf. Dit is normaal vermits de passie 

voor het beroep van thuis uit is meegegeven. Die familieband is volgens iedereen ook heel 

speciaal.  

I: Hoe ben je in de boerenstiel “gerold”?  

 Kurt: Ik ben hier geboren. Dat is hier al 3de generatie op het landbouwbedrijf. Ik heb 

overgenomen van mijn vader, die is jammer genoeg vroeg gestorven op 60-jarige 

leeftijd. Mijn moeder komt nu ook meedraaien in de zaak om beetje te hulp te schieten 

Om alles rond te krijgen. Het lukt wel. Er zijn nog wel initiatieven die ik zal moeten 

nemen. […] 
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 Vele bedrijven in de land- en tuinbouw worden doorgegeven van generatie op generatie. 

Sommige bedrijven werken met verschillende generatie landbouwers samen, andere geven 

hun bedrijf dan weer van generatie op generatie door. Volgens het Nederlands bureau voor 

statistiek is in Nederland 95% van de landbouwbedrijven, een familiebedrijf. Dit is een hoog 

cijfer. Ondanks dat in Nederland het aantal niet-gezinsleden op familiebedrijven stijgt 

(bedrijven worden ook groter), blijft het familiebedrijf het overgrote aandeel behouden 

(Centraal bureau voor statistiek, 2010). In België zijn geen gegevens bekend over het aantal 

familiebedrijven in de sector.  

I: Hoe ben je in de boerenstiel “gerold”? 

Jan: Vanaf ik klein was. Vanaf ik 6 jaar oud was. Je moet helpe. Een beerput aan het 

maken me de hand. Kranen enzo da bestond toen niet , en enthousiast voor te meugen 

helpen. Dat was zo! Vanaf ik klein was, daarin meegerold. Mijn vader was ook 

dikwijls weg gaan werken en ik heb dan veel moeten helpen. En gecommandeerd van 

de vorige eigenaar die was hier op het hof [boerderij], zo heb ik vele dinge geleerd! 

[…] 

Vermits elk bedrijf een familiebedrijf was, kwam heel sterk naar voor dat familie een 

belangrijk aspect was in hun leven. Zowel op een positieve als een negatieve manier. De 

aanwezigheid van familieleden speelde steeds een rol. Zo vertrouwde een boer me toe dat de 

reden dat hij geen relatie had, zijn familie was. Dit paste namelijk niet in het plaatje van de 

hardwerkende boer, zo vond zijn familie. De invloed die familie kan hebben, is niet te 

onderschatten. Ergens moet het in balans zijn, dus een geven en nemen en daarbij moet men 

kunnen spreken van een veilige hechting in de jeugdperiode van die persoon. Wanneer dit niet 

zo zou zijn, spreken we van een onveilige hechting. Doordat het allemaal familiebedrijven 

waren, kunnen we toch stellen dan alle boeren een sterke band ervaren met hun familieleden.  

6.1.6. Er alleen voor staan 

De alleenstaande boeren haalden tijdens de interviews aan dat het moeilijk is om alleen 

beslissingen of risico’s te nemen.  Je kan je laten voorlichten, advies vragen aan experten, 

langs gaan bij banken, maar uiteindelijk moet de boer(in) zelf nog de beslissingen nemen. Die 

steun die ze anders van een partner hebben, ervaren ze als een gemis. Opmerkelijk is dat 

boeren die nooit een relatie hadden dit niet ervaren als een tekort.  

I: Als je veranderingen doet, met wie ga je dit dan overleggen?  
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Erwin: Ik heb me wel laten voorlichten door een expert en door een bureau. Die 

beslissingen heb ik wel alleen genomen. Alleen moet je minder rekening houden. 

Niettegenstaande is als je dat met een partner doet die daar ook voor wilt gaan is dat 

gemakkelijker. Je hebt dan ook meer steun in die zaken. Er kan gemakkelijker over 

gepraat worden. Je moet dat dan alleen verwerken en over praten.  

Het eerste moment dat boeren beseffen dat ze er alleen voor komen te staan is vaak het 

zwaarste. Daarna komt het moment dat ze weer opnieuw de moed bijeen rapen om alleen 

verder te kunnen gaan.  

Nadine: Ja. Dus mijn man is gestorven. Dus hij was eigenlijk de leider van de 

boerderij. Maar hij was wel het spilfiguur, dus hij regelde alles, meststoffen, 

sproeistoffen. Maar in de stal was ik meer de coördinator van. Dus hij is overleden en 

dan is het heel zwaar geworden voor mij. […] 

6.2. Het netwerk 

In dit tweede luik van het onderzoek gaan we meer focussen op het netwerk. Belangrijk was 

op wie de alleenstaande boer voornamelijk kan steunen. Een netwerk om op terug te vallen bij 

problemen of ondersteuning kan steeds een rol spelen is het leven van alleenstaanden.   

