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‘Wonen aan het water!’ adverteerden de dagbladen in de Randstad.
Aan de flank van de kleine oude dorpen, naast verzande slootjes en
stille watertjes, verschenen plotseling overal villa’s met ‘carport en
eigen aanlegplaats’, het ene wijkje na het andere. In hoog tempo
breidde deze witte schimmel zich uit over de provincie…..
In Weidum….waren bouwvakkers bezig met de afwerking
van een grijs-gele villa die pontificaal voor het dorp was neergezet.
Het huis had zich op een of andere manier weten te ontworstelen aan
het nieuwbouwwijkje van het dorp en ontnam nu aan zeker drie
dorpswoningen het uitzicht…
Het meest opvallende was de constructie die aan de kant van
het dorp was toegepast: tot ieders stomme verbazing verrees daar
binnen enkele weken een forse grijze muur, zonder één enkel raam.
Alleen de toegangsdeur en de ingang van de garage waren nog naar
het dorp gewend. Voor de rest keken de dorpsbewoners op blinde
muren, uitgevoerd in hout, zandsteen en grijze bakstenen. Zo bleek
pas, toen de bouw bijna gereed was, wat deze villa werkelijk inhield:
het was een woonhuis dat zich letterlijk naar de voorste rij had gedrongen, dat zich daarna met de rug naar het dorp had gekeerd en dat
in alles duidelijk maakte dat het niets met de gemeenschap te maken
wilde hebben. Deze nieuwe villa verkondigde slechts één boodschap:
dat de eigenaars rijk waren, dat ze vonden dat ze deze plek op de wereld verdiend hadden en dat de rest kon barsten.
(G. Mak, 2003: 35-38)
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Voorwoord
Voor dit scriptieonderzoek ben ik veel mensen dankbaar die in mij
zijn blijven geloven. Ongemerkt staat er een hele achterban die mij het
afgelopen jaar door het eenzame proces van onderzoek hebben geleid.
Tijdens mijn stage bij LINK Consult en het Landbouw Economisch
Instituut heb ik onderzoek gedaan naar de rol van netwerkbegeleiderschap. Naar de betekenis van netwerkbegeleiderschap, namelijk in
netwerken van agrarische ondernemers die zich richten op innovatieve
ontwikkeling in de Nederlandse veehouderijsector. De organisatievorm ‘netwerken’ ervaren zij als een goede mogelijkheid om energie
te ontwikkelen voor creatieve ideeën en om deze energie vervolgens te
kanaliseren naar de realisatie van die ideeën. Door mijn eerder afgeronde studie Stad- en Streekontwikkeling aan de HAS Den Bosch ben
ik geboeid door de mensen werkzaam in de agrarische sector. In de
sector werken veel agrariërs die niet alleen als burger te maken hebben met een veranderende overheid en samenleving, maar ook met
hun bedrijf dat zij op een humane, integere en duurzame wijze willen
voortzetten op een concurrerende (inter)nationale markt.
Prof. dr. R.P. Hortulanus wil ik bedanken voor zijn kostbare tijd die
hij afgelopen jaar heeft besteed aan het begeleiden van mijn scriptieonderzoek. Met humor heeft hij mij, tijdens onze gesprekken, met
beide benen op de grond weten te houden en zeker wat betreft het
aanhouden van de werkplanning. Ik wil hem bedanken voor zijn
goede begeleiding waarin hij kritische vragen en goed advies niet uit
de weg ging. Mijn meelezer, dr. R.G.A. Kaulingfreks wil ik bedanken
voor zijn kritisch oog in begeleiding en meelezen van mijn scriptie.
Studiegenoten wil ik bedanken voor de vele telefoongesprekken en
koppen koffie. Daarbij zeker aandacht voor het luisterend oor van
Danaë Huijser die in hetzelfde scriptietraject zat voor haar MBAstudie. Oscar van Blokland en Maud van den Bercken wil ik heel
graag bedanken voor al hun tijd en energie die zij hebben gegeven
voor het kritisch lezen van mijn scriptie.
Tot slot wil ik de experts hartelijk bedanken voor hun tijd en kennis
die zij hebben gegeven tijdens de gesprekken ter voorbereiding op het
onderzoek. De heer Ton Duffhues van de ZLTO in het bijzonder, want
hij heeft bijgedragen aan de inhoudelijke vorming van mijn scriptie.
Als laatste ben ik de respondenten zeer dankbaar voor hun tijd en
openhartige verhalen tijdens de interviews; zonder hen zou dit
scriptieonderzoek niet mogelijk zijn geweest.
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Samenvatting
In de scriptie ‘Goed boeren’ is de basishouding van agrarische ondernemers van sociale netwerken onderzocht. De vraagstelling van het
onderzoek luidt: Welke basishouding hebben agrarische ondernemers
van sociale netwerken, die relevant is voor de toekomst van hun
bedrijf en welke rol spelen de waarden vanuit de basishouding in de
gesprekken binnen het netwerk?
In dit scriptieonderzoek wordt de nadruk gelegd op drie onderwerpen,
namelijk sociale netwerken, agrarische sector en waarden. Met de
verwerkte netwerktheorieën van Castells en Latour is er een onderscheid gemaakt tussen relationele en strategische netwerken die in de
agrarische sector in elkander verweven zijn. Vanuit de literatuurstudie
wordt duidelijk dat een agrariër weet wat hij doet met waardegedreven
technische bedrijfsontwikkeling in een netwerk van agrarische ondernemers die elkaar uit de regio kennen. De verbinding tussen de
agrariër en zijn bedrijf lijkt de puur zakelijke kant binnen een sociaaltechnisch netwerk uit te sluiten. Het agrarisch ondernemerschap is in
het Nederlandse landbouwbeleid en in de onderzoekswereld aan het
veranderen. De eerder stabiele en passieve boerenhouding van de
afgelopen vijftig jaar kan niet meer. Door ‘goed’ ondernemerschap
moet de agrariër zich ontwikkelen tot een ondernemer die midden in
de samenleving staat en zich staande houdt op een concurrerende
internationale markt.
In de geïnterviewde netwerken is het gezegde ‘al doende leert men’
van toepassing. Dit reflexieve karakter, om tijdens het handelen te
denken en door voortschrijdend inzicht het handelen aan te passen, is
de agrariërs niet vreemd. Het agrarische ondernemerschap is voor hen
erkennen hoe de teelt van de gewassen staat in het landschap en past
op de nationale en internationale afzetmarkt. Door theoretische uiteenzetting van beleid en onderzoek in de Nederlandse agrarische
sector wordt duidelijk dat de individuele inzet in een netwerk sterk
kan verschillen. De mate van vrijwilligheid kan voor de ene agrariër
een innovatieve bedrijfsontwikkeling zijn, waar de ander zich moet
inzetten omdat hij in zijn regio niet buiten de wettelijke beleidsontwikkelingen van overheidspartijen kan. Agrariërs zetten bewust in op
een bedrijfsontwikkeling die niet alleen past bij de afzetmarkt, maar
ook bij hen als persoon. Dit vraagt om een open en betrokken houding
waarmee de agrariër zich aanpast aan veranderingen in de economische markt en de maatschappelijke wensen van de samenleving. In de
vormgeving en uitvoering van deze veranderingen kan het organisatiemodel van sociaal-technische netwerken een bijdrage leveren aan
‘verantwoorde’ landbouw.
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1

Inleiding

In een informatiesamenleving wordt van de mens verwacht dat hij
zich flexibel opstelt in sociale netwerken met collega’s of familie en
in technische netwerken, zoals Hyves of het informatienetwerk van
het Nederlandse burgerservicenummer. Elk netwerk heeft een eigen
doel en vraagt om een andere houding en inzet. Deze scriptie richt
zich op de individuele inzet en participatie in sociale netwerken vanuit
een vraag, gevoel van urgentie of persoonlijke interesse. Mensen die
tijdelijk bij elkaar komen om een gezamenlijk doel te realiseren.
‘Netwerken’ als methode om contacten op te doen en als organisatievorm vraagt om een duidelijk standpunt van deelnemers. De deelnemer weet wat hij kan bijdragen aan het realiseren van de netwerkdoelstelling en wat hijzelf nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.
Netwerken vraagt tevens om mensen die hebben nagedacht over hun
leven, hun toekomst en hoe ze deze willen invullen. Dit betekent
nadenken over keuzes en de daaruit voortkomende handelingen.
Functioneren in netwerken vraagt om een standpunt én flexibiliteit in
een grote verscheidenheid van sociale en technische netwerken. Dit
wordt zichtbaar in de agrarische sector waar enerzijds agrariërs de
netwerken ervaren als ontwikkelingsruimte voor innovatieve ideeën.
Anderzijds hebben zij ook als burger te maken met een overheid en
9 – Goed Boeren!

wisselende wet- en regelgeving. De vooruitstrevende ondernemer
komt hiermee in de Nederlandse samenleving in een lastige positie.
Tegenwoordig is deze positie een reactie op gebeurtenissen en ontwikkelingen in de samenleving. In de afgelopen tien jaar hebben de
ondernemers en families vele veranderingen meegemaakt die invloed
hebben gehad op hun bedrijfsvoering en hun leven. Aan de oppervlakte zijn er mooie plannen zichtbaar voor een innovatieve en verbrede
landbouwsector. Hieronder liggen de verhalen van mensen die door
overheid, burger, consument en zichzelf in een positie zijn geplaatst
met weinig bewegingsruimte voor bedrijfsontwikkeling. Dat betekent
een inperking van ruimte voor het boerenbedrijf, de ondernemer, zijn
gezin en sociale omgeving. Een boerenbedrijf is geen onderneming
waar men om vijf uur de deur dicht doet en naar huis gaat. Ziel en
zaligheid en jaren van traditie zijn verbonden met het bedrijf. Dit
bedrijf is verweven met hun leven, of het nu gaat om biologische
landbouw of intensieve veehouderij. Verwevenheid van bedrijf en
persoon is ook te zien in de netwerken die vanuit eigen initiatief
worden opgezet.
Deze gedachten over verbondenheid en verwevenheid komen terug in
het project ‘Waarden van het Land’ waar aandacht is voor het ontwikkelen van waardegedreven vernieuwingen op het platteland. Het
project wordt uitgevoerd door het Katholiek Netwerk in samenwerking met de Land- en Tuinbouw-organisaties (LTO) en mogelijk
gemaakt door de Stichting Katholieke Nederlandse Boeren- en
Tuindersbond (KNBTB). Met dit project proberen het Katholiek Netwerk en de LTO’s doelgerichte, korte termijndebatten te overstijgen
middels tijd voor reflectie, bezinning en zingeving om de dialoog
tussen boeren en burgers weer op gang te brengen (Duffhues, 2008:
2). Het doel is om een persoonlijk en maatschappelijk gesprek te
stimuleren over specifieke waarden en de morele thema’s die
verbonden zijn met het platteland. Deze individuele waarden kunnen,
zo bleek eerder, een belangrijke bron zijn voor de motivatie in
‘netwerken’. De stichting heeft na jarenlange ervaring, onderzoek en
gesprekken met en tussen individuele ondernemers vele waarden
benoemd. Echter, deze worden vaak besproken vanuit een persoonlijke inzet en niet vanuit een samenwerkingsverband. Dit scriptieonderzoek richt zich in theorie en praktijk op de agrarische sector, die
zowel de productie van landbouwproducten als agrarische nevenactiviteiten behelst. De agrariër staat centraal, ongeacht het gemaakte
product. Het gaat om de grondhouding van agrariërs in een sociaal
netwerk en de rol die hun individuele waarden in het netwerk spelen.
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Opzet van de scriptie
Tegenwoordig vragen de samenleving, de overheid en de economische markt om een netwerk van partijen dat zorgt voor ontwikkeling
op het platteland, waarvan het telen van landbouwproducten één
onderdeel is geworden. Hoofdstuk 2 geeft een korte terreinverkenning
om tot de vraagstelling van het onderzoek te komen. Er is een aantal
perspectieven op het onderzoeken van netwerken dat betrekking heeft
op de probleemstelling van deze scriptie. Hierbij is het van belang
onderscheid te maken tussen theorieën over de vorming en besturing
van netwerken, en theorieën als gebruik van organisatievorm en relatie
tussen mensen. Het theoretisch kader bestaat uit drie hoofdstukken.
Als eerste is er een theoretische uiteenzetting van de organisatiestructuur ‘netwerken’. Vervolgens is in het tweede deel de positionering
van de agrarische ondernemer beschreven, waarna het derde deel een
verdieping aanbrengt in de individuele waarden. De theorie is opgezet
ter verduidelijking van de complexiteit waarin agrarische ondernemers
zichzelf als ondernemer en persoon positioneren. Dit te midden van
continue ontwikkelingen en veranderingen in de ervaringen,
gevoelens, gedachten, bedoelingen en gedragingen van agrarische
ondernemers in Nederland.
Na hoofdstuk 6 met de eindconclusie van de literatuurstudie ligt de
nadruk van de scriptie op het empirisch onderzoek. In hoofdstuk 7
komt naast de onderzoeksopzet een reflectie op het onderzoek aan
bod, aangezien ook het onderzoek zelf een flexibele zoektocht naar
twee agrarische netwerken inhield. De resultaten van de interviews
zijn beschreven in hoofdstuk 8, waarna de eindconclusies en
aanbevelingen voor vervolgonderzoek in hoofdstuk 9 zijn verwerkt.
De scriptie eindigt met een persoonlijk nawoord ter afronding.
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2

Agrarische netwerken in

Nederland – een verkenning
Dit hoofdstuk begint met een beschrijving van het onderzoeksonderwerp individuele participatie in ‘netwerken’ en wordt gevolgd door
een korte terreinverkenning van de organiserende agrarische sector
met cijfers. Na de terreinverkenning is de probleemstelling
geformuleerd met de uiteindelijke vraag voor het afstudeeronderzoek.
De verantwoording van de literatuur beschrijft de verbinding van het
scriptieonderzoek met de studie.
2.1
Beschrijving van het onderwerp
Het begrip ‘netwerk’ wordt uitgelegd als een overkoepelende organisatievorm van autonome organisaties dan wel individuele actoren, die
hun krachten willen bundelen om hun belangen te realiseren. Het gaat
hierbij om een structurele en relationele inbedding van ruilrelaties
(Boonstra, 2007: 24). Een netwerk als organisatievorm bestaat uit een
groep mensen die op vrijwillige basis een initiatief opzetten en
proberen deze te realiseren. Dit vraagt inzet en verantwoordelijkheid
van de deelnemers voor de werkzaamheden in het netwerk. Er dient
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hierbij onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds de netwerken
en anderzijds de verenigingen, coöperaties, studieclubs en andere
organisatievormen. Dit maakt het onderzoeken van de individuele
participatie in de netwerkorganisatie mogelijk. De realisatie van een
initiatief in een sociaal netwerk is immers vaak geen bewuste keus.
Het is een samenwerking die is ontstaan uit gesprekken en het behalen
van wederzijdse en gezamenlijke belangen.
De deelnemers in een netwerk hebben ieder hun eigen motivatie om
zich aan het netwerk te verbinden. Deze motivaties of redenen om een
gezamenlijke doelstelling te realiseren kunnen heel verschillend zijn,
maar geven een beeld van de waarden die iemand belangrijk vindt in
zijn leven en handelen. De individuele waarden geven de inzet en
participatie weer die iemand ervaart. In een netwerk worden de
individuele waarden met elkaar geconfronteerd zodra de basis voor
het realiseren van het doel wordt gelegd; zoals dat ook wel mooi
wordt benoemd ‘zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan’. Iedere
individuele deelnemer geeft prioriteit aan een waarde die hij belangrijk vindt om het doel te realiseren en legt daarmee iets van zichzelf in
het netwerk. Het standpunt wordt ingebracht door de individuele
waarden en flexibiliteit wordt gevraagd op het moment dat iemand
geconfronteerd wordt met waarden van een ander. In de confrontatie
met wat een ander belangrijk vindt, wordt iemand tevens geconfronteerd met zijn eigen waarden. De reflectie op de eigen individuele
waarden kan leiden tot aanpassing van eigen waarden. In het
theoretisch kader van dit onderzoek wordt de reflexieve houding in
netwerken, vanuit waarden handelend, verder uitgewerkt aan de hand
van Baumeister en Hermans. Voor theorie over reflexief handelen in
organisaties wordt onder andere gebruik gemaakt van Argyris en
Schön met ‘double-loop learning’. Reflecteren wordt gezien zoals
door Smaling gedefinieerd. Reflecteren is het analyseren,
(her)interpreteren, en evalueren van de eigen ervaringen, gevoelens,
gedachten, bedoelingen en gedragingen, vanuit een open houding,
rekening houdend met diverse contexten en met gevoel van verantwoordelijkheid (Smaling, 2007: 55).
2.2
Verscheidenheid in de agrarische sector
Agrariërs organiseren zich op vele verschillende manieren en in
verschillende structuren, zoals in een agrarische vereniging, studieclub, coöperatie en/of belangenvereniging. Elke vorm of structuur
vertegenwoordigt weer een ander belang van de agrariër. De inzet en
verantwoordelijkheid die van de deelnemers wordt gevraagd is
afhankelijk van de deelnemer en de organisatie. In tegenstelling tot de
organisatievorm ‘netwerken’ is het ook mogelijk om niet actief deel te
nemen en alleen kennis te nemen van zaken. De structuur van een
14

