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ONDERZOEK: WELBEVINDEN BIJ 
LANDBOUWERS 

 

Opzet:  

In samenwerking met het project ‘Zot van (‘t) boeren’, heeft de 
provincie, Howest de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een 
onderzoek bij de land- en tuinbouwers in de regio Westhoek en 
Midden-West-Vlaanderen.  

Doelstelling: 

Het welbevinden van de land- en tuinbouwers binnen deze regio’s 
meten. Vanuit de resultaten van het onderzoek gerichte acties 
ondernemen.  
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Onderzoekverloop: 

Er werden zowel schriftelijke enquêtes, digitale enquêtes als diepte 
interviews uitgewerkt.  

Het aantal landbouwbedrijven in de 2 regio’s Westhoek en Midden-

West-Vlaanderen is 6.738.  

Met een absoluut aantal van maar liefst 1.052 of 15,61% van de 
potentiële respondenten, is deze streekproef ruim voldoende groot 
en betrouwbaar. 
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Uit het onderzoek blijkt dat  

- - het welbevinden bij de landbouwers met een score van 6,33/10 
 vrij positief is.  

- - 14% zitten dan weer niet goed in hun vel.  

  ongeveer 1.000  landbouwers binnen deze 2 regio’s 

- - In de leeftijdscategorie 40-65 jaar ligt de score iets onder het 
 algemeen gemiddelde  

- - alleenstaanden zich gemiddeld iets slechter in hun vel voelen 
 dan samenwonenden.  
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Uitgangspunt:  

Het welbevinden van landbouwers wordt door 3 vormen van 
kapitaal bepaald.  

Deze 3 vormen van kapitaal zijn complementair met elkaar. 

- economisch kapitaal 

- scolair kapitaal 

- sociaal kapitaal 
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Economisch kapitaal: 

We zien een lineair verband tussen de financiële situatie en het welbevinden.  
20% van de bedrijfsleiders hebben zelf nog een andere job  

32% van de samenwonenden hebben naast het inkomen uit het landbouwbedrijf nog een 
inkomen via de partner.  

18% van de ondervraagden hebben loontrekkenden in dienst.  

Ongeveer de helft van de landbouwgezinnen heeft geen andere inkomsten.  
Het al of niet een ander inkomen hebben, bepaalt echter wel niet het 
welbevinden.  

Zij die iemand in dienst hebben, geven aan dat ze zich beter in hun vel voelen 
dan de anderen. 
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Economisch kapitaal: 

Financiële situatie:  vroeger   – nu –   binnen 5 jaar 

“slecht”   5,87/10    4,51/10   4,45  

 

De landbouwers zien de toekomst dus blijvend negatief in en ook dat heeft 
zijn weerslag op het welbevinden. Slechts 1 op 4 koestert nog hoop voor 
de toekomst. 

Vooral diegene die er economisch zijn op verslechterd, zitten opvallend 
veel meer, niet goed in hun vel. 
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Economisch kapitaal: 

Eén van de zaken die de financiële situatie kan versterken, is 
landbouwverbreding zoals hoeveverkoop of hoevetoerisme. Hoewel 
dit een positief effect heeft op het welbevinden, doet 85% van de 
respondenten geen landbouwverbreding.  

44% wapent zich niet tegen de globalisering en liberalisering binnen 
de landbouwsector. Zij die actie ondernemen (ongeveer 1 op 5 ziet 
schaalvergroting als mogelijke reactie) hebben een beter 
welbevinden.  
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Scolair kapitaal: 

Vorming: 

 

 

 

 

Hoe frequenter dit gebeurt, hoe beter het welbevinden.  
Opvallend hierbij is dat de helft van zij die geen lid zijn van een 
vakvereniging, nooit vorming volgt.  

 

  Nooit passant frequent 
  

<40 14% 68% 18% 100% 

40-65 29% 64% 7% 100% 

65+ 58% 40% 2% 100% 

Totaal 30% 62% 8% 100% 
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Scolair kapitaal: 

Diploma: 

Slechts 15% van de landbouwers zijn hooggeschoolden. Vergeleken 
met het gemiddelde van de Belgen (29%), is dat heel laag. Dit is 
vooral toe te wijzen aan de oudere generaties, want de 
scholingsgraad bij de jonge landbouwers is opmerkelijk hoger.  

Toetsen we dit aan het welbevinden, kunnen we besluiten: hoe 
hoger de landbouwer is opgeleid, hoe hoger zijn welbevinden.  
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Scolair kapitaal: 

Kennis omtrent reglementering en nieuwe landbouwtechnieken: 

 
Het merendeel van de respondenten zegt wel mee te zijn met nieuwe 
landbouwtechnieken (6,39/10) en is op de hoogte van de 
reglementering in de sector (6,59/10).  

Hoe hoger de opleiding van de landbouwer en hoe meer men mee is 
met nieuwe technieken en regels, hoe beter het welbevinden. 