6.2.3. Eenzaamheid bij alleenstaande boeren? 

Dikwijls kwam aan bod of deze landbouwers zich nu eenzaam voelden. Een definitie plakken 

op eenzaamheid is niet makkelijk. Hierbij verwijs ik dan graag naar de definitie van Van 

Thilburg en De Jong die stelt dat er een gebrek is aan betekenisvolle sociale contacten en 

waar deze persoon onvrijwillig in verkeert (Van Tilburg & De Jong Gierveld, 2007).  

Het hebben van sociale contacten wordt behandeld in onderdeel 6.2.2. Wanneer onderwerpen 

betreffende eenzaamheid aan bod kwamen, besefte ik dat, omwille van dit beroep, boeren 

toch minder frequent sociale contacten hebben. Ze moeten zich al echt aansluiten bij 

verenigingen of regelmatig contact opnemen met vrienden om vriendenkringen te hebben en 

te behouden. Wanneer we spreken over boeren die een relatie hadden en dan plots 

alleenstaande werden, is deze plotse verandering een grote shock. Vandaar ook dat volgens 

De Jong en Giervelde, alleenstaanden een verhoogde kans hebben op die eenzaamheid (Van 

Tilburg & De Jong Gierveld, 2007).  
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Kurt: We zitten alleen op ons bedrijf, alleen tussen de dieren, het is ja, we leven zoals 

een moderne schaapherder. We leven alleen ja, ja. Er zijn dagen dat ik hier niemand 

zie. Ik heb dan nog het geluk dat mijn moeder hier 300 meter verder woont. Ik heb hier 

nog twee kinderen. Dat zijn dingen die niet blijven duren. Ik kan niet alleen blijven. 

Het eerste moment val je in een zwart gat en sluit je je gewoonweg op. De eerste twee 

maanden kwam ik gewoon niet buiten. […]  

Natuurlijk is er evenzeer de schrik om eenzaam te worden. Zo vertelt Kurt zijn angsten 

wanneer we het hebben over het aspect “eenzaamheid”.  

Kurt: […]Mijn grootste schrik uiteindelijk is dat je alleen bent en het vallen in de 

marginaliteit. Uiteindelijk zijn er veel boeren die in de marginaliteit vallen. Ze moeten 

dan steun zoeken bij een OCMW. Dat zijn punten waar ik heel veel schrik van heb. 

Dat zijn zo dingen waar ik denk ja, in die status, ja geraak dan nog maar aan een 

partner. 

6.2.4. Een netwerk en hun typologie bij alleenstaande boeren  

Net zoals in de studie van Hortulanus, heb ik geen directe vragen naar eenzaamheid gesteld. 

De vragen die aan bod kwamen, waren eerder indirect om zo na te gaan of er sprake was van 

eenzaamheid. Hortulanus heeft zich in zijn onderzoek gebaseerd op de ruilmethode van 

Fisher. Deze methode achterhaalt met wie de persoon regelmatig contact heeft of activiteiten 

onderneemt of van wie men steun verwacht te krijgen (Fischer & Phillips, 1982). Concreet 

gaat de theorie uit van een 7 tal interactiesituaties. Deze interactiesituaties heb ik concreet 

gemaakt door ze te vormen naar de leefwereld van de boer(inn)en. 

Praktisch? 

• Stel, er breekt hier morgen een dier uit (afhankelijk in welke sector ze werkten). Wat 

doe je dan en wie zal je helpen? 

• Stel je gaat er een paar dagen tussenuit op wie kan je rekenen (ook naar praktische 

regeling op de boerderij)? 

• Stel je wilt geld lenen, aan wie zou je dit kunnen vragen?  

Emotioneel?  

• Je wilt je verhaal kwijt over een bepaald probleem (eventueel concretiseren van 

probleem), met wie ga je dan praten? 
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Gezelschap?  

• Ben je aangesloten bij een vereniging of onderneem je wel eens activiteiten zoals uit 

eten gaan, en met wie doe je dit dan?  

• Heeft u de afgelopen maand bezoek gehad, of bent u bij iemand op bezoek geweest?  