vereniging wordt door agrariërs veel gebruikt om zich te organiseren
voor natuurbeheer. Het is een vorm van organiseren waarbij een
gezamenlijk doel wordt gerealiseerd. De vereniging heeft leden die
bijvoorbeeld contributie betalen. In tegenstelling tot een vereniging
heeft een stichting deelnemers en geen leden, maar kan de organisatie
donaties ontvangen. Een studieclub is een kleine groep agrariërs die
een aantal keer per jaar bij elkaar komt om nieuwe ontwikkelingen in
hun sector of bedrijfstak te bespreken en om van elkaar te leren. ‘De
boer op’ en een excursie zijn een veel voorkomende activiteit. Een
coöperatie is een vorm van zelforganisatie voor het vergroten van
economische macht of het behalen van schaalvoordeel. Een agrariër
kan zich aansluiten zodat zijn producten tegen een georganiseerde
prijs worden verkocht met een deel voor de coöperatie. De Land- en
Tuinbouw Organisatie (LTO) is een bekend voorbeeld van een organisatie die collectieve belangen behartigt, individuele dienstverlening
aanbiedt en groepsgerichte activiteiten organiseert voor agrariërs. Het
samenwerkingsverband van LTO Noord, Zuidelijke Land- en
Tuinbouw Organisatie (ZLTO) en Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) vertegenwoordigt ongeveer vijftigduizend agrarische
ondernemers in Nederland.
In de verschillende structuren waarin de agrariër zich kan organiseren
of lid kan worden is er een nog grotere verscheidenheid aan sectoren
of bedrijfstakken, zowel gangbaar als biologisch en biologischdynamisch. Voorbeelden zijn de tuinbouw, de akkerbouw, de
bloementeelt en de veehouderij. In de veehouderijsector kan weer
onderscheid worden gemaakt in zuivel en vlees, met ook daar weer de
verschillende bedrijfstakken in koeien, varkens, paarden, geiten,
schapen, eenden, konijnen en nertsen. Als voorbeeld kan er ook een
onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende rassen van
koeien en zelfs binnen die rassen kan er onderscheid worden gemaakt.
Zo lijkt het alsof iedere agrariër specialist is op zijn eigen gebied.
Deze verscheidenheid laat zien hoeveel soorten en typen agrarische
bedrijven er zijn in Nederland. Iedere agrariër heeft zijn eigen netwerk
met voor hem belangrijke mensen om zich heen verzameld; van
familie, vrienden en buren tot ketenverbanden van afnemers, om zijn
bedrijf te blijven ontwikkelen.
2.3
Agrarische sector in Nederland – in cijfers
Er zijn in Nederland twee belangrijke instanties waar officiële cijfers
van de landbouwsector bekend zijn. Bij het Centraal Bureau Statistiek
(CBS) en het Landbouw Economisch Instituut (LEI) zijn vele cijfers
beschikbaar over de meest uiteenlopende onderwerpen die effect
hebben op de agrarische bedrijfsontwikkeling, zoals de marktprijsontwikkeling. Ten behoeve van dit scriptieonderzoek ligt de interesse
15 – Goed Boeren!

bij bedrijfscijfers en samenwerkingsverbanden. In 2000 was het aantal
agrarische bedrijven 97.000 en in 2007 was dit aantal verminderd naar
77.000. Volgens het CBS stoppen er nu gemiddeld vier agrarische
bedrijven per dag. Volgens de laatst gepubliceerde land- en tuinbouwcijfers van het LEI zijn er in 1998 ruim 1200 bedrijven meer gestopt
ten opzichte van 1990 en zijn er ruim 900 nieuwe agrarische bedrijven
minder bijgekomen. Dat betekent meer agrarische ondernemers die
stoppen dan dat er bij komen. In bijlage 1 is een tabel te zien met een
daling van het aantal bedrijven en de grootte van bedrijven. Zoals
vrijwel alle statistische landbouwgegevens van het CBS en het LEI
zijn de cijfers sinds 2000 gedaald. De afname is ook te zien in de
rechtsvormen die agrarische ondernemers hebben gekozen om hun
bedrijfsontwikkelingen onder te brengen. Er is een daling te zien in
naamloze vennootschappen, coöperatieve verenigingen, stichtingen,
eenmanszaken en maatschappen. Dat kan worden gekoppeld aan de
daling van het aantal agrarische bedrijven. Het aantal bedrijven met
regelmatige arbeidskrachten, zoals vast personeel en gezinsarbeidskrachten, is afgenomen van 97.392 in 2000 naar 75.152 in 2008. Dit
terwijl het aantal bedrijven met niet-regelmatige krachten, zoals
seizoenskrachten, is toegenomen van 14.083 in 2000 naar 32.347 in
2008 (zie bijlage 2). Samenwerken is volgens het CBS actief en
gezamenlijk met anderen werken aan de ontwikkeling van technologisch nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen, al dan
niet in een formeel samenwerkingsverband. Volgens het CBS waren
de meeste innovatieve samenwerkingsverbanden in de agrarische
sector voor 84% met een partner van een eigen bedrijf binnen eigen
concern. Dit in tegenstelling tot andere partners in innovatie zoals
leveranciers (62%), afnemers (41%), concurrenten (32%), consultants
(45%), universiteiten (42%) of overheidsinstellingen (28%). Het ging
hierbij om bedrijven met tien of meer werkzame personen en gericht
op technologische innovaties in de productontwikkeling en procesmethodes. Deze cijfers zijn van de jaren 2002 - 2004. Informatie van
de afgelopen jaren is nog niet beschikbaar. De meeste aandacht voor
innovatie ging naar innovatieprojecten voor verbetering van productieprocessen, distributiemethoden of ondersteunende activiteiten voor
de goederen en/of diensten. Volgens het CBS werden de leverancier
en de concurrent als meest waardevolle partner ervaren in de samenwerking voor innovatieve ontwikkeling. Bij het CBS en het LEI zijn
cijfers bekend over landbouwbedrijven en productievormen, maar er
is zeer weinig bekend over innovatieve samenwerkingsverbanden.
Deze gegevens zijn op basis van officiële cijfers, maar dat wil nog
niets zeggen over het aantal samenwerkingsverbanden dat niet is
geregistreerd onder een juridische rechtsvorm. De informele samenwerking is niet altijd geregistreerd en daadwerkelijke cijfers zijn daarom moeilijk in kaart te brengen.
16

2.4
Probleemstelling
Het project ‘Waarden van het Land’ organiseert gesprekken tussen
ondernemers en burgers, maar ook tussen ondernemers onderling zijn
al de nodige gesprekken begeleid. Enkele jaren geleden is er door het
Katholiek Netwerk onderzoek gedaan naar de ‘Waarde(n) van het
Land’, onder de titel ‘Boer in hart en ziel’. Een geïnterviewde zei:
“Zo’n gesprek kan in onze kring niet”. Het doel van dit onderzoek is
te laten zien dat zo’n gesprek over waarden wel mogelijk is en dat
agrarisch ondernemen in Nederland verder gaat dan individuele reflectie; dat er wel degelijk ruimte is voor individuele verhalen en gesprek.
Het gaat erom dat niet alleen de ondernemer individueel reflecteert,
maar dat middels een gesprek individuele participatie in de vorm van
reflexief handelen de ruimte krijgt. Praat de agrariër over bedrijfstechnische zaken, dan raakt dat ook de individuele waarden waarmee hij
zijn bedrijf en zijn leven vormgeeft.
De theoretische relevantie is gericht op kennisontwikkeling over sociale netwerken, met name wat betreft horizontale netwerken, waar geen
sprake is van ketenverbanden en het netwerk niet wordt gezien als een
mogelijke economische verklaring. Het gaat bij horizontale netwerken
om de verbindingen tussen mensen, gericht op sociale verklaringen.
Het scriptieonderzoek vindt om die reden aansluiting bij de bestaande
theorieën over sociale netwerken die in de scriptie verder worden uitgewerkt. Het gaat hierbij niet alleen om de verbinding tussen mensen.
De verbinding tussen mensen in de agrarische sector is niet nieuw. Er
zijn vele samenwerkingsverbanden. De aanvulling van deze scriptie is
gericht op de agrariër met zijn bedrijf in een sociaal netwerk. Verder
is er sprake van een theoretische toevoeging in de organisatorische
structuur van ‘netwerken’. De netwerkorganisatie vraagt om
flexibiliteit wat betreft interne en externe verbindingen tussen mensen,
maar er kan qua onderwerp en doelgerichtheid starheid ontstaan. Het
is de bedoeling met dit onderzoek naar individuele participatie
openheid te creëren.
De praktische relevantie van het onderzoek richt zich op individuele
deelnemers en begeleiders in netwerken. Door de flexibele structuur
van het netwerk is het realiseren van een doelstelling een grote
uitdaging. Door het inpassen van de individuele ruimte en door meer
te praten over waarden en de daaruit volgende motivaties is het mogelijk om de starheid te reduceren, zodat de netwerkdoelstelling behaald
kan worden en persoonlijke aandacht voor eigen deelname en andere
deelnemers aanwezig is. Aandacht voor reflexief handelen in
netwerken is zeer relevant in een context van bedrijfsontwikkeling
waar ook geld verdiend moet worden.
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2.5
Vraagstelling
Welke basishouding hebben agrarische ondernemers van sociale netwerken, die relevant is voor de toekomst van hun bedrijf en welke rol
spelen de waarden vanuit de basishouding in de gesprekken binnen
het netwerk?
Deelvragen:
- Wat is de reflexiviteit van de deelnemers binnen de dynamiek
van het netwerk?
- Wat is de grondhouding van innerlijke waarden die agrarische
ondernemers in een single en multi actor netwerk hebben?
- Wat zijn de kenmerken van een netwerk dat als zinvol wordt
ervaren door de deelnemers?
2.6
Verantwoording literatuur
In de Kritische Organisatie en Interventie Studies is de kennis naar
maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen een belangrijk
aspect van onderzoek. Bovendien maakt dit ook de veranderende
verhouding tussen overheden en burgers zichtbaar, waarbij wordt
gesproken over maatschappelijke ondersteuning en persoonlijke
verantwoordelijkheid. Aspecten die ook in dit onderzoek worden
besproken om de individuele participatie in sociale netwerken onder
de aandacht te brengen. De literatuur rondom sociale netwerktheorieen zoals Castells en Latour zijn bekend vanuit KOIS. Deze netwerktheorieën zijn ook bekend bij de Faculteit Rurale Sociologie aan het
Wageningen University and Research Centre. De netwerktheorieën
van Poorthuis en Wielinga zijn ingezet vanuit de ervaring binnen een
master-stage. Tevens hebben deze stage en de opleiding aan de HAS
Den Bosch bijgedragen aan de theoretische beschrijving van de
agrarische sector in de literatuur. Het derde deel van het theoretisch
kader schenkt aandacht aan ethiek verkregen vanuit KOIS. De
theorieën van Baumeister en Hermans zijn persoonstheorieën die
onderbouwing geven aan de mens in de samenleving vanuit humanistisch perspectief. Vervolgens zijn de gedachten van Meijboom en
Horlings, actief in onderzoek in de agrarische sector, over
professionele autonomie en bezieling beschreven. Het gebruik van
theorieën en gedachten is veelal aangedragen en gevormd door de
experts.
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3

Samenleving in netwerken

In organisaties worden bestaande hiërarchieën vanuit de onderlaag
uitgedaagd of transformeren zichzelf van een ‘top-down’ structuur
naar een meer horizontaal samenwerkende structuur. Een voorbeeld
van een hiërarchische verandering is tussen overheid en grote
bedrijven, waar onder andere het begrip ‘globalisering’ voor wordt
gebruikt. Tegenwoordig kan deze verandering in hiërarchie in een veel
breder perspectief worden gezien. Het gaat niet alleen over de wijze
waarop overheid, bedrijven en mensen communiceren, maar het gaat
over het ontstaan van nieuwe complexe sociale, politieke en bedrijfsmodellen, zoals de netwerkorganisaties (Friedman, 2006: 48). De
afgelopen twintig jaar hebben technische vooruitgang en sociaal
politieke gebeurtenissen bijgedragen aan een wereld waarin mensen
sneller en makkelijker met elkaar in contact kunnen komen. Belangrijke ontwikkelingen die voor vele mensen zeer overweldigend waren
en nog steeds zijn. Van de val van de Berlijnse muur in november
1989 tot de ontwikkelingen binnen de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) zoals ‘outsourcing’ en ‘in-forming’.
3.1
Van industrie tot informatie
In de industriële samenleving stond technologie in het midden van de
gemeenschap en de bedrijven. Menselijke functies werden gezien als
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verlengstuk van machines. Werkprocessen werden gestandaardiseerd
met als gevolg dat deze processen een korte inwerktijd en een lage
complexiteit en dynamiek hadden. De overgang van industriële
samenleving naar informatiesamenleving zorgde voor een verbinding
tussen sociale interacties en technologie. Deze overgang had zijn uitwerking op de nieuwe kapitalistische economie, die wereldwijd op een
informele wijze en door bedrijfsnetwerken vorm kreeg. Arbeidsprocessen werden via een netwerk van informatieverwerking
vastgelegd en arbeiders als personen konden hierdoor makkelijker van
baan veranderen. Toegankelijke informatie en technologische ontwikkeling hebben bijgedragen aan een ongekende productiviteit en
creativiteit. In bedrijven zorgde de organisatievorm ‘netwerken’ voor
het verbinden, loslaten en plaatsen van mensen zonder het kapitalistische systeem te desorganiseren. Netwerken van werkprocessen en
individualisatie van werk zorgen er nu voor dat mensen op zichzelf
worden aangewezen. Dat is goed zolang mensen sterk in hun
schoenen staan, maar wordt dramatisch als mensen niet over de
‘juiste’ vaardigheden beschikken om te functioneren in een sociaal
technisch netwerk. Naast de ongekende mogelijkheden van de ICT
zorgt deze periode ook voor een groeiende sociale ongelijkheid die
over de gehele wereld toeneemt (Castells, 2000: 7). Dat is te zien in
het grote aantal vrouwen dat betaalde arbeid verricht, hetgeen tegelijkertijd heeft geleid tot een grotere groep vrouwen die nu in armoede
leeft. Gemeenschappen met lage inkomens, vooral etnische minderheden, hebben veel minder toegang tot ICT en minder mogelijkheden
om deze te gebruiken voor eigen ontwikkeling. Crisis in verzorgingsstaten heeft ervoor gezorgd dat het veiligheidsnet van overheidsgeld in
de meeste landen is verminderd (Castells, 2000: 9). Alhoewel
wereldwijde toename van ongelijkheid, polarisatie en sociale
exclusiviteit tegelijkertijd plaatsvinden met ontwikkelingen in de ICT,
kan niet zomaar worden aangenomen dat er sprake is van een oorzaakgevolg relatie. De ICT wordt dus niet gezien als oorzaak van de groeiende ongelijkheid en sociale exclusiviteit. Zij zorgt door dynamiek en
deregulatie van de informatienetwerken wel voor een prikkeling van
het wereldwijde kapitalistische systeem. Deze prikkeling lijkt te leiden
naar processen van toenemende sociale ongelijkheid die in sterk
contrast staan met waar volgens Castells de informatiesamenleving
voor staat. Een samenleving die staat voor vermindering van werktijd,
toename van het aantal vrouwen in het arbeidsproces en nieuwe rurale
migranten in de industrie, vastgelegd in een netwerk waarbinnen
mensen zich ‘vrij’ bewegen (Castells, 2000: 9). Daarbij behoren ook
de eindeloze veranderingen in werkconditie, activiteiten die een
continue vernieuwing in de arbeidshandelingen opleveren en een
vermindering van problemen bij salaris, sociale voordelen en arbeidscondities (Castells, 2000: 4).
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3.2
Actor Netwerk Theorie
De netwerken van Castells sociale interacties en technologie vormen
een perspectief om sociale veranderingen van de afgelopen vijftig jaar
te onderzoeken. Een alternatief voor de observaties vanuit huidige
sociale contexten waarin niet alleen gekeken wordt naar de sociale
context van de mens met familie en collega’s. Een ander alternatief
waarin wordt gekeken naar de niet-sociale context van mensen,
bijvoorbeeld in relaties tot computers en auto’s, is de Actor Netwerk
Theorie (ANT). Een theorie, die de basis van complexe technologische veranderingen blootlegt in een sociale context. De ANT is
gericht op het inzetten en doorvoeren van veranderingen in bestaande
contexten, zoals een bedrijf of organisatie. Het is voor leiders een
manier om verandering te implementeren en alle mogelijke factoren in
ogenschouw te hebben die bij de verandering betrokken kunnen zijn.
Dit overzicht, zoals actoren en verbindingen tussen de actoren, technologie, sociale structuur en cultuur, biedt leiders meer invloed op de
sociale, technische en politieke vraagstukken waarin zij zich bevinden
(Warzynski, 2006: 61). Het gaat met andere woorden om het creëren
van strategische allianties voor de ontwikkeling van macht waarin er
onverschillig wordt gekeken naar ongelijkheid (Latour, 2005: 251).
Deze allianties worden opgezet met het idee dat gezamenlijke marktbewerking, internationale samenwerking, verbetering van distributie
en bedrijfsvoering, bundeling van onderzoek en gezamenlijke
productinnovaties de individuele onderneming sterken (Boonstra,
2007: 24). Machiavelli is een groot voorbeeld van iemand die bekend
stond om zijn sterke strategische allianties met als grondwaarde ‘het
doel heiligt de middelen’. De gedachten die hij had over het maken
van allianties worden niet gezien als immoreel, maar juist amoreel
door de ontwikkeling van een rationele methode die elke improvisatie
en toevalligheid uitsluit (Machiavelli, 2006: 32). Ten grondslag aan
deze methode ligt volgens Machiavelli het idee dat de mens iets definitiefs en onveranderlijks is, die zonder innerlijke ontwikkeling en de
mogelijkheid tot correctie instinctief gehoorzaamt aan ingeboren
normen en gedragsregels (2006: 33). Dit betekent dat de mens zich
mechanisch richt naar vaste natuurlijke wetten, waarbij volgens
Machiavelli de mensen zo onnozel zijn en richten op hun directe
behoeften, dat iemand die bedriegt altijd wel iemand vindt die zich wil
laten bedriegen (2006: 39).
De kwaliteit van Machiavelli is dat hij een situatie met verschillende
factoren snel inziet en kan beoordelen, waarna hij besluitvaardig en
met wilskracht handelingen kan doorvoeren voor zichzelf of de staat.
Zoals beschreven maakt Machiavelli gebruik van het karakter van de
mens die zich, volgens hem, met ‘goed’ leiderschap altijd kan laten
sturen. In de ANT combineert Latour de natuurlijke én maatschappe21 – Goed Boeren!