 

 



ONDERZOEK: WELBEVINDEN BIJ 
LANDBOUWERS 

 

 

     69 %       68 %        23 %           1 % 
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Sociaal kapitaal: 

Contact met familieleden :  
Slechts 15% van de respondenten hebben weinig contact.  
Tevreden over de frequentie van het contact met familie ? 7,16/10  
Hoe meer contact en hoe hoger de tevredenheid, hoe beter het welbevinden.  

Hetzelfde geldt voor het contact met andere landbouwers. 

25 % hebben weinig contact met vrienden of met dorpsgenoten.  
Hoe meer contact, hoe beter het welbevinden.  

Hier liggen dus uitdagingen om beide doelgroepen nauwer met elkaar in 
contact te brengen.  
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Sociaal kapitaal: 

 

Als de landbouwer piekert kan hij terecht bij:   

- zijn partner (82%) 

- 25% richt zich tot de kinderen en/of familie 

- 33% doet een beroep op vrienden of collega’s.  

 

Nagenoeg niemand gaat bij dorpsgenoten of andere instanties ten rade.  

 



ONDERZOEK: WELBEVINDEN BIJ 
LANDBOUWERS 

Sociaal kapitaal: 

Verenigingsleven: 

De landbouwers zelf zijn vooral passief lid (papieren lid) van een sociaal-
culturele organisatie, sportvereniging, hobbyclub of politieke vereniging.  

Bijna de helft (47%) van de bedrijfsleiders zijn ‘actief’ lid (neemt deel aan 
activiteiten en/of bestuurslid) van een vereniging.  
Het Vlaams gemiddelde is (51%)  

Bij de partner van de bedrijfsleider zien we meer actieve betrokkenheid bij het 
verenigingsleven, 62% tegenover ongeveer 47%, Deze grotere betrokkenheid 
is vooral toe te schrijven aan het lidmaatschap van de zuil gebonden 
vrouwenverenigingen.  
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Sociaal kapitaal -  conclusies: 
 

Het engagement in het verenigingsleven en het sociaal contact heeft wel 
degelijk een impact op het welbevinden.  
 

Hoe meer contact met familie, vrienden, dorpsgenoten en collega’s en hoe 
actiever de betrokkenheid met het verenigingsleven, hoe beter het 
welbevinden.  
 

Bovendien merken we dat de betrokkenheid van de partner ook een positief 
effect heeft op het welbevinden van de bedrijfsleider. 
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Erfbetreders: 

De verkopers en de veeartsen komen bij de meeste landbouwers langs. 
Andere belangrijke erfbetreders zijn adviseurs, vervoerders en postbodes. 
Misschien verwonderlijk is dat slechts bij 1 op 4 de dokter langskomt. 
Helemaal opvallend is dat de diensten uit de sociale sector duidelijk niet het 
erf van de landbouwers betreden. 

1 op 4 bespreekt met geen enkele erfbetreder zijn problemen. 

De adviseur en de huisarts zijn de belangrijkste. Vertrouwen en kennis van 
de situatie van de landbouwer zijn dus noodzakelijk om een band met de 
landbouwer op te bouwen.  
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Vakorganisaties: 

De syndicalisatiegraad bij de landbouwers is 75%    (60% Vlaams gemiddelde) 

1 op 4 is dus geen lid.  
De belangrijkste reden die hiervoor wordt opgegeven is de kostprijs.  

Van zij die geen lid zijn van een vakorganisatie, zijn er 30% nooit lid geweest.  

Zij die afhaken, doen dit om twee redenen: opnieuw vanwege de prijs en 
omdat ze ontevreden zijn over de belangenverdediging door de 
landbouworganisaties.  

Het gemiddelde bij de respondenten is slechts 3,97/10 bij de vraag of 
landbouworganisaties impact hebben op de economische crisis. 
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Vakorganisaties: 

Hoewel een grote groep dus een lidkaart heeft, is de betrokkenheid met de 
landbouworganisatie eerder miniem.  

Dit komt omdat de rol van de vakorganisatie door de landbouwers als dubbel 
wordt beschouwd, namelijk als rechter en partij: belangenverdediger van hen 
enerzijds EN partner van de agro-industrie anderzijds.  

 

Willen ze die betrokkenheid van de landbouwer met de organisatie 
vergroten, zullen ze eerst het vertrouwen van de landbouwer moeten 
herwinnen of versterken. Dan is er voor hen zeker een rol weggelegd op het 
welzijnsvlak van de landbouwers.  
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Conclusie: 

Hoewel het welbevinden van de landbouwers eerder positief is, liggen er nog 
voldoende uitdagingen klaar om dit in de toekomst zo te houden.  

 

Inzetten op de 3 verschillende vormen van kapitaal is cruciaal. Een éénzijdige 
benadering zal geen oplossing bieden.  

 

Versterken van het: 

- Economisch kapitaal 

- Scolair kapitaal 

- Sociaal kapitaal 
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Conclusie: 

Het is daarbij vooral zaak om naar de landbouwers toe te stappen en hen te 
informeren over het aanbod aan hulpmogelijkheden. Dit outreachen is vooral 
belangrijk in plattelandsregio’s.  