Respondenten krijgen tijdens de interviews bovenstaande “namengenererende” vragen. Die 

feitelijk of hypothetisch van aard zijn. Per vraag mochten maximaal 3 personen genoemd 

worden, daarna werd aan de boer(inn)en gevraagd of er buiten die namen nog andere 

personen waren waardoor er maximaal 6 x 3 = 18 verschillende personen konden gegenereerd 

worden. Voor het hanteren van een groot of klein netwerk zijn er verschillende manieren. In 

deze meesterproef hanteren we, net als in de studie van Hortulanus, het criterium van een 

afbreekpunt. Hij stelt hierbij een strenge grens, wanneer de partner niet wordt meegerekend, 

zoals in deze meesterproef effectief zo is staat het breekpunt op3 personen. Concreet, wanneer 

boeren een netwerk van 0-3 personen hebben, spreken we van een klein netwerk. Een netwerk 

vanaf 4 personen wordt gezien als een groot netwerk. 4 boeren van de 10 hadden een netwerk 

kleiner van maximum 3 personen. Gezien de kleine studie is dit moeilijk te veralgemenen 

naar de volledige populatie van Vlaamse boeren. Niettemin is er wel een zekere 

verscheidenheid in de steekproef en zijn de alleenstaande boeren zorgvuldig geselecteerd 

volgens de regels van “the grounded theory”. Omwille van die aspecten zijn deze resultaten 

toch zeker belangrijk. .  

Onderstaande confronterende reactie van 1 van de boeren geeft weer dat zij beschikt over een 

klein netwerk.  

I: Er komt niemand van de buurt is langs om eens met je te praten? 

Els: Zal eerder zijn om te zien of ik nog leef.  

I: Oei? 

Els: Ja, je hoort dat dikwijls dat ze iemand dood vinden na zoveel maanden. Dus ja, 

als er nu iemand kom, het is nu nog gelijk wie, ik mag daar nu nog dood liggen. Er 

komt ook hier niemand langs op den hof, niemand gaat dat zien. Ja, de postbode die 

gaat misschien zien dat de post niet uitgehaald is. Dat ze zien dat de rolluiken neer 

blijven of dat de koeien niet buiten of binnen gaan. […] 

 



Carmen Commers Januari 2015 Master sociaal werk   

33 

Volgende reactie op de vraag wie zou komen helpen, indien er morgen een koe zou uitbreken.  

I: Seg, en nu, stel morgen breekt er een koe uit, wat doe je dan?  

 

Els: Uitbreken? Ja erachter lopen zeker.  

 

I: Ga je dan iemand halen om te helpen?  

 

Els: neen, als ik het zie gebeuren ga ik trachten om ze zelf terug te halen; dat is al 

gebeurd. Een nieuwe stier gekocht en hij was zo schuw. Hij sprong over de bareel. Hij 

was weg, en dan overhalen om terug te gaan. De barelen van de wei open gedaan en 

dat is gegaan. En als het maar 1 is of heel de bende. Normaal zou dat niet gebeuren 

maar ja je weet nooit. Per toeval als er iemand passeert zal die ook wel helpen zeker? 

Of waarschijnlijk zal die eerder schrik hebben voor zijn eigen wagen. 

Praktische zaken, die voor ons evident lijken, zijn voor deze boeren minder vanzelfsprekend. 

Soms wanneer wij wel verschillende mensen kunnen opnoemen om even bij te springen, zijn 

sommige boeren radeloos.  

Jan: Mijn grootste probleem is eigenlijk. Moest ik morgen iets tegenkomen. Ik weet 

niet wie hier die koeien zou melken. Dat weet ik niet! 

I: Zou er dan niemand invallen? 

Jan: Ik weet niet wie. Ik weet het niet. Voor nog tussen de beesten te kruipen, ik weet 

niet wie dat zou doen. Het is hetzelfde als ik ben hier alleen. Ik moet bijna alles dubbel 

schrijven, allemaal speciaal in een boek schrijven. Stel dat er gebeurd iets met mij en 

ik kan niets zeggen. Als ik een hartinfarct tegenkom, alles staat in de boek. Je bent 

kwetsbaar als je alleen bent hé. De expert weet ook, dat ik een boek heb in de kast en 

alles staat daar in. […] 

Eveneens om hun verhaal te vertellen, houden ze dit liever persoonlijk voor zich.  

 

I: en als je een zware dag hebt gehad, tegen wie kan je zo je verhaal doen?  

 

Jan: Dan vloek ik dan in mezelf. Wanneer was dat, vorige week, miserie dat ik had. In 

de namiddag pakte ik dan mijn fiets en ben ik een toertje gaan doen. Een kilometer of 

7. 
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Opvallend was dat alle boer(inn)en de contacten met familieleden, de primaire groep, 

aanhaalden als heel betrokken. Iedereen is hiermee zeer sterk betrokken. Vaak was er zowel 

emotionele als praktische steun van de familieleden. Logisch verband is dan ook dat alle 

bedrijven die opgestart werden, voordien al familiebedrijven waren. 4 personen hadden 

minder dan 3 personen die ze tot hun netwerk konden rekenen; Dit is toch beduidend weinig. 

Zeker wanneer je beseft dat de landbouwsector zwaar is en dat het aangenaam kan zijn als je 

beroep kan doen op helpende handen.  