lijke ‘wetten’ van het menselijke bestaan en betrekt daarmee meer
actoren in de vorming van strategische allianties. Latour beschrijft de
ANT in de sociale context, waar wordt gezocht naar een symmetrie
tussen menselijke en niet-menselijke entiteiten. Wanneer alle actoren
in een netwerk hun tegenstellingen hebben uitgelegd is er volgens de
ANT een orde te vinden in het informatienetwerk. De actoren moeten
zelf orde ervaren door het definiëren van de gebruikte begrippen die
centraal staan in het netwerk. Het definiëren van de begrippen staat
parallel aan het definiëren van de actoren. Wat is de identiteit die een
actor in het netwerk brengt? De identiteit wordt gevormd door onderhandelingen die in de ANT ook wel wordt benoemd als het vertalen.
Een proces waarin verschillende belangen op elkaar worden
afgestemd door het inzetten van vier fasen, namelijk problematiseren,
interesseren, aantrekken en mobiliseren (Warzynski, 2006: 67).
“One’s own actions ‘make a difference’ only in a world made of
differences.”
(Latour, 2005: 252)
Bij de ANT mag een kanttekening worden geplaatst bij de ruimte die
het laat voor initiatieven afkomstig van elke willekeurige actor. Er is
sprake van een leider met een vooropgesteld plan, namelijk een verandering implementeren in een hiërarchische structuur. Ruimte laten
voor initiatieven vraagt om het vermogen van de leider om hiervoor
ruimte te vinden en te bieden tussen de verschillende definities van
begrippen en actoren. Volgens Latour is de beste oplossing het zoeken
naar verbindingen tussen de tegenstellingen en proberen de controverses op te lossen (2005: 23). De uitdaging is het zien en vinden van
patronen tussen onstabiele en veranderende kaders. Daarin moet de
mens niet de tegenstellingen die bestaan tussen mens en technologie
willen verklaren. Het gaat om de verbinding en het patroon dat ontstaat tussen de verschillende entiteiten en hierbij is volgens Latour
beweging noodzakelijk. Het patroon kan alleen worden getraceerd op
het moment dat er iets beweegt. Vergelijk dit met het vasthouden van
een hand: als je die lang vasthoudt voel je deze niet meer en beweeg je
de hand, dan voel je weer dat je een hand vast hebt (Latour, 2005:
159). Menselijke en technologische ontwikkelingen staan nooit stil en
deze beweging wordt ook continu onderbroken door factoren zoals de
dynamiek van groepen, acties, objecten en feiten (Latour, 2005: 25).
Deze factoren zorgen ervoor dat de mens en technologische ontwikkelingen niet kunnen worden vastgelegd, omdat de beïnvloeding van
gebeurtenissen in de toekomst simpelweg niet te voorspellen is.
De Actor Netwerk Theorie is eigenlijk een benadering die zegt dat het
de taak is van de wereld om zich voorbij het sociale bestaan te
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begeven, waarin natuur en maatschappij nieuwe verbindingen kunnen
aangaan in wat Latour beschrijft als het leven van een kosmopolitische
samenleving (2005: 260). De mens als persoon is niet meer het middelpunt van het bestaan. De mens wordt gezien als burger van een stad
met al haar acties, objecten, feiten en verplichtingen tegenover andere
actoren. Dat betekent dat de mens verbindingen zoekt tussen de
wijsheden van alle culturen en altijd in relatie tussen de aarde en de
kosmos (Manschot, 2007: 53). Manschot beschrijft het volgende citaat
van Einstein om te laten zien dat een perspectiefwisseling aan de orde
van de dag is: ‘Problems that have been created by one state of mind,
can not be solved by that same state of mind’ (2007: 52). Het gaat
hierbij om het aangaan van nieuwe verbindingen op welk terrein en
met wie dan ook. Dit is tevens kenmerkend voor de ideeën over de
continue dynamiek van mens en informatie in de netwerktheorieën.
3.3
Sociaal kapitaal
Het sociaal en bedrijfstechnisch organiseren, gebaseerd op het
fenomeen netwerken, heeft de afgelopen twintig jaar een metamorfose
ondergaan waarin het overgrote deel van de Nederlandse bevolking
een beroep doet op en werkt met ICT. Technologie heeft een bemiddelingsfunctie gekregen tussen sociale actoren en structuren binnen een
complex systeem van interacties. In een organisatie wordt volgens
Schoemaker de werknemer gezien als een individu dat via zijn talent
(een bovengemiddelde begaafdheid op een taakelement) een toegevoegde waarde biedt aan de organisatie (2003: 6). Er ontstaat een
wederzijdse afhankelijkheid tussen de organisatie en het individu
waardoor de verticale hiërarchie plaats maakt voor horizontale
arbeidsverhoudingen. In de literatuur over sociale en bedrijfstechnische netwerken maakt Schoemaker onderscheid tussen ‘harde’
netwerken zoals organisatieprocessen en -structuren en ‘zachte’ netwerken zoals werkgemeenschappen als een manier van samenwerken
tussen mensen. Het netwerk wordt enerzijds gezien als vorm om te
organiseren en een product of een dienst te leveren en anderzijds als
een relatie tussen mensen (Schoemaker, 2006: 96). De relatie tussen
mensen is het sociaal kapitaal, waarbij de nadruk ligt op de duurzaamheid van relaties gebaseerd op vertrouwen, wederzijds begrip en
gedeelde normen, waarden en gedragingen (Schoemaker, 2006: 99).
Netwerken en samenwerkingsverbanden die vanuit het ICT-ontwerp
zijn opgezet kunnen op verschillende wijzen worden uitgevoerd en
vanuit verschillende perspectieven worden benaderd, zoals de eerder
beschreven strategische allianties. Een netwerk kan ook worden
gezien als een overkoepelende organisatievorm van autonome organisaties die met wederzijdse belangen hun krachten willen bundelen om
hun eigen belangen te realiseren (Boonstra, 2007: 24).
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Tussen allianties en netwerken ligt een flinterdunne scheidslijn die
heeft geleid tot diverse inzichten over de dynamiek van netwerken. Er
kan onderscheid gemaakt worden tussen de vorming van netwerken,
besturing van netwerken, de organisatievorm van netwerken en
relaties tussen mensen binnen netwerken. De overeenkomst tussen de
vier kenmerken is het organiseren van mensen die tijdelijk samenkomen en streven naar het realiseren van een gezamenlijk doel. Elke
theorie en perspectief gebruikt zijn eigen woorden of legt het accent
net op een andere plek. Belangrijk in de netwerktheorieën is het
begrijpen van de dynamiek tussen mensen in het heden dat al dan niet
wordt gevormd door technologische ontwikkelingen. In tegenstelling
tot het functioneren in een ANT-netwerk, vraagt een sociaal netwerk
hierbij om ander gedrag.
3.4
Netwerken in vertrouwen
In de vrije markteconomie zijn duidelijk grenzen verbonden aan
persoonlijk eigendom. Handel met eigendom kan alleen in termen van
ruilen of uitwisseling, zodat duidelijk is wanneer iets “mijn of dijn” is.
In sociale netwerken zijn deze definitiegrenzen minder strikt en meer
poreus omdat het eigendom van fysieke en intellectuele kennis bij de
eigenaar blijft en wordt gedeeld met één of meerdere actoren. Hierbij
geldt wat van mij is, is ook van jou (Rifkin, 2004: 191). In de vrije
markt wordt bezit gezien als een groot goed voor vrijheid. Het hebben
van bezit kan worden vertaald in de vorm van onafhankelijkheid en
dat biedt ruimte voor ontwikkeling. Een sociaal netwerk suggereert
eigenlijk het tegenovergestelde, namelijk dat individuele vrijheid is
vastgelegd in verbondenheid en niet in de hoeveelheid eigendommen.
Vrijheid is te vinden in gedeelde relaties, die zijn verworven door een
zekere inclusiviteit in een groep. De kracht voor het bereiken van een
succesvol netwerk ligt volgens Rifkin in de eigenschappen van
wederkerigheid en vertrouwen (2004: 192). Het vertrouwen dat
mensen hebben in een netwerk kan worden ervaren als een zwakte,
doordat een deel van de autonomie wordt opgegeven. Kennis wordt
gedeeld en handelingen die mensen uitvoeren worden transparant
gemaakt zodat alle deelnemers in het netwerk van elkaar weten wat er
speelt in hun organisatie of onderneming. Anderzijds is dit een kwetsbare houding die juist de kracht van een netwerk kan zijn doordat het
vertrouwen legt bij alle netwerkdeelnemers (Rifkin, 2004: 187). Het
netwerk vraagt op een informeel niveau om een open houding van
actoren in het delen van kennis op formeel niveau. Het delen en
verspreiden van kennis kan worden benoemd als leren. De actoren
inventariseren, creëren en mobiliseren een gezamenlijk initiatief
waarmee zij kunnen inspelen op een veranderende omgeving. De
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‘learning community’ wordt door Hortulanus benoemd als een groep
actoren die op basis van een gedeelde motivatie handelt en van elkaar
wil leren door nieuwe signalen en factoren binnen en buiten de
gemeenschap te betrekken (2008: 21). Dat betekent dat de actoren
consequent hun eigen denken en handelen door reflectie ter discussie
stellen en kunnen leren. Het is volgens Hortulanus echter noodzakelijk
dat dit op vrijwillige basis gebeurt, waardoor de actoren door vertrouwen en wederkerigheid op formeel niveau hun interesse en kennis
kunnen delen (2008: 23).
De netwerkanalyse van Poorthuis is een instrument dat de informele
netwerkvorming ondersteunt. In tegenstelling tot de ANT is er geen
leider die verandering wil realiseren door het vormen van een
strategische alliantie. In plaats van de leider is het initiatief de basis
van het netwerk. Rond het initiatief wordt een netwerk van actoren
geanalyseerd die kunnen bijdragen aan het realiseren ervan. De netwerkanalyse is een instrument om hiertoe draagvlak te creëren,
middels ontmoetingen met een open houding en vertrouwen
(Poorthuis, 2006: 5). Het maken van de analyse bevat de volgende
stappen: initiatiefnemer zijn; het initiatief in een paar woorden
beschrijven; alle betrokkenen benoemen die op iedere mogelijke wijze
van belang kunnen zijn en verbindingen leggen tussen de verschillende betrokkenen en ook met het initiatief. De betrokkenheid wordt op
papier aangegeven door namen van personen van partijen erbij te
vermelden (Poorthuis, 2006: 2). Geen vermelding van naam of ‘ver’
beschreven vanaf de kern van de analyse, betekent afstand tot het
initiatief. In de netwerkanalyse is het van belang dat alle actoren bij de
kern van het initiatief blijven. Als de kern van het initiatief verandert
valt het netwerk uiteen. Een netwerk kan groeien in relaties doordat
mensen zich aangetrokken voelen tot het gewenste toekomstbeeld van
het initiatief, of door ervaringen die zich in het heden afspelen. Een
krachtige betrokkenheid is dan ook voelbaar als het initiatief een
actueel thema betreft dat een zekere mate van urgentie heeft. Het
netwerk van actoren ligt onder de kern van het initiatief. Meer verbindingen betekent meer beweging en dynamiek in het netwerk, die
zorgen voor nog meer draagkracht voor het initiatief. Het blijft een
tijdelijke ontmoeting tussen actoren op het moment dat deze niet
gevoed wordt door een continue toevoer van impulsen (Poorthuis,
2006: 4). Nieuwe impulsen zorgen net als in de ANT voor een gevoel
van beweging en urgentie dat wordt omgezet in aantrekkingskracht
voor het initiatief. Het gevoel van betrokkenheid kan in de netwerkanalyse van Poorthuis niet worden gestuurd of gecontroleerd. Het gaat
om het creëren van een ontmoetingsruimte zodat de initiatiefnemer
zichzelf kan laten zien in wat hij urgent vindt en waarin hij hoopt dat
anderen die urgentie delen.
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3.5
Netwerken gericht op verbinding
De sociale netwerktheorie en de ANT worden beide beschreven als
een middel om via sociale interacties economische verschijnselen te
kunnen verklaren. Een andere manier om sociale interacties te interpreteren is de theorie ‘netwerken als levend weefsel’. De theorie is
door Wielinga ontwikkeld vanuit ecologisch perspectief en met de
metafoor van levende organismen. Levensprocessen worden mogelijk
op het moment dat er structurele interactiepatronen bestaan tussen
afzonderlijke identiteiten. Sociale netwerken worden gezien als levend
weefsel dat zichzelf reproduceert en autonoom doorgroeit, om zo
zichzelf steeds verder te ontwikkelen tot een hogere ordening
(Wielinga, 2001: 23). Een evolutionaire groei is geen vloeiend proces
en door een gekozen structuur kunnen belemmeringen ontstaan in de
voortgang van veranderingen. De bestaande structuur moet worden
doorbroken om ruimte te maken voor verandering. In een ‘gezond’
netwerk is er sprake van een groeiende bereidheid bij deelnemers om
zich in te zetten voor het netwerk en die inzet op elkaar af te stemmen
(Wielinga, 2007: 15). In netwerken gaat het volgens Wielinga om het
creëren van een tijdelijk collectief bewustzijn, dat zich levend verder
ontwikkelt tot het uiteindelijke doel van het netwerk bereikt is. Het
ecologisch perspectief bestaat uit een aantal uitgangspunten dat
leidend is voor het netwerk als levend weefsel. Een uitgangspunt is de
focus op energie, waardoor creatieve interactie ontstaat in de ontmoeting tussen mensen en wat de deelnemers enthousiast maakt voor
vernieuwing. Het vormen van een nieuw netwerk vraagt om het aangaan van nieuwe verbindingen met mensen en organisaties, die over
kennis en ervaring beschikken om het netwerk te voeden met nieuwe
energie. Door deze verbindingen ontstaat kennis in een proces van
co-creatie tussen de deelnemers. Modellen en instrumenten die
worden gebruikt om de netwerkdoelstellingen te realiseren zijn inspiratiebronnen en niet voorschrijvend. De doelstellingen die een
netwerk zichzelf stelt staan in dienst van beweging. In het levend
weefsel van een netwerk is geen vooropgezet doel mogelijk. De doelstellingen van een netwerk worden gezien als een speelveld waar
ruimte is voor zoeken en het leggen van verbindingen (Wielinga,
2007: 18).
De gedachte voor het organiseren vanuit ecologisch perspectief is dat
mensen zich met tegenslagen kunnen ontwikkelen in bloeiperiodes en
tijdens regressies. Enerzijds is de mens op zoek naar de grenzen van
vrijheid en wordt er binnen deze grenzen naar zelfverwezenlijking
gestreefd met bescherming van de eigen identiteit. Anderzijds zijn de
ontwikkelde kwaliteiten en talenten betekenisloos zonder een zinvolle
plek in het grotere geheel (Wielinga, 2001: 192). Begrippen als identiteit en zelfverwezenlijking vragen om een nadere uitleg. Identiteit is
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volgens Van Praag de uitdrukking die iemand geeft vanuit een samenhang van diens uitingen en betrekkingen. Iets wat door de mens zelf
tot stand gebracht moet worden en waardoor hij ook een zekere mate
van zelfstandigheid verkrijgt. Deze zelfstandigheid kan ervoor zorgen
dat iemand beter bestand is tegen de snel veranderende maatschappij
waarin iemand ook gedesintegreerd kan raken (Van Praag, 1978: 178).
Desoriëntatie kan innerlijke chaos en vervreemding van het ‘ik’, de
‘ander’ en de samenleving tot gevolg hebben. De desoriëntatie kan
ook een nuttige functie hebben die tot uiting komt in de bevrijding van
verouderde en ondoeltreffende kaders, zodat er ruimte komt voor vernieuwing. De kernvraag is volgens Van Praag niet of er desoriëntatie
optreedt, maar of het oriëntatievermogen wordt aangetast (1978: 179).
Met het optimaal samenvloeien van identiteitsbesef en oriëntatievermogen, gericht op de belevingen van de mens en de wereld, kan
men spreken van een levensovertuiging. Dat kan een bijzondere innerlijke zekerheid verschaffen in de vorm van het zelfbewustzijn (Van
Praag, 1978: 179). Mensen geven hun leven vorm door beslissingen
binnen een gegeven kader van de perspectieven op het identiteitsbesef,
oriëntatievermogen en zelfbewustzijn. Genomen beslissingen geven
het leven een zodanige richting dat dit een besef van doelgerichtheid
verschaft. Deze doelgerichtheid is de zelfverwezenlijking wat het
leven de moeite waard maakt en richt zich op groeikracht (Van Praag,
1978: 180). Dit betekent dat er in een aangetast oriëntatievermogen de
kracht ligt om te groeien en te ontwikkelen van een gefragmenteerd
‘ik’ naar een samenhang in de persoon.
3.6
Conclusie
Na de theoretische belichting op sociale netwerken zijn de gedachten
over de organisatievorm netwerken gericht op het verbinden, loslaten
en positioneren van mensen. De horizontale organisatiestructuur netwerken en individualisatie van de informatiesamenleving zorgen
volgens Castells ervoor dat mensen op zichzelf worden aangewezen.
Dit kan worden verminderd bij het inzetten van de netwerktheorie van
Latour, waarin een leider het netwerk in een verticale organisatiestructuur begeleidt in het veranderingsproces. Het volgen van een leider is
volgens Machiavelli een zeer menselijke eigenschap door ingeboren
normen en gedragsregels. Dat zou betekenen dat de mens zich met
deze eigenschappen inderdaad lastig kan positioneren in de gedachten
van Castells sociaal technisch netwerk.
Een strategisch netwerk vraagt om ander gedrag dan een relationeel
netwerk waarin mensen handelen op basis van vertrouwen, wederzijds
begrip en gedeelde normen, waarden en gedragingen. Mensen die
elkaar ontmoeten in relationele horizontale netwerken, op basis van
vertrouwen en wederkerigheid, hebben volgens Poorthuis een
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continue prikkel nodig om betrokken te blijven. Die prikkels zorgen
volgens Latour net als in de strategische allianties van de ANT voor
een gevoel van beweging dat mensen nodig lijken te hebben om bij
een netwerkdoelstelling betrokken te
blijven. Kenmerkend is dat in de
sociaal technische netwerken de mens
continu nieuwe verbindingen aangaat
en zich steeds begeeft op de rand van
het bekende en het onbekende, zoals
de apostel in de afbeelding.
Afbeelding 1. Astrologische beeld van apostel