Niet alleen de vakorganisaties moeten hiermee aan de slag, maar ook de 
reguliere welzijns- en gezondheidsdiensten en de lokale besturen.  

Zo niet dreigt de landbouw (zeker voor de kleinere bedrijven) een bijberoep te 
worden. Gezamenlijke inspanningen zijn dus nodig om dit mooie beroep in ere te 
houden. Het Europese project ‘Zot van (t) boeren’ en dit onderzoek willen 
daarbij een aantal hefbomen aanreiken. 
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Aanbevelingen: 

1. Bewustwording bij de landbouwers – bedrijfsleiders 
 3 soorten kapitaal zijn belangrijk:  
  economisch – scolair - sociaal 

2. Vrouwen van bedrijfsleiders als spilfiguur 
 uiten meer gevoelens – netwerken gemakkelijker 

3. Een belangrijke rol voor bepaalde erfbetreders 
 huisartsen – adviseurs hebben belangrijkste rol 

4. Zorg voor verbinding tussen landbouwbedrijven en de 
samenleving en haar hulpverlening 
• Breng samenleving en de hulpverlener naar boerderij 
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Uw gedacht: 

• 1. 
De landbouwers zien de toekomst dus blijvend negatief in en ook 
dat heeft zijn weerslag op het welbevinden. Slechts 1 op 4 koestert 
nog hoop voor de toekomst. 

• 2. 
Eén van de zaken die de financiële situatie kan versterken, is 
landbouwverbreding zoals hoeveverkoop of hoevetoerisme. 

• 3. 

• Hoe hoger de opleiding van de landbouwer en hoe meer men mee 
is met nieuwe technieken en regels, hoe beter het welbevinden. 
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 69 %  68 %  23 %  1 % 

4. 
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• 6. 

• 4 op 10 zeggen dat landbouworganisaties impact hebben op de 
economische crisis. 

 

 

• 7. 

• Inzetten op de 3 verschillende vormen van kapitaal is cruciaal.  
Een éénzijdige benadering zal geen oplossing bieden.  

•   
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• 8.  
Het is daarbij vooral zaak om naar de landbouwers toe te stappen 
en hen te informeren over het aanbod aan hulpmogelijkheden.  
Niet alleen de vakorganisaties moeten hiermee aan de slag, maar 
ook de klassieke welzijnssector en de lokale besturen.  
 

• 9. 

• Zo niet dreigt de landbouw (zeker voor de kleinere bedrijven) een 
bijberoep te worden. Gezamenlijke inspanningen zijn dus nodig om 
dit mooie beroep in ere te houden. 

•   
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1. 10. Samengevat:  

 
Bewustwording bij de landbouwers – bedrijfsleiders 

Vrouwen van bedrijfsleiders als spilfiguur 

Een belangrijke rol voor bepaalde erfbetreders 

Zorg voor verbinding tussen landbouwbedrijven en de samenleving 

De zorgverlener op de boer af 
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1. Organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg maken hun 
aanbod voor hulpverlening toegankelijker voor de land- en 
tuinbouw 
 

2. Land- en tuinbouworganisaties kunnen rekenen op steun als ze 
vergaderingen over geestelijke gezondheid organiseren : “Voel 
je wel in je vel” – “Fit in je hoofd” – Verhoog je veerkracht” 
 

3. Informatiestand op regionale zomeractiviteiten 2016 
 

4. Meedenken over hoe ledenverlies voorkomen en hoe leden 
terug lid krijgen 
 

5. Artikels in leden- en vakbladen 



 
 

1. “Ogen en oren open”. Boerenfans krijgen tips 
 

2. Analyse van de kwetsbaarheid van de land- en tuinbouwers in 
de gemeente met de hulp van Boerenambassadeurs 
 

3. Boerentrekkers worden vrijwilligers in de hulpverlening 
 



 
 

 
1. Gesprek met overheid en beleid moet controlefunctie switchen 

naar adviesfunktie. 
  

2. Adviseurs en consulenten krijgen tips om problemen nog meer 
bespreekbaar te stellen. 
 

3. Belangen erfbetreders en belangen bedrijfsleiding moeten meer 
gemeenschappelijk zijn.  
 



 
 

 
1. Hulpverleners uit de gezondheidszorg maken kennis met de 

dagdagelijkse complexe situatie van een landbouwbedrijfsleiding. 
 

2. Per Sociaal Huis een contactpunt. 
 

3. Aanbod van het Sociaal Huis meer toegankelijk maken. 
 

4. Bestuursleden van de land- en tuinbouworganisaties maken kennis 
met de hulpverlening in de gemeente. 
 



 
 



 
 

 
http://www.zotvantboeren.be/ 
 
https://www.facebook.com/zotvantboeren/ 
 
geert@zotvantboeren.be 
 
0491 91 43 53 
 
Brouwerijstraat 1 
9880    AALTER 
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