Zoals reeds besproken hangt de mate van eenzaamheid af van het aantal sociale contacten. De 

mate dat we sociale contacten hebben, heeft een invloed op het algemeen welbevinden 

(Hortulanus et al., 2003).  In het theoretische gedeelte bespraken we reeds een typologie naar 

het aantal sociale contacten en eenzaamheid. Als we kijken naar de onderverdeling van groot 

of klein netwerk en vervolgens zien we wie van die groep eenzaam zou kunnen zijn, stellen 

we dat degene met een groot netwerk (X > 4 personen) we naar typologie van “de sociaal 

weerbaren” kunnen verwijzen. Tijdens het interview waren er geen elementen aanwezig 

geweest die aanduiden dat boeren met een groot netwerk toch eenzaam zouden zijn. 

Elementen die dit kunnen aanwijzen zouden zijn dat boeren aangeven dat ze zich niet 

begrepen voelen door het grote netwerk dat ze hebben, geen aansluiting vinden bij de 

maatschappij,… In de groep die een klein netwerk heeft, kwam tot uiting dat 2 personen tot 

de “contactarmen” behoorden. De andere twee geïnterviewde behoorden wel tot de 

“eenzamen”. Volgende elementen kwamen in deze interviews duidelijk naar voor wat toch 

signalen van eenzaamheid weergeven: geen sociale contacten, geen aansluiting met de 

maatschappij, zich onbegrepen voelen op professioneel vlak, de moed en hoop verliezen, … 

6.2.5. De verwachting over het hebben van een partner  

Uit de literatuurstudie bleek dat het hebben van een partner kan aanzien worden als belangrijk 

door de persoon zelf of door de maatschappij. Ergens worden er soms ook verwachtingen 

geschept om een partner te moeten hebben. Ik merkte duidelijk een verschil tussen degenen 

die nooit een partner hadden en degenen die voordien al een relatie hadden. 

Degenen die nooit een partner hadden, vaak om uiteenlopende redenen, gaven ook aan hier 

geen nood aan te hebben. Ze voelden ook geen druk van de maatschappij dat het gewenst zou 

zijn om door het leven te gaan met een partner.  
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De groep die voordien wel een relatie had, voelt wel de druk van de maatschappij om een 

partner te hebben. Ergens wordt dit van hen verwacht en wensen ze zelf ook opnieuw een 

relatie te hebben.  

Nadine: Euhm. Ik neem nu dag per dag, we zeggen ‘ja, allez’. In het begin ook, dat 

was ook klanten die zeggen ‘allez, gij gaat gij toch niet alleen blijven?’. Ik krijg zo 

precies een klets in mijn aangezicht. 

I: verwachten andere mensen dat?  

Nadine: Da hoeft ni allez.  Ja, ze zeggen in de winkel ‘ge zijt nog jong!’. Jong, ja 

(lacht). ‘Ge gaat gij toch niet alleen blijven?’. Maar allez, er staat daar geen rij te 

wachten… ‘ge hebt al een rugzak mee hé, ge zijt geen 18-20 jaar meer hé’. Dat kan 

zijn, ge weet nooit wie dat je tegenkomt. Het is niet dat ik zeg… Allez, ik weet dat niet. 

Ik heb soms wel schrik voor in mijn oude dag alleen ervoor te staan, dat wel. Nu zou ik 

misschien, allez, de eerste jaren niet hoor. […] 

Iedereen gaf aan dat interesse in de stiel wel vereist is. Meewerken was niet noodzakelijk,  

maar een gezonde interesse wel. Tot slot van rekening is het toch absoluut geen “9 to 5 job” 

en komt er heel wat bij kijken.  

6.3. Het sociaal kapitaal 

In het theoretische luik is de uiteenzetting gedaan van de theorie rond “ het sociaal kapitaal”. 

Dit was hoofdzakelijk een visie op micro niveau/individueel niveau. Hierbij denk ik aan de 

definities van Bourdieu en Engbersen.  

6.3.3. Vrije tijd  

Mijn interesse ging uit naar de mate boeren lid waren van een vereniging. Vermits dit een 

manier is om sociale contacten te leggen en waarbij sociaal kapitaal op te bouwen.  De 

interesse in vrijetijdsbestedingen was ontzettend laag. Amper 2 van de 10 geïnterviewden 

waren lid van een vereniging. Vele boeren zagen ontspanning eerder als eens gaan fietsen of 

wandelen, dan zich aan te sluiten bij een vereniging. 
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I:Wat is dan ontspanning voor je? 

Jan: Awel ontspanning voor mij als ik vroeger als ik ging buiten werken. Begon dat 

zondag rond 4u. Dan rust ik even daarna moet ik mij alweer klaar maken om te gaan 

buiten werken. Nu, ja ontspanning, wat is dat pfff. Ne keer een babbel doen als hier 

iemand voorbij gaat.[…] 

Wanneer ik dan vroeg naar de reden dat ze zich niet aansloten bij verenigingen gaven ze 

tijdsgebrek aan. De uren om deel te nemen aan bepaalde activiteiten bij verenigingen waren te 

moeilijk of de aard van de job als landbouwer maakte dat het moeilijker te voorspellen  was 

wanneer je als boer(in) tijd vrij zou hebben.  