Na het beschrijven van veranderingen in de samenleving en van de
verschillende netwerktheorieën is er een paradox ontstaan. De informatiesamenleving en de organisatievorm ‘netwerk’ vragen enerzijds
een gefragmenteerde ‘ik’; mensen die functioneren in de informatiesamenleving en in verschillende sociale netwerken van een baan,
vereniging en familie. Als individu wordt de mens ook gezien als
complex netwerk van motieven, loyaliteit en alles in combinatie met
technologische ontwikkelingen, die contact versnellen en keuzes in
het leven oneindig maken. Anderzijds streeft de mens naar orde en
samenhang van het gefragmenteerde ‘ik’ om een zinvol bestaan te
leiden. Een mens wordt verwacht te leven en zichzelf te ontwikkelen
in een leven waarbij tegenstellingen niet worden opgeheven.
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4

Agrarische sector

In dit hoofdstuk wordt de Nederlandse agrarische sector in historie,
beleid, arbeid en onderzoek beschreven. Een korte reis door de
geschiedenis geeft de context waarin boeren in het heden een rol
spelen met factoren die ieder hun eigen veranderingen ondergingen en
effect hebben op het agrarisch bedrijf en de ondernemer.
4.1
Historie
Boer, vakman, producent, ondernemer; het zijn begrippen die van
toepassing zijn op de landbebouwende familie. Het begrip ‘boer’
wordt gebruikt voor iemand die zelfstandig, als ‘eigengeërfde’, of als
pachter actief is. Tuinders, herders en boerinnen vallen ook onder het
begrip. De overgang van jacht en het verzamelen van voedsel naar het
systematische proces van voedselproductie vond ongeveer 7.300 jaar
geleden plaats. Deze vorm werd zwerflandbouw genoemd, omdat
boeren een stuk grond inzaaiden en bewerkten tot deze was uitgeput
en vervolgens verder gingen naar een volgend stuk bos om te kappen
en voedsel te verbouwen. Deze cyclus werd herhaald in vele goede
jaren, waarin ook hongersnoden elkaar opvolgden (Reijnders, 1997:
17). Tegen dit wisselvallige bestaan was het kiezen van een vaste plek
de oplossing, omdat nooit zeker was wat het volgende jaar zou
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brengen. In de late middeleeuwen (dertiende, veertiende en vijftiende
eeuw) gaf de ‘groene revolutie’ het boerenleven een wending door
drie invloeden. Als eerste ontstond er een groeiende oriëntatie op de
markt, waarbij men zich bijvoorbeeld ging specialiseren in agrarische
producten. Ten tweede werd de afgifte van meststoffen sterk vergroot,
waardoor de oogsten fors in omvang toenamen. Als derde en laatste
grote invloed op het boerenleven was de import van graan om de
tekorten op te vangen (Reijnders, 1997: 54). De drie wendingen
zorgden voor een groeiende industrialisatie van de landbouwproductie. In de zestiende eeuw gingen boeren ook meer handelsgewassen
telen voor de industrie, zoals hennep voor de zeildoek- en touwproductie en hop en gerst voor bierbrouwerijen (Reijnders, 1997: 65).
Hierdoor waren de boeren niet alleen afhankelijk van goede jaren in
de voedselproductie en konden zij ook tijdens slechte oogstjaren een
inkomen genereren. Begin negentiende eeuw was nog ‘slechts’ veertig
procent van de beroepsbevolking werkzaam in de agrarische sector en
werd er een groot deel van de landbouwproducten geëxporteerd. Na
de Tweede Wereldoorlog was het de Nederlandse minister Sicco
Mansholt met de landbouwportefeuille, die zorgde voor een verhoging
van de agrarische arbeidsproductiviteit om hiermee na de oorlog landbouw en economie te integreren (Reijnders, 1997: 127). Dit legde de
basis voor staatsinterventies om in de sterke vraag van grond en
voedsel te kunnen voorzien. Een belangrijke gedachte achter de
plannen van Mansholt was “nooit meer honger”. Na de Tweede
Wereldoorlog groeide daarmee alleen de arbeidsproductiviteit, maar
het reële inkomen van het boerenbedrijf bleef achter. In de jaren
negentig is de prijs die de consument betaalt voor landbouwproducten
nog steeds niet reëel gestegen met de inflatie. In onderzoek van de
Raad Landelijk Gebied (RLG) naar de positie van de boer als teamspeler of boeienkoning wordt beschreven dat de juiste prijs die de boer
krijgt eigenlijk is gedaald. Daarnaast is de variatie in bewerkte
producten steeds meer toegenomen. De consument gebruikt meer en
betaalt ook meer, voor bijvoorbeeld panklare en gesneden groenten,
terwijl de boer de achtergebleven prijs ontvangt. Dit verschilt wel per
sector. In de zuivel en kaas is het basisproduct in prijs gedaald; in de
akkerbouw is deze vrijwel gelijk gebleven en in de tuinbouw is de
prijs toegenomen. Het gemiddelde inkomen van de boer is echter
vrijwel gelijk gebleven, omdat boeren net als vroeger inkomen ook uit
andere activiteiten buiten het bedrijf halen en steeds vaker ook de
partner buiten het bedrijf gaat werken (RLG, 2001: 8).
4.2
Beleid
Door de grote vraag naar voedsel na de Tweede Wereldoorlog groeide
de arbeidsdruk op het boerenbedrijf en werd de boerenwerkweek
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verlengd. De grotere opbrengst van de oogsten zorgde ook voor een
gevarieerde teelt en er werd vriendelijker omgegaan met het vee
(Reijnders, 1997: 75). Arbeidsprocessen op het boerenbedrijf
veranderen in samenspraak met de veranderingen in de samenleving
en economie. De productie van primaire producten zal daarom altijd
aansluiting zoeken bij de waarden en spelregels die gelden in een
samenleving. Het zoeken van aansluiting kan iedere ondernemer vertalen in vele verschillende doelstellingen, bijvoorbeeld in zorg voor
veilig voedsel, milieu- en natuurbehoud, welzijn voor dieren en
culturele waarden van het platteland.
Het zoeken naar aansluiting en verbinding tussen het boerenbestaan en
de samenleving is ook voor de makers van Europees en Nederlands
beleid een uitdaging. Hervormingen in het Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) zorgen ervoor dat de traditionele
Nederlandse marktbescherming drastisch afneemt. Het hervormde
GLB richt zich nu meer op het versterken van de marktgerichtheid en
concurrentiekracht van de Europese landbouw. De totale agrarische
sector, inclusief verwerking van buitenlandse grondstoffen, beslaat
ongeveer negen tot tien procent van de totale waarde en werkgelegenheid van de Nederlandse economie. Het aandeel dat vroeger Europese
prijssteun kreeg, nu bedrijfstoeslag, is relatief laag. In Nederland gaat
het om bedrijven in de zuivel, kalveren, rundvlees, zetmeelaardappelen, suikerbieten, granen en voedergewassen waarvoor de boeren
ongeveer 900 miljoen euro per jaar ontvangen. Hierin is de mate van
subsidiëring substantieel en vormt van oudsher een grote post in de
EU-begroting. Twintig jaar geleden was er nog sprake van een landbouwpost voor tweederde van het EU-budget en dat aandeel is nu
bijna gehalveerd (SER, 2008: 8). De Sociaal Economische Raad
(SER) adviseert de Nederlandse regering en het parlement in hoofdlijnen over het te voeren sociaal en economisch beleid. In de SER
zitten vertegenwoordigers van ondernemers en van werknemers
alsmede onafhankelijke deskundigen. De raad ziet zichzelf als een
onafhankelijk orgaan dat door het gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven wordt gefinancierd. De SER heeft bijvoorbeeld een advies uitgebracht over de realisatie van een verbinding tussen enerzijds de
huidige en toekomstige Europese inkomenstoeslagen in de landbouw
en anderzijds het realiseren van maatschappelijke waarden. Het gaat
hierbij niet meer om compenserende inkomenssteun, maar om een
aanbesteding van te leveren groene diensten die in het advies benoemd
worden als transacties (2008: 14). De regeling van aanbesteding van
groen-blauwe diensten zou niet onder de staatssteunregels vallen. De
Nederlandse landbouw zal zich in de komende jaren voegen in het
hervormde GLB dat haar maatschappelijke waarden met maatwerk op
lokaal en mondiaal niveau richt op: natuurhistorische en cultuurhisto31 – Goed Boeren!

rische kwaliteiten van het landschap; waterberging; dierenwelzijn en
diergezondheid; kwaliteit van arbeid; productiewaarde en werkgelegenheid; voedselzekerheid; voedselveiligheid; en leefbaarheid
platteland (SER, 2008: 14).
De toenemende maatschappelijke eisen en waarden komen onder
spanning te staan in de internationale prijsconcurrentie. Een investering in productiekwaliteit is nodig en dat zou moeten leiden tot een
hogere kostprijs voor het eindproduct, terwijl hetzelfde product goedkoper geïmporteerd kan worden voor het grote aantal consumenten dat
een product kiest met zijn portemonnee (RLG, 2001: 3). Het is nodig
dat een boerenbedrijf in omvang toeneemt en investeringen doet om in
tijden van concurrentie het bedrijf op langere termijn staande te
houden. Hierdoor blijft er weinig over uit de bedrijfsopbrengsten om
geld vrij te maken voor investeringen in vernieuwing. Door veranderingen in de prijsgaranties voor inkomenssteun vanuit het GLB,
verzwakt volgens de RLG de marktpositie van de primaire producent.
Die wordt steeds meer geconfronteerd met internationale prijsconcurrentie en daarom is bezinning op de marktpositie nodig (RLG, 2001:
5). Het PlattelandsOntwikkelingsPlan 2 (POP) is een overheidsprogramma dat zich vanuit beleidsperspectief bezint op de marktpositie
van de Nederlandse landbouw. Volgens de makers van het POP is er
een fundamentele verandering gaande. Het landelijke gebied als
fysieke ruimte wordt nu gebruikt voor de productie van voedsel en
verandert steeds meer naar een ruimte die wordt benoemd als het platteland. Hierbij wordt het platteland meer gezien als consumptieruimte.
Onderwerpen als authenticiteit, natuurlijkheid, landschappelijke
kwaliteit, cultuurhistorische en aardkundige aspecten spelen daarin
een belangrijke rol. “Het platteland is het domein van alle Nederlanders geworden” (POP, 2007: 12). Dit is ook te zien in het tweesporenbeleid van het POP-programma dat enerzijds aandacht besteedt
aan de sectorale deling van de landbouw en anderzijds aan de territoriale deling van het platteland waarin alle aanwezige actoren in een
gebied een rol spelen. De context en het speelveld van de Nederlandse
boer verandert.
In het Nederlandse plattelandsbeleid is geen specifieke prioriteit gegeven aan een sector of gebied dat extra steun vanuit het GLB zal ontvangen. Er gaat ongeveer 30% van het POP-budget naar bevordering
van de concurrentiekracht in de landbouw, 30% naar beheer natuur en
landschap en 40% wordt besteed aan de diversificatie van het platteland. De diversificatie betekent dat integrale plattelandsprojecten
worden ondersteund, rekening houdend met vele factoren van
Nederlandse maatschappelijke waarden die verschillende accenten
kunnen hebben in de diverse regio’s, bijvoorbeeld de Randstad of
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Zuidwest-Drenthe (POP, 2007: 36). De uitstraling is volgens het POP
per gebied wisselend door verschillen in landschappelijke accenten.
Het landelijk gebied is de afgelopen vijftien jaar minder ‘landelijk’
geworden doordat meer stedelingen in boerderijen zijn gaan wonen,
recreatie is toegenomen en er meer industriële landbouw plaatsvindt.
In Nederland worden per jaar bijna een miljard dagtochten gemaakt,
waarvan ongeveer zesentwintig miljoen naar het platteland. Ruimte,
rust, cultuurhistorische waarden en groen zijn waarden die de maker
van de dagtocht waardeert en kunnen, volgens het POP, door een
agrarische ondernemer gezien worden als consumerend toerisme.
Helaas wordt het agrarische gebied in het POP juist als een barrière
gezien voor toeristische accenten (2008: 28). In het POP staat een
integrale (agrarische) transformatieopgave centraal. Er wordt geschreven over het streven naar een goed evenwicht tussen de kwaliteit van
natuur en landschap enerzijds en het gebruik daarvan voor wonen,
recreatie, gezondheid en persoonlijk welbevinden anderzijds (POP,
2007: 34). In het POP worden de agrariërs echter wel als belangrijkste
begunstigden benoemd. Centraal in dit programma staat de ontwikkeling van hun ondernemerschap. Volgens de SER ligt de sleutel voor
succesvolle plattelandsontwikkeling juist in innovatief ondernemerschap, betrokken burgerschap en ‘bottom-up’-initiatieven.
4.3
Arbeid
Het nieuwe speelveld in het beleid, waar de agrarische ondernemer
zich in lijkt te bevinden, is nauw verbonden met de keuzes die de boer
maakt in het arbeidsproces. Volgens Van der Ploeg zijn er drie
sleutelelementen die met elkaar in verbinding staan, namelijk het
arbeids- of productieproces, een actieve actor en de relaties. Het is
hierbij belangrijk dat sociale definities voor het boerenbestaan sterk
afhankelijk zijn van tijd en plaats, zoals boeren in Nederland het zelf
benoemen: “het is de kunst om het bedrijf zo goed mogelijk uit te
balanceren” (Ploeg vd, 1991: 14). Er wordt niet alleen aandacht
besteed aan het produceren van een eindproduct, ook wordt er
gekeken naar de reproductie van de hulpmiddelen en arbeidskrachten
die in stand worden gehouden, vernieuwd, vervangen, en zo mogelijk
verbeterd. Op het moment dat de boer een bepaald product wil afleveren is hij afhankelijk van maatschappelijke verhoudingen die ervoor
zorgen dat bij een juiste reproductie het juiste product wordt gerealiseerd (Ploeg vd, 1991: 18). Dit betekent dat hij op de hoogte moet zijn
van de gebeurtenissen in de tijd dat hij zijn product wil afzetten. De
Raad Landelijk Gebied is van mening dat de primaire agrarische
producent een ondernemer is geworden die op basis van zijn visie op
de markt en met zijn eigen capaciteiten een eigen strategie ontwikkelt.
De ondernemer is zich bewust van zijn eigen markt en reageert hierop
door innovatief ondernemerschap (RLG, 2001: 20). Het Rijk benoemt
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dit in het Meerjarenprogramma 2 Vitaal Platteland als het bevorderen
van de zelfredzaamheid van de ondernemer. De reden dat het eerste
plan is aangescherpt is dat de Ministeries, Provincies, Gemeenten en
Waterschappen vanaf 2007 volgens een nieuw sturingsmodel zijn
gaan werken onder de naam Investeringsbudget Landelijk Gebied
(ILG). De aansturing gebiedsgerichte realisatie van rijksbeleid in het
landelijk gebied komt bij de Provincies te liggen. Het is een nieuw
programma waarin wederom ‘goed’ ondernemerschap wordt beschreven. Het Rijk ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het bevorderen
van keuzes die ondernemers maken en indien nodig faciliteert in dit
keuzeproces, door onder meer het organiseren van voorlichtingsprojecten. Er is al een kaderregeling opgesteld die jonge ondernemers
bijvoorbeeld begeleidt in het schrijven van een ondernemersplan en
biologische boeren ondersteunt in de uitbreiding van hun bedrijf
(Vitaal platteland, 2006: 60). Naast de rol van vakman, producent en
manager van zijn bedrijf heeft de RLG het idee dat de boer ook sterke
vaardigheden moet ontwikkelen om bewust voor een bepaald marktsegment te kiezen. Volgens de RLG zijn het ondernemerskwaliteiten
zoals: oriënteren op de markt, vernieuwingen doorvoeren en organiseren van het bedrijf, die de keuze voor een marktsegment moeten
ondersteunen. Het gaat hierbij om het durven vragen stellen aan jezelf
als ondernemer zoals ‘waar ben ik goed in’, ‘wat kan ik met mijn
capaciteiten bereiken’, ‘waar word ik door gemotiveerd en wat wil ik
op die gronden in de markt bereiken?’ Dit zou volgens de RLG gerealiseerd kunnen worden door hoogwaardige bijscholing, passend bij de
tijdsdruk, technische ‘know-how’ en managementondersteuning van
de ondernemer (2001: 23). Het zijn tips en trucs om een agrarische
ondernemer te creëren van ‘deze’ tijd. De overheid ziet een mogelijkheid om de rol van boeren in heroverweging te nemen en misschien
moet deze wel in heroverweging genomen worden. Woorden als
boerenkennis, participatie en duurzaamheid lijken een nieuwe trend te
worden, maar het vertrekpunt voor deze trend lijkt in de essentie een
passieve rol in zich te hebben. Boeren zijn goed in het optimaliseren
van hulpmiddelen, arbeidsobjecten en arbeidskracht, toch lijken ze
niet voorbij dit ‘technische plafond’ te reiken. Voor het ontwikkelen
van kennis en participatie zijn ook externe mensen nodig, zoals bij de
verbreding in het ontwikkelingsperspectief van landbouwbeleid naar
een verbreed plattelandsbeleid (Ploeg vd, 1991: 163). In de ontwikkeling van het ondernemerschap is een andere houding nodig. De
beleidsplannen en literatuur spreken nu over de boer als passieve ontvanger van ontwikkeling en vernieuwing.
4.4
Onderzoek
De relaties tussen de beoefening van landbouw en economische markt
zijn voor de agrarische ontwikkeling niet te onderkennen. Marktver34