I: Zit je in verenigingen?  

Kris: daar heb ik geen tijd voor. Daar heb ik puur geen tijd voor. Want ge zit alleen. 

Ik zie dat soms van mannen, dat zijn weinig boeren die in verenigingen zitten. Vroeger 

wat dat veel veel meer. Vroeger zaten de boeren in allerlei verenigingen. Nu is dat 

precies allemaal weg. Ik zou niet weten, ja, daar heb ik geen tijd voor. Het is altijd 

hetzelfde, er moet een koe kalven. Als ge dan een vrouw of een zoon hebt dan kun je 

daarop terugvallen. Als er een koe moet kalven dan moet ik daarbij zijn. of ’s nachts of 

dit of dat. Rond mij draait het allemaal. […] 

Opvallend is wel dat 7 van de 10 boer(inn)en wel deelnemen aan beurzen zoals Agribex, 

Libramont, Agriflanders, … De overige 3 boeren namen niet deel aan beurzen omwille van 

praktische overwegingen; vroeger deden ze het echter wel. Dit zagen ook alle boeren als een 

ontspannende activiteit en een mogelijkheid om nieuwe zaken bij te leren in de sector. Op 

professioneel vlak kunnen we duidelijk stellen dat deze boeren zo wensen bij te leren en 

onrechtstreeks professionele netwerken aanleggen.  

Het feit dat ze niet kunnen terugvallen op een partner speelt hierin een grote rol. Wanneer 

tevens het netwerk klein is, wordt de stap tot lidmaatschap van een vereniging groter.  

6.3.4. Micro en meso niveau 

Micro en meso perspectief lopen soms door elkaar. Hoe je als individu of als groep (boeren) 

tegenover je sociale kapitaal staat, hangt onrechtstreeks met elkaar samen. Bourdieu stelt dat 

“hoe meer mensen tot je netwerk behoren, hoe hoger je sociaal kapitaal”. In voorgaande 
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analyse zagen we dat 4 van de 10 boeren een klein netwerk hadden (x<3). Vanuit het 

perspectief van Bourdieu zullen deze boeren het moeilijker hebben om hogerop te komen in 

onze maatschappij. Portes onderstreepte dit ook; een zwak functionerend netwerk is volgens 

hem een belemmering om vooruit te komen.  

Natuurlijk heb je als individu nog steeds je eigen sociaal kapitaal zelf in handen. De mate dat 

je initiatief neemt en bronnen aanwendt, is je eigen beslissingsrecht. 

I: Je hebt wel steun ervaren in die periode? 

Kurt:  Ja, natuurlijk en nog. Natuurlijk je moet wel zelf een beetje de boel in handen 

nemen en je in het sociaal leven storten. Je moet lid zijn en je abonneren. Als je van 

niets lid bent, ja dan…[…] 

Boeren vertelden ook dat de maatschappij meer geïndividualiseerd is. Vroeger (± 40 jaar 

geleden) kwamen boeren meer samen en waren er meer sociale contacten onderling. Vaak 

was er ook sprake van een wederdienst onderling terwijl dit nu niet het geval is.  

I: Krijg je steun van mensen uit de buurt?   

Kris: Bwa, vroeger kon je meer op mensen rekenen als nu. Ik heb nu geïnvesteerd in 

een nieuwe stal . ik ben in de buurt bijna 1 van de enigste. Hier in deze streek 

ondervind je wel dat collega’s, dat die snel hun rug toekeren. Tegenover vroeger dat 

was minder. Dat is natuurlijk hun volste recht, afgunst zal er altijd zijn hé. Vroeger 

was dat minder. Ja toen was er immens vrij grond. Dat zal alleen maar verergeren. 

Landbouw moet in veel situaties het onderspit delven. Die grondprijs gaat enkel maar 

verergeren. Als ik 16 jaar was, hebben we melkveestal bij mijn ouders gebouwd. Toen 

kwamen er verschillende boerenzonen helpen. In die tijd was dat voor een kleine 

vergoeding en dan deden mijn ouders vaak ook een wederdienst. Dan was dat in orde; 

vandaag den dag moet je daar nog niet aan denken.  

I: Omdat mensen dan niet bereid zijn om handje toe te steken?  

Kris: Als ik 21 jaar was tegenover nu dat daar een hele verandering is. Vroeger waren 

de boeren meer bij elkaar in 1 front. Nu is dat zo meer ieder voor zich! Dat merk je 

heel erg.  
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In het theoretische luik over Portes kwam het aspect “wederkerigheid” reeds ter sprake. 

Boeren ervaren die wederkerigheid met andere boeren in hun buurt niet. Naar mijn mening is 

onze maatschappij in het algemeen meer individualistischer. Hier en daar kunnen boeren soms 

wel personen opnoemen waar ze op kunnen vertrouwen indien er bepaalde zaken moeten 

ondernomen worden. Algemeen genomen is het meer “ieder op zich”. Volgens auteur Berling 

is individualisme een gevolg van modernisering en het afnemen van traditionele collectieve 

verbanden. Zo stelt deze auteur ook dat de publieke sfeer en de private sfeer, sterk gescheiden 

zijn. Terwijl dit vroeger minder zo permanent aanwezig was. Dit is eveneens wat 

bovenstaande quote bevestigd (Berting, 2006).  

De begrensde solidariteit is eerder laag. Boeren hebben minder een samenhorigheidsgevoel. 

Ze verenigen zich amper. 

I: Denk je dat de boeren zich te weinig verzamelen? Laten ze hun stem te weinig 

horen?   

Paul: Ja, ma ja, ik denk ook, ze weten ook van boeren. Het is makkelijk om de boeren 

naar beneden te halen. Ze weten ook “ja ze staken is, maar ’s avonds moeten die wel 

naar huis om hun koeien te melken. Versta je? Als je nu ne simpele vuilnisman neemt, 

in Italië is dat geweest, die hebben gezegd “foert”. Een week hebben die niet gewerkt. 

Awel de vuiligheid blijft daar gewoon liggen. En dan? Versta je? Er begonnen ratten 

en muizen te komen. Op den duur hebben ze moeten toegeven. Met de boeren lukt 

zoiets niet hé. Die boeren zullen een dag met hun tractor rijden. Maar dan is het goed 

weer, ja dan moeten die hun mais gaan planten hé. Een maand zonder dat ze er zelf 

schade aan hebben. Maar boeren weten ook dat ze erna in hun eigen vel snijden. Als 

hun koeien niet gemolken worden, of veld niet geplant,…  Moesten de boeren een 

maand niet kunnen werken, dat zou een hele ander effect hebben. 

Volgens Portes zijn bepaalde waarden belangrijk om je sociaal kapitaal te verhogen. Wat mij 

vooral opviel is dat de familiale waarden heel sterk naar boven kwamen. Op deze waarden 

werd dan ook heel sterk gesteund. 

6.3.5. Sociaal kapitaal en familiebanden 

Alle boeren in deze meesterproef hadden passie voor de landbouw van thuis uit meegekregen. 

Dit is reeds in voorgaande onderdelen duidelijk aan bod. Toch moeten we de invloed van deze 

betrokkenheid niet onderschatten voor het sociaal kapitaal. Doordat familie zo betrokken is 
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kan dit zowel een meerwaarde als een belemmering betekenen. Soms kwam naar voor dat 

bepaalde beslissingen niet durfde genomen te worden om dit toch wel “het familiebedrijf” is. 

Ergens de trots/eigendom die van familie op familie werd doorgegeven. Wanneer we zagen 

dat het andere uiterste naar voor kwam, dat boeren elk contact met familieleden wilden 

verbreken. Merkten we op dat dan zelf nog de boer met in zijn gedachten zat wat zijn familie 

die niet meer zichtbaar op de voorgrond was van deze ideeën zou denken.  

6.3.6.  korte visie op macro niveau 

Het macro niveau van sociaal kapitaal is bij de boeren zeer kort ter sprake gekomen. Meestal 

ging dit over de maatregelen die door Europa werden getroffen. Boeren hebben het gevoel dat 

ze geen inspraak hebben bij wat van bovenaf wordt beslist. 

I: Je moet feeling hebben met de sector? 

Kurt: ja, ja zeker. Dat is een beetje het ambetante. Iedereen regelt alles boven ons 

hoofd. Die denken vaak ook dat ze het beter kunnen als wij.  

I: Wie bedoel je dan?  

Kurt:  Ja politici, de overheid, Europa, Natuurpunt en de groenen. Je bent je vrijheid 

kwijt, ze komen soms zaken beslissen in jouw plaats. Soms gebeurt het dat financieel je 

grond minder waard is omdat er regels van op toepassing zijn van Europa. Je bouwt 

iets op en dan van de ene dag op de andere dag worden er andere beslissingen 

genomen.  

 

De verwachtingen met betrekking tot de steun van De Vlaamse overheid of Europa zijn eerder 

laag. Steeds zijn er nieuwe wetten of reglementeringen waardoor boeren niet het gevoel 

hebben dat ze vooruit kunnen gaan.  

6.3.7. Sociaal kapitaal in vrije val? 

Wat sterk naar voor kwam, is dat we leven in een meer individualistische maatschappij. 