houdingen liggen voor boeren vaak complexer dan in modellen kan
worden beschreven. De ‘markten’ worden voor boeren zichtbaar in de
vorm van market-agencies zoals voorlichtingsdiensten en overheidspolitiek. In het begin van de jaren negentig hebben de voorlichtingsdiensten en overheidspolitiek voor de landbouw een verandering
doorgemaakt. Na een periode van opbouw in de 1945-1956 na de
Tweede Wereldoorlog was er sprake van een bloeiperiode waarin
nieuwe kansen in de internationale landbouw met beide handen werden aangegrepen. Het was een periode van oude gewoonten loslaten
en gericht zijn op vernieuwing. Niet alleen voor de boeren, maar ook
voor de Nederlandse overheid. Het ministerie van landbouw en
visserij begon met de ontwikkeling die later door de geschiedenis zou
gaan als het ‘OVO-drieluik’. Drie directies van Onderwijs, Voorlichting en Onderzoek zorgden voor een verbinding tussen praktijk, beleid
en onderzoek. Het OVO-drieluik bood tot begin jaren negentig een
kader aan technologische en bedrijfskundige vernieuwingen, maar ook
aan de groeiende onzekerheden van de productiegroei. De onzekerheden kwamen bijvoorbeeld van het groeiend mestoverschot in de
veehouderij en het forse gebruik van pesticide in de land- en tuinbouw
(Wielinga, 2001: 67). Kon de Nederlandse landbouw op deze manier
door blijven gaan? Het antwoord kwam met de privatisering van de
landbouwvoorlichting. Het ging goed met de Nederlandse landbouw.
Niet alleen de onderlinge concurrentie tussen boeren nam toe, maar
ook de concurrentie tussen overheidsdirecties. De rol van het
ministerie van landbouw en visserij veranderde in het ministerie van
openbaar bestuur en kreeg zo ook de zorg voor de groene ruimte. De
belangenvertegenwoordiging die eerder zo duidelijk was in het
ministerie was nu verdeeld en vaak ook tegengesteld (Wielinga, 2001:
67). De verschillende disciplines dreigden elkaars concurrenten te
worden. In een onderzoek van het Wageningen University and
Research Centre (WUR) naar sociale netwerken werd beschreven dat
het hierbij ging om een verschuiving van een overheid die gaat over
het nemen van het voortouw op het gebied van dynamiek en vernieuwing, naar private partijen zodat zij verantwoordelijkheid nemen
voor bedrijfsontwikkeling (WUR, 2006: 5). Zodoende moesten er
nieuwe allianties worden gesloten. Het concept van socio-technische
netwerken is een nieuwe alliantie en is opgezet met het idee dat bedrijfsontwikkeling bij het bedrijfsleven hoort en niet bij de overheid.
In een onderzoek van het WUR worden socio-technische netwerken
onderzocht als nieuwe werkvorm voor het landbouwkennissysteem,
waarin verbinding wordt gezocht tussen praktijk, onderzoek en beleid.
Bij het vormen van een socio-technisch netwerk gaat het om het
doorlopen van een aantal stappen (WUR, 2006: 10):
- identificeren van belanghebbende partijen;
- diepte-interviews met partijen;
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- rangschikken van belangen en gedachten;
- terugkoppeling aan deelnemers en vaststellen denkrichtingen;
- opstellen van meerjarenvisie met voortrekkers;
- terugkoppeling aan deelnemers;
- aanvullen van deelgroepen en opstarten van uitvoering en
- rapportage bereikte resultaten.
In de vorming van een socio-technisch netwerk is het volgens het
WUR-onderzoek belangrijk dat de gemeenschappelijke belangen
worden vergroot door een afgebakend vraagstuk, in een afgebakende
sector en in een afgebakende regio. Het gaat om de juiste keuze van
een aandachtsveld en belanghebbende partijen, een duidelijke beschrijving van elkaars denkbeelden en oplossingsrichtingen,
coalitievorming en het vormen van draagvlak en financieringen
(WUR, 2006: 30). Het gaat om het vormen van strategische allianties
met een gemeenschappelijke taal, waarbij coalitievorming een belangrijke rol speelt. Opvallend is dat de projectgroep een netwerk wordt
genoemd en in de uitwerking van het onderzoek wordt gesproken over
het vormen van coalities waarin strategisch handelen een grote rol
speelt. Voor het onderzoek naar innovatieprocessen in de praktijk
wordt gebruik gemaakt van twee bestaande projectgroepen en begint
het onderzoeksteam, niet de projectgroep, met stap één: identificatie
van belanghebbende partijen. Wie is er op dat moment initiatiefnemer/probleemeigenaar/leider en wie voelt de urgentie om een
netwerk te vormen?
Het OVO-drieluik is sinds een paar jaar op papier verdwenen en er
worden nieuwe verbindingen gezocht tussen praktijk, onderzoek en
beleid. Nog steeds bepalen onderzoek en beleid voor een groot deel de
beschrijving van ‘goed’ agrarisch ondernemerschap. In de politiek
wordt impliciet weergegeven wat het bedrijf van de toekomst is, maar
ook de ondernemer wordt op zijn gedrag aangesproken. Een ‘goede’
ondernemer is bijvoorbeeld iemand die maatschappelijk verantwoord
onderneemt (Ploeg vd, 1991: 61). Er wordt onderzoek gedaan naar
bestaande bedrijven en uit statistieken en modellen voor elke sector
wordt ‘het bedrijf voor de toekomst’ gepresenteerd. Het opleggen en
hebben van een bedrijfsstijl bevat volgens Van der Ploeg een sociaaldwingend karakter. Het handelen in het bedrijf kan gecategoriseerd
worden en daarmee (op aspecten ervan) worden gecontroleerd. Het
dwingt de boer tot het kiezen van een categorie waarop hij kan worden
afgerekend (Ploeg vd, 1991: 69). Door de privatisering wordt er van
de boer geen passieve houding meer gevraagd. De mensen van onderzoek en beleid weten hoe de toekomst van de landbouw eruit kan zien
en verwachten vanuit de praktijk een actieve houding, zodat de boer
mede bepaalt wat er op de agenda staat over de inhoud van ‘goed’
ondernemerschap. Door het verwachten van een gewenste actieve
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houding wordt impliciet duidelijk dat de huidige houding van de praktijk en dus de boer passief is. Het is de vraag of dit juist is. Er spelen
allerlei factoren mee in de vorming van strategische allianties die nu
een beeld geven van een passieve boer, een actieve onderzoekswereld
en een terugtrekkende overheid. Een voorbeeld is de georganiseerde
wereld van onderzoek en beleid in tegenstelling tot de grote hoeveelheid kleine ondernemingen en de decentralisatie die aanwezig is in de
agrarische sector. De onstuurbaarheid wordt veroorzaakt door duizenden kleine bedrijven die elk hun eigen beweging hebben en strategieën
volgen (Ploeg vd, 1991: 142). Veel van de bedrijven zijn lid van een
belangenvereniging zoals de Land- en Tuinbouw Organisatie en
Nautilus, maar dat betekent niet dat zij werken onder een paraplu van
een georganiseerd instituut. Het beoogde effect van het vormen van
netwerken was dat private partijen zelf verantwoordelijkheid namen
voor bedrijfsontwikkeling. Een risico is dat de prioriteit voor duurzaamheid gaat verschuiven naar de economische zijde en er minder
ruimte ligt in het wenselijk maatschappelijk en menselijk deel van
overheid en onderzoek.
4.5
Pionierschap als wetenschap
Door het maken van afwegingen en berekeningen neemt de boer zijn
beslissingen en neemt een positie in in een voor hem gecreëerde
categorie. De beslissingen geven de boer betekenis en richting aan de
ontwikkeling van zijn bedrijf (Ploeg vd, 1991: 71). In het boerenbedrijf gaat het om werken, plannen, organiseren en onderhandelen
vanuit een eigen weloverwogen ‘logica’, met eigen ervaringen, inzichten en posities waarin de landbouwpolitiek en industrie ook een grote
rol spelen. Daarmee is en blijft landbouw mensenwerk (Ploeg vd,
1991: 79). Echter, de boerenkennis heeft plaats gemaakt voor wetenschappelijke kennis. Hierin ligt de basis vaak niet meer in ervaringen,
maar in kennis van de landbouwwetenschap waarin problemen
worden opgelost en er weer nieuwe bijkomen. Het is een systeem dat
steeds meer zichzelf stuurt en waarbij men te maken krijgt met ‘zelfregulering’ (Ploeg vd, 1991: 204). Van der Ploeg adviseert om boeren
de onderzoeksagenda te laten definiëren. De identificatie van specifieke tekortkomingen uit de praktijk zoekt naar specifieke antwoorden
die door de wetenschap kunnen worden beantwoord. Hierbij gaat het
ook om het opbouwen van coalities waarin boeren en boerinnen
beschikken over voldoende (onder)handelingsruimte (Ploeg vd, 1991:
304). Een voorbeeld is dat alle partijen in een netwerk, alliantie of
coalitie moeten ‘snoeien in het woud van zelfontwikkelde regelgeving’. Het advies van de RLG zijn dan ook de sleutelwoorden: eenduidig, eenvoudig en aansprekend om de administratieve belasting te
verminderen waardoor er meer ruimte is voor innovatie (2001: 25).
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Horlings ziet de ondernemende boer in zijn onbestuurbare positie als
‘nieuwe maker’ van het platteland. De boer die een voortrekkersrol
vervult in het creëren van handelingsruimte in gebiedsprocessen. Na
de milieuproblemen in landbouw, MKZ-crisis, varkenspest en voedselschandalen werd de kwaliteit en veiligheid van landbouwproducten
veel belangrijker en moest de Nederlandse landbouw opnieuw zijn
‘license to produce’ verdienen (Horlings, 2008: 22). Horlings is van
mening dat het vormen van coalities met private en publieke partijen
vanuit private initiatieven een belangrijke rol speelt in de maakbaarheid van het agrarische landschap naar een consumptielandschap dat
ten dienste staat van stedelingen. De ‘nieuwe makers’ zijn voortrekkers en tonen leiderschap, hebben een visionaire rol, zoeken naar
samenwerking en introduceren agenda’s voor duurzame gebiedsontwikkeling (Horlings, 2008: 22). In het onderzoek naar strategieën en
rollen van private voortrekkers in duurzame gebiedsontwikkeling
heeft Horlings in haar interviews gevraagd naar “facts and feelings”
en naar de motivaties van ‘voortrekkers’. Hieruit kwam naar voren dat
de geïnterviewden aandacht voor het gevoel van urgentie, rollen en
aanpak en institutionele randvoorwaarden belangrijke onderwerpen
vonden. Daarnaast waren persoonlijke motivatie, bezieling en passie
gecombineerd met doorzettingsvermogen ook belangrijke factoren om
nieuwe coalities te vormen. De geïnterviewden benoemden een sterke
innerlijke motivatie die zij via de coalities konden omzetten in
praktisch handelen. De motivaties voor het starten van gebiedsontwikkelingsprocessen waren zeer divers (Horlings, 2008: 34):
- De verantwoordelijkheid een goed product te maken richting de
consument;
- De verantwoordelijkheid die men voelt in de samenleving;
- Het plezier dat men ontleent aan samenwerking met anderen en het
contact met mensen;
- De behoefte om te leren;
- De behoefte aan zelforganisatie;
- De eigen toekomst willen realiseren;
- De rol van voortrekker ‘an sich’.
In het WUR-onderzoek naar innovatieve processen in de praktijk werd
een verschil geconstateerd bij de opzet van coalities. Er was een verschil in vervolgactiviteit na de vorming van de netwerken: het eerste
netwerk begon met het verkennen van het probleemveld en het tweede
netwerk was gericht op het vinden van een oplossing. Zodra het eerste
netwerk startte met de verkenning van het probleemveld, werden onbewust partijen geselecteerd die voor het netwerk iets met de urgentie
van doen hadden. Dit heeft vermoedelijk geleid tot een hoger gehalte
aan ‘opinieleiders/voortrekkers’ die van nature geneigd zijn hun
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omstanders mee te nemen. Het tweede netwerk startte met oplossingsgericht denken en hier werden partijen geselecteerd die iets met passie
hadden. Dit heeft waarschijnlijk geleid tot een hoger aantal ‘pioniers /
voorlopers’ die van nature minder geneigd zijn om omstanders op
sleeptouw te nemen (WUR, 2006: 31). Het zou volgens het WURonderzoek, voor socio-technische netwerken die vanuit coalitievorming werken, een aanbeveling zijn om vanuit het probleemveld te
werken en niet oplossingsgericht. Op die manier zouden de ‘voortrekkers’ in het netwerk meer mensen kunnen meenemen en zo een groter
draagvlak creëren voor een gezamenlijk initiatief. Zoals gezegd spelen
naast de persoonlijke motivaties ook bezieling en passie een belangrijke rol in coalities.
4.6
Conclusie
Kijkend naar het ontwikkelingsperspectief in beleidsplannen is er een
begin met afbouw van de inkomenssteun. Afbouw die zal zorgen voor
nog meer schaalvergroting, bedrijfsbeëindiging, nieuwe bedrijfsconcepten en aantasting van natuurlijke en cultuurhistorische waarden.
Het beleid begint vanuit het perspectief van de agrarische ondernemer,
gericht op de verbreding van de bedrijfsvoering. In datzelfde ontwikkelingsperspectief wordt ook de burger met zijn vrije tijd, nieuwe
economische kansen en problemen bij het combineren van functies in
de gebiedsgerichte aanpak genoemd. De combinaties en verbreding
van betrokkenen in dit ontwikkelingsperspectief zorgen voor een grijs
gebied waarin heel veel mogelijkheden liggen. Het startpunt vanuit de
landbouw lijkt met het oog op de toekomst te vervagen. De agrariër
wordt een boer, vakman, producent en ondernemer in het platteland en
komt terecht in een nieuw speelveld van actoren. Het nieuwe speelveld vraagt volgens de Nederlandse overheid om een agrarische
ondernemer van ‘deze’ tijd met trends als boerenkennis, participatie
en duurzaamheid. Volgens Van der Ploeg speelt de boer binnen de
huidige beleidsplannen en literatuur de rol van passieve ontvanger van
deze huidige trends. Trends die zorgen voor verandering in een stabiele, passieve positie die de afgelopen vijftig jaar door een zeer grote
groep boeren is ingenomen. In de veranderingen naar een informatiesamenleving gebaseerd op netwerken, wordt door de Nederlandse
overheid een andere houding verwacht van boeren als het gaat om
ondernemerschap in de Nederlandse landbouw.
‘Nieuwe makers’ worden gezien als voortrekkers die leiderschap
tonen, een visionaire rol hebben, zoeken naar samenwerking en
agenda’s voor duurzame gebiedsontwikkeling introduceren. Zij lijken
goed te passen in de informatiesamenleving waarin het realiseren van
doelen in tijdelijke netwerken aan de orde van de dag zijn. In het
WUR-onderzoek zijn deze mensen beschreven als ‘opinie-leiders /
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voortrekkers’ die zijn gericht op de urgentie van een vraagstuk en van
nature geneigd zijn hun omstanders mee te nemen. Echter, een tweede
netwerk organiseerde zich oplossingsgericht. Deze actoren werden
beschreven als ‘pioniers/voorlopers’ en waren minder geneigd omstanders mee te nemen. De voorbeelden uit het onderzoek van
Horlings zijn gericht op de ontwikkeling van het bedrijf en maatschappelijke omgeving. Het volgen van passie en bezieling dat naar
voren komt in pioniersgedrag kan wrijving veroorzaken in de
bedrijfsontwikkeling en maatschappelijke verbindingen die iemand
zoekt in een netwerk.
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5

Waarden in netwerken

In de vele verschillende sociale, landschappelijke, economische en
levensbeschouwelijke waarden kunnen twee onderwerpen deze waarden in de context van deze scriptie definiëren. Ten eerste waarden als
een vorm van ethiek om menselijk handelen te rechtvaardigen, te
legitimeren en te verantwoorden. Ten tweede waarden in de vorm van
handelen vanuit passie en bezieling. Iedere samenleving heeft uitgesproken en onuitgesproken normen en waarden. Vanuit de studie
KOIS kan het voorbeeld gegeven worden van humanistische waarden
in een alledaagse laatmoderne samenleving zoals in Nederland, met
bijvoorbeeld kwaliteit van leven. Kwaliteit van leven kan worden
gekenschetst als een menswaardig bestaan waarbij het centrale
perspectief wordt gevormd vanuit menselijke waardigheid. Voorbeelden van basiswaarden voor deze waardigheid zijn: zelfbeschikking
(ook wel autonomie genoemd), verantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid, solidariteit (of betrokkenheid) en respect
(of tolerantie) (Oostdijk, 2000: 13).
5.1
Ethiek
Ethiek is een vakgebied waar vanuit de filosofie wordt gedacht,
gesproken en gediscussieerd over het stelstel van normen en waarden
aanwezig in een samenleving. Ethiek komt niet alleen met een compi41 – Goed Boeren!

latie van normen en waarden, maar bestudeert en probeert ook met een
oordeel te komen over de heersende normen en waarden. Een norm in
de samenleving is als een uitwendige verplichting, een oordeel van
mensen over wat wel of niet het geval zou moeten of mogen zijn. In
het oordeel wordt het gedrag beoordeeld, wat men zou moeten doen of
juist zou moeten nalaten (Hees, 2005: 14). Een waarde verwijst over
het algemeen naar aspecten van het leven die iemand belangrijk vindt
en is een beoordeling of evaluatie van die belangrijke aspecten. Wat
iemand als belangrijk ervaart, zegt niets over de manier waarop en met
welke normen de waarden gerealiseerd kunnen worden (Hees, 2005:
15). De sterke verbinding tussen normen en waarden wordt het moraal
genoemd. Het moraal zijn normen en waarden die bijvoorbeeld een
samenleving goed of slecht acht. Er zijn in de geschiedenis vele mensen die iets hebben gezegd over de invulling van normen en waarden
in een samenleving en deze kunnen worden gecategoriseerd in een
aantal vormen van ethiek, namelijk: plichtsethiek, waarin wordt
gesproken over de ethiek van het moeten; deugdenethiek, ethiek over
hoe mensen zouden moeten zijn; zorgethiek, ethiek gedreven door het
hart in plaats van verstand en de nuttigheidsethiek, ethiek die zorgt
voor het ‘juiste’ voor zoveel mogelijk mensen. Dit onderzoek richt
zich op de plichtsethiek en deugdenethiek. Twee vormen van ethiek in
het kader van individuele inbreng van waarden en de ervaring van
verantwoordelijkheid ten opzichte van de ander in een sociaal
netwerk.
In de plichtsethiek van ´het moeten´ beschrijft de filosoof Kant het
belang van aandacht voor de intenties. Het gaat om de wil achter
handelingen en niet over de gevolgen of effecten van het handelen.
Kant heeft het ‘categorisch imperatief’ als kader opgesteld, waarbinnen ieder mens zijn handelingen ter discussie stelt met de rede. Alleen
dan zou iemand moreel juist handelen (Beauchamp, 2001: 147).
Volgens Kant moet de mens die moreel juist wil handelen dat doen
vanuit een verplichting. De regels die iemand zichzelf stelt moeten
ook gelden voor andere mensen. De vraag is of de gestelde norm kan
blijven bestaan als andere mensen diezelfde handelingen uitvoeren die
één iemand uitvoert. Een voorbeeld is stelen: als iemand zichzelf de
norm oplegt dat hij mag stelen en deze regel een algemene wet wordt,
dan kunnen andere mensen ook de handeling van het stelen uitvoeren.
Een andere vorm van het categorisch imperatief is dat de mens altijd
als doel moet worden gezien en nooit als middel om eigen doelstellingen te bereiken. Op het moment dat de ander wordt gezien als
middel is de persoon een object of bediende van hetgeen bereikt moet
worden (Beauchamp, 2001: 156). Een belangrijk kenmerk van het
categorisch imperatief is dat het wat betreft normen van de algemene
wet geen rekening houdt met de consequenties van het handelen. Door
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de algemene wet hoeft de mens volgens Kant niet na te denken over
eventuele gevolgen en kan er niet worden omgegaan met dilemma’s.
Als vervolg op het bovenstaande voorbeeld: wanneer de norm wordt
gesteld dat stelen niet mag en een goede vriend een brood steelt omdat
hij honger heeft, moet men hem daarop veroordelen. Honger of niet,
stelen mag niet en hij moet aangegeven worden bij de politie. In de
ethiek van Kant wordt geen rekening gehouden met emoties en subjectieve handelingen. Het is belangrijk dat er een beroep wordt gedaan
op de rede en daarin staat de wil van de mens centraal (Beauchamp,
2001: 150). De wil zorgt voor het vermogen om je handelen aan een
regel te onderwerpen, waarbij het gaat om de individuele handeling
die voor iedereen kan gelden zodat het een algemene wet wordt. Volgens Kant zijn de categorische regels voorwaardelijk en dus plichten
waar een mens aan zou moeten voldoen om moreel juist te handelen.
In de redenen van de regels wordt er in de geluksethiek gesproken
over regels als hypothetische voorwaarden. Dus verantwoord handelen
omdat het kan, maar niet moet. Kant beroept zich op plicht, ‘het moet
omdat het kan’. Het nemen van verantwoordelijkheid voor handelen
wordt onderbouwd door de algemene wet die is getoetst aan de rede.
In de deugdenethiek werken het verstand én het karakter van de mens
samen, waarbij wel rekening wordt gehouden met de gevolgen van de
handelingen. Het gaat om het ontwikkelen van de combinatie van
verstand en karakter die de persoonlijke houding prijsgeeft. De
houding over hoe iemand in het leven staat en goed of fout beoordeelt
(Beauchamp, 2001: 188). Eigenlijk gaat het om het ontwikkelen van
een persoonlijke catalogus met deugden of karaktereigenschappen als
vriendelijkheid, moed en rechtvaardigheid (Beauchamp, 2001: 204).
Deugden zijn waarden die tot uitging komen via het karakter van een
persoon. Volgens Aristoteles heeft ieder mens een serie karaktereigenschappen die door ontwikkeling en het aangaan van een vormingsproces tot uiting kunnen komen. De mens heeft al zijn kwaliteiten en
eigenschappen in zich en door de ‘juiste’ opvoeding en omgeving
kunnen die worden ontplooid. Dan kan de mens geluk bereiken. Het
goede in ons leven is ons einddoel en dat is gericht op geluk. Geluk is
volgens Aristoteles gelukt zijn, het gaat erom dat het leven lukt
(Beauchamp, 2001: 190). Dit betekent niet dat het lukken gepaard gaat
met het hebben van een aangename ervaring. Het leven kan ook een
hoop teleurstelling en verdriet brengen. Het belangrijkste is de ontplooiing. Dat ondanks de moeilijke omstandigheden door zelfvervulling het leven lukt; door het voortdurende zoeken naar individuele
ontplooiing, met anderen en rekeninghoudend met de gevolgen.
Blijven vragen rondom goed of fout, met een voortdurende beweging
waarin de mens blijft zoeken naar het ‘gouden midden’ waar een

43 – Goed Boeren!

balans kan zijn tussen denken, emotie en willen. Het bereiken van een
moreel goed leven brengt in de deugdenethiek een zekere standaard
van deugden. Rechtvaardigheid is een voorbeeld van een primaire
deugd en vriendelijkheid wordt gezien als een ideale deugd. Leven
met deugden draagt volgens Aristoteles een verplichting met zich
mee, omdat de mens deze zou ‘moeten’ ontwikkelen (Beauchamp,
2001: 206). De ontwikkeling van deugden zal de mens beter afgaan
als hij wordt gemotiveerd door verplichtingen tegenover anderen.
5.2
Ik -> Ander in het netwerk
In het stelsel van normen en waarden is Levinas een persoon die niet
met een theorie voor de ethiek komt, omdat hij niet praat over wat
goed of fout is in een samenleving. In relatie tot de medemens is het
volgens Levinas belangrijk de ander niet te zien vanuit een theorie,
maar door de ervaring. Ervaring die betekenis krijgt door verantwoordelijkheid voor de ander en de betekenis wordt gegeven door erkenning van de ander (Duyndam, 2005: 13). Verantwoordelijkheid in de
context van netwerken is belangrijk, want tot hoever voel je jezelf
verantwoordelijk voor de ander? De ander als mens is anders dan ‘ik’.
De ander is ook een subject en radicaal anders. ‘Ik’ wordt door
Levinas geformuleerd als het centrum en middelpunt van zijn eigen
waarneming (Duyndam, 2005: 15). Het middelpunt kan er zijn, doordat deze zich onttrekt en positioneert in relatie met de ander, juist
omdat de ander de ander is ten opzichte van de eigen waarneming. In
deze relatie ligt het morele effect en de oorsprong van het morele,
verantwoordelijk zijn voor de ander. Het is geen deugd die in het
karakter van het ‘ik’ terug te vinden is. Het gaat om het effect van de
ander op het ‘ik’ als een soort gebod, een handeling en een primaire
verantwoordelijkheid (Duyndam, 2005: 43).
De relatie tussen het ‘ik’ en de ander hoeft niet alleen plaats te vinden
tussen willekeurige mensen. Deze is ook aanwezig in de context van
organisaties. De mens in een netwerkorganisatie is een mens met persoonlijkheid en kan volgens Argyris niet bestaan uit de som der delen
(Argyris, 1963: 36). De mens in een organisatie kan volgens Argyris
niet worden voorgesteld als een lijst met kenmerken in houding en
gedrag die één voor één naar wens kunnen worden aangepast. Als een
houding, gedrag of kenmerk wordt aangesproken op verandering
wordt de hele structuur van de persoonlijkheid aangepast. De mate
waarin het evenwicht wordt verstoord kan volgens Argyris liggen aan
de mate van iemands verdraagzaamheid. Dit verschilt per persoon en
per situatie. Eenmaal het evenwicht gevonden, zal de mens er alles
aan doen om de stabiele situatie niet te veranderen. Tot zich een
moment van disbalans voordoet en de mens in de organisatie weer op
zoek gaat naar evenwicht. De mens handelt continu op zijn eigen
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wijze die voortkomt uit een behoefte die de mens ervaart als hij ‘iets’
wil realiseren. Hoe belangrijker dit voor iemand is, des te harder
iemand ervoor gaat werken en er energie vrijkomt om het ‘iets’ te
realiseren (Argyris, 1963: 43). Dit genereert spanning. Het handelen
wordt gericht en gestimuleerd tot het doel bereikt is. Bij het realiseren
van het doel wordt de spanning opgelost. Men kan zeggen dat alle
organisaties streven naar het realiseren van hun doelen. Dat betekent
dat ze zich innerlijk en uiterlijk aanpassen aan hun omgeving en net
als de mens groeien van passiviteit naar een toenemende activiteit en
afhankelijkheid naar een mate van onafhankelijkheid. De organisatie
groeit van een kort naar lange termijnbesef en van een ondergeschikte
positie naar een gelijkwaardigere positie tussen mensen onderling
(Argyris, 1963: 70). Er is echter een fundamenteel verschil tussen de
persoon en de organisatie. Wanneer een organisatie zijn principes
volgt zoals deze op papier zijn opgesteld, vraagt dit een andere
houding van mensen in een organisatie. De werknemers gaan werken
in een omgeving die: hun zo weinig mogelijk zeggenschap geeft;
passief, afhankelijk en ondergeschikt maakt; in een kort tijdsperspectief laat werken; leidt tot oppervlakkige vermogens en psychisch
onvermogen. Dit alles in tegenstelling tot individuele persoonsontwikkeling, die zich als mens richt op de lange termijnontwikkeling als
een onafhankelijk en autonoom persoon.
In ‘organizational learning’ veranderde het veel gebruikte begrip
‘gedrag’. Het was verbonden aan gedragingen van mensen die
zichtbaar waren en beoordeeld konden worden. Het veranderde in
‘handelen’ waarin naast de zichtbare houding ook mentale processen
van de mens betrokken zijn. Dit is het onderscheid tussen de ‘theoryof-action’ en de ‘theory-in-use’. De ‘theory-of-action’ is de handelingstheorie die mensen zeggen te gebruiken, de beleden theorie. De
handelingstheorie die mensen werkelijk in de praktijk gebruiken is de
gehanteerde theorie, de ‘theory-in-use’. Volgens Argyris worden
mensen in hun handelen geleid door weten en kennis, die de mens
impliciet in zijn handelen verwerkt. Een voorbeeld van kennis in
handelen is het “leren door te doen”. Deze woorden impliceren niet
alleen dat we kunnen denken ‘over’ ons handelen, maar dat de mens
ook kan denken over zijn handelen ‘tijdens’ zijn handelen (Schön,
1983: 54). Het is alsof de mens een bepaalde intuïtieve kennis heeft.
Een gevoel van een interactieve reflectie met de handelingen waardoor er intuïtief handelen in de mens aanwezig lijkt te zijn, dat door
Argyris wordt benoemd als ‘reflection-in-action’ (1983: 68). Bewust
zijn van eigen handelen is voor Argyris niet voldoende; een mens kan
en mag niet doorgaan met handelen op een wijze die niet past in een
situatie en zich daar alleen bewust van zijn. De mens moet de gebruikte handelingstheorie in zijn geheel vervangen door een andere hande45 – Goed Boeren!

lingstheorie, omdat de situatie daar om vraagt. In een organisatorische
context wordt het veranderen van handelingstheorie door Argyris
benoemd als het ‘double-loop-learning’ model.