Bedrijven moeten groter, de concurrentiestrijd is meer aanwezig en het 

samenhorigheidsgevoel is ver afwezig. Dit waren de meest uitgesproken meningen van de 

boer(inn)en. De verhalen van hoe vroeger heel de buurt hielp als er een kalf werd geboren of 

hoe het stamcafé uit de buurt de centrale plaats was van ontmoeting zijn nu meer en meer 
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verleden tijd. Dat sociaal kapitaal in vrije val zou zijn, is niet enkel in de landbouwsector, 

maar is eerder een verschijnsel ten gevolge van allerlei andere evoluties in onze maatschappij. 

Toch is het bij het beroep van een landbouwer des te belangrijker dat hij kan steunen op 

familie en vrienden en bij voorkeur eveneens op de buurt.  

Daarnaast mogen we ook niet vergeten dat de landbouw ook steeds meer in het kader staat 

van globalisering. Er zijn ruimere afzetmogelijkheden en dit biedt kansen aan landbouwers, 

maar heeft ook negatieve gevolgen zoals complexiteit in prijsvorming en het vergroten van de 

onzekerheid voor de landbouwers (Bergen, Vervloet, & Gijseghem, 2014).
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6.4. Besluit, discussie en aanbevelingen.  

Besluit 

Dankzij de bereidwillige medewerking van 10 alleenstaande boeren ontstond dit kwalitatief 

onderzoek naar de sociale context van alleenstaande boer(inn)en. De analyse van wat deze 

respondenten ervaren over hun sociale context, gebeurde op basis van diepte- interviews.  

Volgens Van Buggenhout is de job van de boer iets wat deze generatie doet vanuit een 

passie voor het vak (Van Buggenhout et al., 2013). Tijdens elk interview werd dit 

spontaan op de voorgrond gebracht. Vaak werd dit non-verbaal ook duidelijk doordat 

sommige boeren met veel trots de verschillende aspecten van hun bedrijf haarfijn 

uitlegden. In Nederland bleek dat 95% van de landbouwbedrijven familiebedrijven zijn 

(Centraal bureau voor statistiek, 2010).De Geïnterviewde respondenten hadden ook elk 

een familiebedrijf waar ze de stiel van jongs af aan geleerd hebben. Bewust zijn van de 

onderlinge familiebanden is uiterst cruciaal. Ze zetten het beroep van hun ouders voort 

en hebben vanuit deze context dan graag dat je daar als buitenstaander met het nodige 

respect naar kijkt. Wat eveneens naar voor kwam is dat het voor deze boeren niet 

evident is om alles alleen te kunnen “managen”. Tijdens bepaalde seizoenen zijn het 

vaak onregelmatige en lange werkdagen. Als je dan niet op een partner kan terugvallen 

die een steun en toeverlaat kan betekenen, is het nog moeilijker. We denken hierbij aan 

het nemen van doorslaggevende beslissingen in functie van het bedrijf en aan de 

stijgende administratieve last. De reglementering en het papierwerk is steeds groter 

geworden en de druk ervan stijgt meer en meer.  

Dat de werkdruk stijgt, is natuurlijk niet alleen het geval in de land- en tuinbouwsector. 

Boeren proberen, in de mate dat dit mogelijk is, steeds mee te zijn met de constant 

evoluerende sector, maar wanneer je onvoldoende op een goed ondersteunend netwerk 

kan rekenen, is dit absoluut niet evident.Het netwerk van 4 van de 10 boeren was 

ontoereikend. Naar typologie ook wel contactarmen genoemd.  In het verhaal van de 

boeren hoorde ik dat ze op bepaalde praktische problemen geen antwoord hadden “wat 

als ik morgen ernstig ziek ben, hoe moet het dan verder?” of “wie zal mij helpen als er 

een koe uitbreekt?”. 

Wanneer boeren er alleen voor staan, is veel afhankelijk van hun “sociaal kapitaal”. De 

bronnen die boeren kunnen aanwenden om zowel op professioneel als op persoonlijk vlak 

verder in het leven te geraken, zijn beperkt. De deelname aan vrijetijdsbestedingen was 

in deze steekproef opmerkelijk laag. 2 van de 10 boeren sloten zich aan bij een 

vereniging. Daartegenover zagen we dan weer dat er een grotere interesse was naar 
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deelname aan activiteiten in het kader van de professionele werkcontext nl. beurzen 

zoals Agribex of Agriflanders. Reken hierbij nogmaals de boeren met een kleine netwerk, 

op het vlak van sociaal kapitaal krijgen zij geen vooruitgang. 