Afbeelding 2. Double-loop-learning model, www.provenmodels.com

In het proces van ‘single-loop-learning’ gaat het om een eenzijdige
verandering van strategische handelingen, een eenzijdig leerproces.
Het is belangrijk dat de mens in de organisatie controle blijft houden
over zijn eigen handelen. Dat betekent geen gezichtsverlies, dat winnen belangrijker is dan verliezen en een altijd rationele, redelijkheid
van de mens. De strategieën in een organisatie worden aangepast
zodat strategisch menselijk handelen de ‘juiste’ prestaties levert.
Wanneer er niet het ‘juiste’ resultaat wordt behaald wordt de strategie
aangepast. Het ‘double-loop-learning’ gaat een stap verder terug in de
loop-of-learning. De waarden waaruit mensen handelen worden ook
aangesproken in de verandering van het strategisch handelen (Argyris,
1992: 68). De mens wordt betrokken bij een organisatie, neemt
verantwoordelijkheid voor zijn eigen strategisch handelen en de
gevolgen, omdat de handelingen via ‘reflection-in-action’ de waarden
en persoon raken.
5.3
Reflectie in netwerken
De uitoefening van een beroep in een sector waarin mens en dier centraal staan, vraagt om een open, kritische houding ten aanzien van de
eigen gevoelens, ervaringen en interpretaties. Het eigen handelen en
de specifieke context zijn van groot belang voor het maken van keuzes, met andere woorden, het gaat om reflecteren over het handelen.
Het handelen is het object van reflectie waarbij wordt verondersteld
dat men altijd over ‘iets’ of zijn eigen handelen reflecteert (Smaling,
2007: 52). Het gaat bij de handelende persoon om zelfreflectie die tot
uiting komt in de dynamiek van zijn omgeving, bijvoorbeeld in een
agrarisch netwerk. Andere aspecten die een rol spelen in het reflexief
handelen zijn het proces, de situatie, de relaties, de maatschappelijke
en culturele contexten, het doel van het handelen, de achterliggende
normen en waarden, de levensbeschouwing en ook de zin van
handelen of het leven als geheel.
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De reflectietheorie van Hubert J.M. Hermans is een methode om
waarden van mensen te onderzoeken vanuit drie functies: diagnostisch, procesbevorderend en evaluerend. Hermans beschrijft zijn
onderzoek als een poging om het gat te vullen tussen statische
diagnostiek en psychotherapie. Een soort onderzoek dat recht doet aan
het individuele menselijke waarderingsleven. In een organisatorische
context kan het dienen als startpunt van gesprek in een ‘double-looplearning’ over de veranderingen van waarden die kunnen leiden naar
verandering in strategisch handelen. Het mensbeeld dat ten grondslag
ligt aan deze theorie is de persoon in tijd en ruimte, en die in staat is
hierover te reflecteren. In deze situatie liggen zowel mogelijkheden als
beperkingen van sociaal-maatschappelijke aard die het menselijke
waarderingssysteem ontwikkelt. Daarbij speelt de persoon zelf een
organiserende rol, door over zijn eigen ervaringen te reflecteren en
deze te confronteren met andere ervaringen. Zo ontstaat er een hiërarchie en ordening in de persoonlijke waarden. In de waardentheorie
bestaat de persoonlijkheidsleer uit drie componenten: cognitie, affectie
en gedrag. De manier waarop iemand zich cognitief verbindt met een
situatie laat zien hoe iemand de situatie waardeert en zich naar deze
waardering zal gedragen. Als iemand een situatie positief waardeert
zal hij zich ook positief gedragen en dit kan worden besproken met
alle gevoelens die iemand op dat moment ervaart. Gevoelens zijn
altijd verbonden met een waardering die iemand geeft aan een situatie.
Het begrip ‘waarde’ wordt gezien als een ideaal samengesteld beeld,
vanuit hoop en verwachtingen gecreëerd, over hoe iets is of zou
moeten zijn. Waarde wordt vaak op een abstract en statisch niveau
geformuleerd. De mens kan niet anders dan waarden verbinden aan en
een positie innemen in een situatie. Het ordenende en richtinggevende
karakter van het spreken over waarden bundelt gedachten, voorstellingen, herinneringen, gevoelens en handelingen. Door de organiserende
werking krijgen waarden een hiërarchische verhouding. Daarmee is
niet alles even belangrijk in een waarderingssysteem. Volgens
Hermans zijn er twee kanten aan een ervaring waarin een waarde
wordt beoordeeld, namelijk de gevoelskant en de gedragskant. Als een
persoon in een situatie iets als belangrijk interpreteert, dan roept dit
een patroon van gevoelsreacties op. Bij alles wat iemand belangrijk
vindt, is hij of zij met gevoelens betrokken die een uitdrukking zijn
van de persoonlijke betekenis van datgene wat gewaardeerd wordt.
Deze gevoelensreactie heeft consequenties voor de wijze waarop
iemand zich gedraagt. Kennis van gevoelens leidt tot kennis van
persoonlijke waardengebieden en dus situaties waaruit waarden voortkomen (Hermans, 1981: 21). Gevoelens geven informatie over
waardengebieden en over de relatie met de situatie. Naast de cognitieve functie heeft de interpretatie van gevoelens ook een motiverende
werking. Gevoelens komen niet direct tot uiting in gedrag. De impuls
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vanuit het gevoel passeert het waardengebied voordat het een specifiek gedrag oproept. Gevoelens zijn een startpunt in de emotionele
wederkerige verbinding die leidt tot gedragingen van het ‘ik’ naar de
ander, van de ander naar het ‘ik’, van het ‘ik’ tegenover zichzelf en
van de anderen tegenover elkaar. Door verbinding te realiseren tussen
gevoelens en gedragingen kan dit leiden tot nieuwe waarden in een
veranderend waarderingssysteem, dat continu in relatie staat met zijn
omgeving (Hermans, 1981: 89).
5.4
Basis van waarden
Individuen en samenleving kunnen in een continu veranderend waarderingssysteem niet gescheiden blijven. Elk individu vormt, door deze
verbinding, betekenis voor zijn of haar leven met aspecten uit de
samenleving (Baumeister, 1991: 9). Baumeister is van mening dat
mensen de behoefte hebben om hun leven zin te geven, om samenhang te creëren tussen de vele gebeurtenissen in hun leven. Dit
gebeurt via oriëntatie en evaluatie van gebeurtenissen. Als mensen
geen betekenis kunnen geven aan het leven gaat men op zoek naar
manieren om zichzelf te bevredigen in de behoeften van het leven
(Baumeister, 1991: 29).
“Zingeving verwijst naar het complex van cognitieve en evaluatieve
processen, die bij het individu plaatsvinden bij diens interactie met de
omgeving en die resulteren in motivationele betrokkenheid en
psychisch welbevinden.”
(Mooren, 1999: 25)
De zoektocht naar zingeving wordt door Baumeister onderverdeeld in
vier behoeften, namelijk het hebben van een doel; handelen vanuit
waarden die het handelen rechtvaardigen; gevoel van controle over
gebeurtenissen en het gevoel van zelfwaardering. Het hebben van een
doel in het leven geeft richting aan handelingen in het heden gericht
op de toekomst, waarmee de mens zijn verleden evalueert (Mooren,
1999: 27). De term ‘waarden’ is eerder beschreven als een abstract
begrip. Het is een vage term en zou beter te begrijpen zijn als het een
technisch duidelijk concept, zoals rechtvaardigheid of legitimiteit, zou
zijn. De behoefte om vanuit waarden te handelen verwijst naar de
morele motivatie om het gevoel te hebben dat een handeling goed of
fout is. Waarde is een vorm van motivatie, maar lijkt verder te gaan
dan de beslissingen die handelingen tot gevolg hebben. Ook al wordt
er niet gesproken over morele gevolgen van handelingen, mensen
willen hun handelingen toch rechtvaardigen (Baumeister, 1991: 36).
Het gevoel van eigenwaarde lijkt een staat van zijn. Mensen willen
geloven dat ze controle hebben over gebeurtenissen. De behoefte aan
een gevoel van kracht en capabel zijn. Het subjectieve perspectief dat
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iemand controle heeft op zijn omgeving (Baumeister, 1991: 41). De
behoefte aan zelfwaardering gaat vaak samen met de behoefte om zich
superieur te voelen ten opzichte van anderen. In positieve zin wordt
zelfwaardering geassocieerd met het gevoel virtuoos te zijn en dat je
goede dingen verdient. Het gaat hierbij om zelfrespect en deels de
claim voor het respect van anderen (Baumeister, 1991: 44).
Het ervaren van goed of slecht is volgens Baumeister een aangeleerd
prototype dat door aspecten van de samenleving wordt bepaald (1991:
39). Handelingen zijn gebaseerd op normen en waarden die in een
samenleving heersen en die iemand individueel voelt als een motivatie
voor keuzes in zijn gedrag. Het is de vraag is of waarden aangeleerd
kunnen worden aan iemand die zijn handelen wil rechtvaardigen. Die
rechtvaardiging gebeurt in een context van de samenleving met regels,
beloningen en straffen en gaat gepaard met plezierige en nietplezierige gevoelens. Moraliteit van een samenleving helpt de mens
om zijn sociale omgeving te voorspellen en onder controle te houden;
hiermee worden gevoelens van mensen onder controle gehouden.
Moraliteit vormt een groep motivaties die ook tegennatuurlijk kunnen
zijn. Egoïsme in een groep kan lastig zijn. De vraag is of waarden die
volgens de deugdenethiek in iemands karakter zitten, door ‘juiste’
aspecten uit de samenleving iemand tot zijn volle bestaan laten groeien. De basis waarop morele waarden kunnen groeien wordt door
Baumeister benoemd als de ‘value base’. Deze basis kan worden
gezien als een bron waaruit gerechtvaardigde handelingen voort
kunnen komen. Basiswaarden hebben volgens Baumeister geen rechtvaardiging nodig (1991: 40). Het is een ‘sake’, je doet iets ‘for the
sake of it’. Deze waarden worden onvoorwaardelijk geaccepteerd. Een
voorbeeld is het handelen vanuit bepaalde waarden omwille van de
kinderen, omwille van eer of liefde, omwille van God. Het hebben van
zo’n basis, zorgt voor een richtlijn waarlangs innerlijke waardeoordelen gemaakt kunnen worden. Dit besef wordt bezien vanuit
humanistisch perspectief met de al eerder benoemde waarden zoals:
autonomie, verantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid, solidariteit en respect. Een perspectief en zelfbeeld waarin de mens met
zijn denken en handelen centraal staat, geeft het egoïstische idee van
het ‘zelf’ in de moderne tijd. Baumeister benoemt het probleem dat
het moderne zelfbeeld lastig is voor de kijk op de liefde. Als een
relatie tegenwoordig niet meer het plezier, inzicht, bevrediging en de
liefde betekent als vroeger, dan stop je er toch gewoon mee
(Baumeister, 1991: 113). Het moderne centrale zelfbeeld is niet alleen
van toepassing op een liefdesrelatie, maar ook op netwerken en is
daarmee een organisatiemodel dat goed past binnen de moderne tijd
van het aangaan van relaties met mensen. “Als we genoeg hebben van
elkaar en we weten voldoende, of we zijn verzadigd, dan gaan we toch
49 – Goed Boeren!

gewoon uit elkaar en zoeken naar nieuwe mensen die ons verder kunnen helpen in de bevrediging van onze zoektocht naar ons eigen zelf.
We hoeven ons niet langer op te offeren, ongelukkig te zijn en dingen
te doen die ons niet verder helpen.”
5.5
Bezieling in waarden
In het debat of gesprek met de ander, worden nieuwe mogelijkheden
gecreëerd en kunnen eigen ideeën worden verbeterd. Reflectie op
waarden die gelden in de eigen agrarische onderneming zijn volgens
Meijboom ook nodig om morele problemen in kaart te brengen en te
zoeken naar manieren om om te gaan met verschillende standpunten
(2008, 41). Wanneer waarden in een samenleving veranderen en de
ondernemer wil blijven boeren, is een gesprek over deze veranderingen een opening om eigen waarden om te zetten in ‘verantwoorde’
landbouw. Verantwoord, omdat iemand in staat is om een onderbouwd antwoord te geven op vragen van collega’s en de samenleving,
maar waarbij een compleet antwoord vaak niet mogelijk is. Meijboom
is van mening dat de samenleving professionele autonomie aan de
landbouw moet geven om te zoeken naar manieren om om te gaan met
de waarden van voeding, dier, natuur en water (2008: 55). Dat
betekent niet dat de boer in het ontwikkelen van zijn professionele
autonomie complete vrijheid krijgt om te experimenteren. Het is
vrijheid in relatie tot de ander, binnen bestaand beleid en wetgeving,
op basis van kennis en ervaring, en op voorwaarde van een eigen
ethiek. Een eigen ethiek waarbij individuele waarden in relatie staan
tot de samenleving en dat ‘verantwoorde’ landbouw verantwoordelijkheid toont voor de ander in de samenleving en zijn netwerk.
Zoals eerder naar voren kwam in het onderzoek van Horlings ‘nieuwe
makers’ zijn boeren geïnterviewd over ‘facts and feelings’ en motivaties van voortrekkers in de processen van gebiedsontwikkeling. Hieruit kwam naar voren dat aandacht voor het gevoel van urgentie, rollen,
aanpak en institutionele randvoorwaarden belangrijke feiten zijn in
gebiedsontwikkelingsprocessen. De persoonlijke motivatie, bezieling
en passie gecombineerd met doorzettingsvermogen zijn ook belangrijke factoren om tot de nieuwe maakbaarheid en samenwerking te
komen (Horlings, 2008: 34). De geïnterviewden in het onderzoek
gaven allemaal aan sterke innerlijke motivatie te hebben om in te
zetten in praktisch handelen.
“Het volgen van je bezieling kan gepaard gaan met wrijving. Onder
de ‘felle lampen van de sociale werkelijkheid’ kan het moeilijk zijn om
een eigen weg te volgen, en daarbij het risico te lopen dat men buiten
de eigen groep komt te staan.”
(Horlings, 2008: 34)
50

In de betekenis van een eigen weg kan bezieling worden gezien als
een verbinding tussen menselijke handelingen. Bezieling is een verbinding die ongrijpbaar en onstuurbaar is: als alle verklarende factoren
zijn onderzocht en benoemd door wetenschap, blijven de onverklaarbare factoren over voor de categorie bezieling (Horlings en Remmers,
2009: 6). Dit kan worden benoemd via het begrip ‘spiritualiteit’. In het
proefschrift van Van IJssel geeft Frans Maas een beschrijving van zijn
beeld over spiritualiteit. “Onder spiritualiteit versta ik een wijze van in
het leven staan, een grondhouding die alles kleurt wat er van iemand
uitgaat en wat hij of zij opneemt […] Een dergelijke grondhouding
oriënteert het hele bestaan” (Van IJssel, 2007, 52). De grondhouding
die het bestaan kleurt maakt dat het leven niet zwart-wit is, namelijk
het leven en het goddelijke. Er is een gekleurde ruimte tussen het
leven en God dat door mensen wordt gezien als spiritualiteit, dat niet
het leven is en niet het goddelijke. Het is de vraag of deze kleuring
bewust wordt aangebracht door de moderne mens, omdat die zich niet
meer volledig wil verbinden en overgeven aan God. Het begrip spiritualiteit bevat volgens Van IJssel een paradoxaal karakter dat kan
worden beschreven als een spanningsveld van een werkelijkheidservaring die voorafgaat aan de taal, het denken en het gebruik van concepten. Er zal altijd een bepaalde reductie van de ervaren werkelijkheid
plaatsvinden als deze wordt verwoord (Van IJssel, 2007: 76). De
ervaring als iets ‘onbegrijpelijks’ benoemd, zoals zout dat oplost in
water. Als je zout oplost in water kun je het niet meer waarnemen,
maar het zout is er werkelijk (Tiemersma, 2004: 60). De paradox van
spiritualiteit kan worden beschreven als een op zichzelf staand
paradigma van waaruit het werkelijkheidsgebied van de mens bestaat
en zich in taal en denken kan laten begrijpen (Van IJssel, 2007: 77).
Het is de wisselwerking tussen de beleefde werkelijkheid in het paradigma en de dagelijkse werkelijkheid. Zo kan het zijn dat de beleving
een ervaring van eenheid is, terwijl de vertaling en vertelling van deze
ervaring niets anders kan zijn dan tweeheid en diversiteit, waarbij het
één het ander niet kan zijn (Van IJssel, 2007: 77). Op deze manier
komen de paradox en de ervaringsdimensie van spiritualiteit naar
voren als een innerlijke, transcendente en dieptedimensie in een
persoon, in diens belevenis van de werkelijkheid, verbonden met
bepaalde ervaringen, als een procesmatige gebeurtenis en verbonden
met bepaalde praktijken (Van IJssel, 2007: 51). Van IJssel beschrijft
dit proces als het maken van een actieve keuze en het laten gebeuren.
De keuze die de mens maakt in het handelen is de keuze waarbij het
één niet het ander kan zijn. Het menselijk denken dat ervaringen probeert om te zetten in taal betekent voor Buber het ontstaan van twee
beeldenreeksen. Het één en het ander, maar waarbij de kringloop van
sterren, het leven van alle schepselen en de hele wereldgeschiedenis
uit één enkele draad gesponnen zijn en daarmee met elkaar verbonden.
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“Als de mens voortaan opkijkt in de vervreemding en naar links en
rechts kijkt, ziet hij om de beurt het ‘ik’ ingebed in de wereld en het
‘ik’ in het wezen dat helemaal niet bestaat. Welk beeld hij ook ziet, hij
zal het lege ‘ik’ volstoppen met afleiding en dat stelt hem gerust”.
Volgens Buber komt er een ogenblik in een mensenleven en kijkt “de
huiverende mens op en hij ontwaart in een flits beide beelden tegelijk.
Een diepere huivering grijpt hem aan” (2003: 86). Het zien van de
twee beeldenreeksen en daarmee het tegelijk zien van het één en het
ander zou voor een mens te groot zijn om te bevatten. Een mens kan
zijn handelingen soms in een beeldenreeks niet verantwoorden en is
het een onderdeel van zijn wezen zoals het zout is opgelost in het
water.
5.6
Conclusie
Waarden zijn ten eerste een vorm van ethiek om individueel menselijk
handelen te rechtvaardigen, te legitimeren en te verantwoorden. Ten
tweede zijn waarden gedreven handelingen vanuit bezieling en passie.
In de ethiek, de verantwoording en rechtvaardiging van het handelen,
gaat het om de plicht om moreel juist te handelen. Deze plicht is voor
de één omdat het moet en voor de ander een uiting van de deugden in
het menselijk karakter. Baumeister daarentegen is van mening dat wat
een mens waardevol vindt in zijn leven beoordeeld, veroordeeld en
gevormd wordt door de samenleving en het sociale netwerk waarin
iemand zich bevindt. Vanuit de theorie is geen sluitende conclusie te
trekken over waarden gevormd door de samenleving of de innerlijke
deugd, die tot uiting komen in handelingen die voor iemand belangrijk
zijn.
Volgens Baumeister willen mensen dat hun leven ergens op slaat, dat
het leven betekenis heeft. Dit is ook te lezen in de theorie van Argyris,
die dit het willen realiseren van ‘iets’ noemt. Het kan worden beschreven als een restcategorie. Ook als ‘iets’ dat je ‘gewoon’ doet, “omdat
ik dat altijd zo doe”. Deze ‘gewone’ handelingen kunnen worden verbonden aan de ‘value base’ van waaruit handelingen worden verricht
zonder te denken of deze gerechtvaardigd zijn. De beleving in een
ervaring van eenheid kan in de vertaling en vertelling van deze ervaring niets anders zijn dan tweeheid en diversiteit, waarbij het één het
ander niet kan zijn. Een mens kan soms zijn handelingen, zoals in een
beeldenreeks van Buber, niet verantwoorden. Het is een onderdeel van
zijn wezen, zoals het zout dat is opgelost in water.
Verantwoorde landbouw betekent onderbouwde landbouw en daarmee
de vrijheid om te vinden wat deze onderbouwing kan zijn; zoals door
Levinas benoemd, vrijheid in relatie tot de ander. Dit alles binnen
bestaand beleid en wetgeving, op basis van kennis en ervaring, en op
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voorwaarde van een eigen ethiek. Een eigen ethiek waarbij individuele
waarden in relatie staan tot de samenleving en dat ‘verantwoorde’
landbouw verantwoordelijkheid neemt voor de ander. Dit vraagt om
een proactieve houding om in te spelen op morele zorgen in de samenleving en nieuwe waarden van de landbouw. Deze proactieve houding
zou zijn weggelegd voor de voortrekkers. Het zijn mensen die kunnen
praten en tijdens hun handelen kunnen denken over hun handelen
waardoor zij direct zichzelf kunnen aanpassen aan de omgeving. Het
zijn mensen die anderen kunnen motiveren en meenemen in de
ontwikkeling van hun te ‘verantwoorden’ landbouw.
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6