4 boeren van de 10 hadden een klein netwerk. Een zwak functionerend netwerk is een 

belemmering om vooruit te komen in onze maatschappij. Je moet beroep kunnen doen 

op middelen, kennis en de steun van naasten. Concluderen dat sommige boeren echt 

eenzaam waren,  is moeilijk. Feit is wel dat een klein netwerk niet bepaald maakt dat 

mensen zich eenzaam voelen. Toch dient erover gewaakt te worden omdat 

onlosmakkelijk de kans op eenzaamheid wel groter is.  

Vermits de boeren in de interviews een leeftijd tussen 40-55 jaar hadden, konden ze 

over een ruime tijdsperiode vergelijken. Hieruit bleek dat er algemeen werd gevonden 

dat er minder sociale cohesie was dan ruim 25 jaar geleden. Boeren vormen minder 1 

front en het is meer ieder op zich. Zo verklaart ook auteur Berting dat dit het gevolg is 

van onze vermoderniseerde samenleving (Berting, 2006). Op macro niveau hadden 

boeren het gevoel dat er niet naar hen werd geluisterd. Dit gevoel van ongenoegen komt 

vooral tot uiting na zware tegenslagen of door een crisis in een bepaalde landbouwsector. 

Vermits dit macro niveau slechts kort ter sprake geweest is, zijn hier geen diepere 

vragen naar gesteld.  

Algemene conclusie is echter wel dat het sociaal kapitaal onvoldoende aanwezig is bij de 

boer(inn)en. Alleenstaande boer(inn)en die zich in de leeftijdscategorie van 40 en 65 jaar 

van deze meesterproef bevinden zijn vaak te veel op zichzelf gericht om doelen of 

voordelen in functie van zichzelf te bekomen. Sociaal kapitaal is een aspect waar 

voortdurend in geïnvesteerd moet worden. Enerzijds merk ik dat er weinig of geen 

initiatief wordt genomen om stappen te ondernemen naar het vergroten van dat sociaal 

kapitaal. Anderzijds merk je dat alleenstaande boer(inn)en weinig beroep doen op hulp. 

Ergens houden ze zich vast aan het vertrouwde.  

Discussie 

Tijdens het onderzoeksproces kwamen de elementen die eigen zijn aan het kwalitatieve 

onderzoek sterk naar voor. Doorheen het proces van interviews afnemen, coderen en 

transcriberen is objectiviteit steeds vereist. Als onderzoeker wordt er slechts een beperkt 

gedeelte geselecteerd uit de interviews om weer te geven in de verslaggeving. Als 

onderzoeker probeer je op die manier toch een zo duidelijk mogelijk beeld te geven. Gevaar is 

dat er als onderzoeker met een vooringenomen visie naar deze doelgroep werd gekeken. 
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Objectiviteit als onderzoeker was steeds aanwezig alsook het zo adequaat mogelijk toepassen 

van de regels van het kwalitatief interview. Dit was voor mij steeds prioriteit. 

In het onderzoek was een bevraging van 10 respondenten. Omwille van het tijdrovend werk 

van coderen en transcriberen, waren we genoodzaakt om een kleine steekproef te genereren. 

De steekproef is zorgvuldig gekozen, toch kunnen we niet veralgemenen naar de volledige 

Vlaamse bevolking boer(inn)en. Wel geeft het ons een beeld van hoe het sociaal kapitaal en 

het netwerk bij deze generatie boeren te interpreteren zijn.  

Aanbevelingen 

Verder onderzoek; bij voorkeur over een grotere en verscheidene steekproef; is zeker 

aangewezen. In deze meesterproef hebben we de focus gelegd op de generatie boeren van 40 

tot 55 jaar. Nuttig kan zijn om eens te bekijken hoe de jongere generatie boeren het doet in 

vergelijking met de generatie boeren die meer naar de pensioenleeftijd gaat. Daarnaast zijn we 

er ook bewust van hoe weinig onderzoek nog maar gedaan is naar deze thematiek. We kunnen 

het belang ervan alleen maar onderstrepen en denk dat dit naast alle bedrijfstechnische 

aspecten zeker even relevant is.  

Met dit onderzoek is duidelijk gebleken dat het sociaal kapitaal bij alleenstaande boeren 

onvoldoende aanwezig is. Ze kunnen weinig terugvallen op een ruim netwerk. Daarnaast is 

het wel opvallend dat familiale banden heel sterk verbonden zijn met het landbouwleven van 

de alleenstaande boer. Alle boeren in dit onderzoek behoren tot een familiebedrijf, wat die 

extra motivatie/trots over hun bedrijf ook mee naar voren bracht. Vaak maakt de familiale 

betrokkenheid het ook moeilijk om een bepaalde stap opzij te zetten of het net anders aan te 

pakken. In de hulpverlening is het belangrijk om bewust te zijn van die banden. Bepaalde 

mensen betrekken bij overleg of bepaalde aspecten in beraad nemen voor de familie kan nog 

belangrijker zijn dan algemeen aangenomen.  
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