Conclusie literatuurstudie

De literatuurbeschrijving over de verandering in de samenleving en de
netwerktheorieën naar een informatiesamenleving en de netwerkorganisatievorm beschrijft de vraag naar een gefragmenteerde ‘ik’ van
mensen. Een mens wordt geacht te leven en zichzelf te ontwikkelen
waarbij tegenstellingen niet worden opgeheven. Deze tegenstellingen
zijn terug te vinden in de verbinding tussen de mens en de organisatie.
De mens wil zich ontwikkelen als een autonoom en onafhankelijk
iemand die streeft naar samenhang, in een organisatie die volgens
Argyris de mens afhankelijk en passief maakt. Deze tegenstellingen
zouden volgens Latour niet verklaard moeten worden. Een patroon
van orde en samenhang kan tijdelijk tussen actoren ontstaan door
definiëring van de actoren. Een definitie van het begrip tijdelijk lijkt
hier niet mogelijk. Enerzijds hebben de actoren te maken met het
vluchtig contact van elkaar de hand schudden en anderzijds het vertragende contact langs bureaucratische wegen van wet- en regelgeving.
Reflexiviteit betekent dat de mens niet alleen denkt over zijn handelen, maar ook kan denken over zijn handelen, tijdens zijn handelen en
daarmee zichzelf continu aanpast aan zijn omgeving. In het reflexief
handelen is er een dubbel leermoment waarbij het handelen niet alleen
strategisch wordt aangepast, maar ook de waarden van waaruit actoren
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handelen. Dit verschilt wel per theorie of perspectief. Er kan niet met
zekerheid worden gezegd dat er in een netwerk met leider geen waarden kunnen worden aangepast, waarin actoren al dan niet de keus
hebben om te volgen en daarmee hun handelen te verantwoorden. Het
is de vraag of ‘verantwoorde landbouw’ handelen is vanuit innerlijke
waarden en deugden in het karakter zijn afgestemd op de samenleving
/ het netwerk of dat de waardevolle ‘verantwoording’ wordt bepaald
door de samenleving of een leider. In een netwerk geven de actoren
elkaar een ‘verplichting’ om de afgesproken waarden, voor het realiseren van het initiatief, te volgen. Om een tijdelijke orde en samenwerking te organiseren hebben de actoren elkaar al dan niet volledig
gedefinieerd. De samenhang kan ook ontstaan vanuit de individuele
‘value base’ die iemand ‘gewoon’ vindt en niet kan benoemen. De
basishouding en het ‘gewoon doen’ blijven in de literatuur iets wat
niet te verklaren is, maar wel het handelen lijkt te rechtvaardigen en
als zinvol wordt ervaren.
De agrarische ondernemer staat voor stabiliteit, nostalgie en sentiment
in de Nederlandse samenleving. Er wordt op dit moment ook een
enorme flexibiliteit wordt verwacht als het bijvoorbeeld gaat om weten regelgeving, voedselkwaliteit, toerisme en landschapsbeheer. In
een netwerk, alliantie of coalitie is er sprake van een persoonlijke
motivatie om zich bij een netwerk te voegen of er zelf één te vormen,
maar geeft iemand ruimte aan bezieling en passie, dan worden individuele waarden zichtbaar. In het sociaal-technische netwerk lijkt het
belangrijk dat iemand met zijn eigen waarden begint als inzet en prikkel voor de ontwikkeling van het initiatief. Het is een eigen vierkante
meter waaromheen de wereld wordt gebouwd met alle waarden en
factoren die in de samenleving spelen, ten behoeve van de initiatiefrealisatie. Het is een organisatiemodel dat zich ontwikkelt vanuit eigen
belang, urgentie, initiatief en waardevol vinden. In de netwerktheorieen van Castells, Poorthuis en Latour wordt gesproken over prikkels
die leiden tot verbinding met het initiatief. Prikkels die nodig zijn om
het initiatief te realiseren lijken in de uitvoering van een strategisch of
relationeel netwerk om een andere basishouding van de actoren te
vragen.
‘Boer in hart en ziel’ is, zoals benoemd in de inleiding is een onderzoek naar de diepere drijfveren van boeren. Dit is ‘het zout’ van het
boerenberoep. Er is veel onderzoek gedaan naar de motivaties van
boeren, maar het bespreken van de diepe wil om te blijven ‘boeren’
bleef in onderzoek vaak onbeantwoord. In het onderzoek ‘Boer in hart
en ziel’ komt ook de spagaatpositie, die de boer ervaart, naar voren.
Dit wordt veroorzaakt door druk voor het maatschappelijk ondernemen tegen een ‘redelijke prijs’ en de wens om te blijven boeren. In
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het onderzoek wordt een aantal niet-economische waarden benoemd:
eigen baas zijn; de vrijheid van een eigen dagindeling; leven in de
buitenlucht; het contact met de natuur; het ritme van de seizoenen en
deel uitmaken van een lange traditie. Het gaat dus om onderzoek naar
wat voor de agrariër als individuele actor ‘gewoon’ waardevol is in
een sociaal-technisch netwerk; waarden die zichtbaar terugkomen in
de dagelijkse handelingen en de samenwerking. Vanuit handelen en
initiatief komen agrariërs en andere actoren bij elkaar en ontstaat er
‘iets’ en wordt kennis gedeeld door individuele participatie.
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7

Onderzoeksopzet

Voor het onderzoeken van de vraagstelling; welke basishouding
hebben agrarische ondernemers van sociale netwerken die relevant is
voor de toekomst van hun bedrijf en welke rol spelen de waarden
vanuit de basishouding in de gesprekken binnen het netwerk, wordt
gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Het zwaartepunt ligt bij
alledaagse betekenisgeving en relaties die mensen met elkaar aangaan
middels gedrag en taalgebruik. Door gedrag en taal te onderzoeken
worden perspectieven en handelingsroutines zichtbaar. In de beschreven probleemstelling wordt de betekeniswereld achter sociale processen, interacties, sociale relaties, gedragingen, houdingen, gevoelens en
ervaringen van de agrarische ondernemers zichtbaar (Wester, 2000:
16). Ter voorbereiding op het onderzoek is er gesproken met diverse
mensen uit verschillende vakgebieden. Een samenvatting van de
interviews en gesprekken staat in bijlage 3. Bovendien is er een aantal
bijeenkomsten bijgewoond gericht op de organisatievorm
‘netwerken’. Deze informatie en uitkomsten zijn gebruikt in de
vorming van de onderzoeksvraag en –opzet. Het stageonderzoek bij
LINK Consult en het LEI, zoals beschreven in het voorwoord, heeft
hierin ook bijgedragen.
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Het verzamelen van empirische informatie in kwalitatief onderzoek
wordt op een open en flexibele wijze uitgevoerd waarbij er geen vaste
volgorde van activiteiten is. De fasen van reflectie, observatie en
analyse volgen elkaar afwisselend op. De verkregen informatie wordt
in een alledaagse en natuurlijke taal van de onderzochten verwerkt.
Op deze manier blijft het onderzoek zo dicht mogelijk bij de sociale
en persoonlijke werkelijkheid van de onderzochten (Maso, 1998: 18).
Deze onderzoeksmethode vraagt om een voortdurende confrontatie
met voorlopige inzichten, waarbij verandering van inzicht steeds weer
om nieuwe informatie vraagt. Hierdoor is er een mogelijkheid om na
elke tussentijdse analyse de probleemstelling te herzien. Het kwalitatief onderzoek verkrijgt door de continue bijsturing een zo compleet
mogelijk antwoord op de probleemstelling. De bijsturing gebeurt via
interacties met de onderzochten en met een volledige uitwerking van
hun verhalen die veelvuldig zijn uitgewerkt vanuit hun betekenis
(Maso, 1998: 18).
In het kwalitatief onderzoek staat het reflectieproces centraal waarin
de bevindingen van waarnemingen en analyse worden geïnterpreteerd
door de onderzoeker. Om deze interpretatie uit te voeren is er gebruik
gemaakt van expertinterviews en open interviews met respondenten.
Deze combinatie geeft de mogelijkheid om meer facetten van de
werkelijkheid te belichten en op elkaar te betrekken. Een effect van
deze wijze van onderzoeken is volgens Maso dat de probleemstelling
moet worden geherformuleerd waarbij de kernvraag goed moet
worden bewaakt (1998: 21). De betrouwbaarheid van het onderzoek
wordt gekenmerkt door de afwezigheid van onsystematische vertekeningen van het onderzoeksobject (Maso, 1998: 68). Het scriptieonderzoek zal in de toekomst niet precies herhaalbaar zijn omdat de
onderzochte situatie van de netwerken een tijdelijke situatie is, met de
hieraan verbonden resultaten. De generaliseerbaarheid die wordt
beschreven door de externe validiteit is relatief laag. Er is getracht de
interne en externe betrouwbaarheid van het onderzoek te waarborgen
door beschrijvingen en interpretaties van de interviews gescheiden te
noteren. Bovendien is er een beschrijvende notitie apart bijgehouden
in een ‘dagboek’ met reflecties dat niet openbaar verschijnt. Met
regelmaat wordt ten behoeve van de externe betrouwbaarheid de stand
van zaken besproken met de afstudeerbegeleider. Een precieze
beschrijving van het onderzoeksrapport voor wat betreft de gekozen
situaties en methoden draagt ook bij aan een valide betrouwbaarheid.
Tenslotte wordt gebruik gemaakt van een systematische archivering
voor het identificeren en beschrijven van de theoretische veronderstellingen en argumenten. Door het streven naar een interne validiteit
heeft de deugdelijkheid van gebruikte argumenten en redeneringen
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geleid tot de eindconclusie. Om deze argumenten en redeneringen vrij
te houden van systematische vertekeningen is:
• de uitgewerkte onderzoeksopzet gevolgd;
• aanwezigheid in theorie en praktijk in het onderzoeksveld van
de twee netwerken gemaximaliseerd;
• notities en een ‘onderzoeksdagboek’ geschreven;
• methodologische en theoretische notities gemaakt;
• contextmaterialen verzameld, zoals notulen en foto’s;
• dialogische relaties tussen onderzoeker en de respondenten
nagestreefd;
• feedback van de scriptiebegeleider, meelezer en medestudenten gevraagd.
Het scriptieonderzoek geeft een exploratieve beschrijving van waarden die agrarische ondernemers ervaren in relatie tot de toekomst van
hun bedrijf en hoe de waarden een rol spelen in het netwerk. Ten
behoeve van het onderzoek werd ernaar gestreefd aanwezig te zijn bij
netwerkbijeenkomsten van de twee netwerken. Gepaste afstand ten
opzichte van het groepsproces werd voorgenomen, alsook het meenemen van de observaties in de analyse van de interviews. Als onderzoeker wordt uiteraard de persoon hierachter ingezet, waarbij getracht
werd dit in dit scriptieonderzoek niet te vermijden: dat zou volgens
Maso een illusie zijn (1998: 67). De afstand als onderzoeker tot het
object van menselijk samenleven is de objectiviteit in het onderzoek.
Binnen deze objectiviteit werd de reflectie op de eigen subjectiviteit
beoogd, hiermee recht doende aan de interpretatie van de door de respondenten geboden situatie. Echter, het is niet gelukt om aanwezig te
zijn bij de netwerkbijeenkomsten. Beide netwerken wezen het verzoek
vriendelijk af, vanwege de vertrouwelijkheid ervan. Het begrip voor
het gegeven dat de aanwezigheid als onderzoeker en persoon effect
heeft op de bijeenkomst en de deelnemers, zijn de netwerken ook
zonder het bijwonen van het overleg waardevol voor het onderzoek.
7.1
Theoretisch kader van centrale begrippen
Het theoretisch kader van dit scriptieonderzoek bestaat uit een aantal
vooronderstellingen die een voorlopig antwoord geven op de vraagstelling. De vooronderstellingen zijn gebaseerd op de expertinterviews, literatuur, eigen kennis en ervaringen. In de voorgaande hoofdstukken zijn de begrippen sociale netwerken, waarden en reflexief
handelen vanuit de theorie uitgewerkt. Deze worden niet alleen afzonderlijk onderzocht, maar ook in relatie tot elkaar en in de context van
agrarische ondernemers. De literatuurstudie vormt dan ook de basis
van de interviewvragen. De vragen zijn semi-gestructureerd door
relevante literatuur waarbij het mogelijk is de interviewvragen aan te
passen na het eerste interview en het lezen van de literatuur.
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7.2
Respondenten
De respondenten in dit scriptieonderzoek zijn agrarische ondernemers
die zichzelf tijdelijk hebben georganiseerd in een netwerk om een
gezamenlijke doelstelling te bereiken. De inhoud van de netwerkdoelstelling is voor het onderzoek niet van belang en richt zich dan ook op
de individuele participatie van deelnemers door waarden die zij willen
realiseren in de netwerkdoelstelling. Een vereiste was dat iedereen uit
minimaal één netwerk geïnterviewd zou worden om zo een volledig
overzicht te krijgen van de individuele deelname in het netwerk. Een
mogelijkheid om in contact te komen met ‘agrarische netwerken’ was
via adviesbureaus en landbouwverenigingen zoals de Zuidelijke Landen Tuinbouw Organisatie (ZLTO). De ZLTO was een mogelijkheid
om gemakkelijk contact te krijgen met agrarische ondernemers
vanwege de representatieve functie die de ZLTO bezit. Een andere
mogelijkheid voor het vinden van respondenten was om zelf direct
agrariërs te benaderen via telefoon en e-mail. Door de vele verschillende agrarische verenigingen, studieclubs en netwerken en in de even
zo grote veelzijdigheid aan agrarische sectoren in Nederland zijn de
vooropgestelde criteria voor respondenten aangepast. In plaats van het
onderzoeken van netwerken in een specifieke agrarische sector is ertoe besloten dat het criterium om iedereen uit een netwerk te interviewen het zwaartepunt heeft. Door een zelf opgebouwd netwerk van
contacten met vele verenigingen en stichtingen, werden twee agrarische netwerken voor dit onderzoek aangedragen. Het selectieproces
werd beïnvloed door de bereidwilligheid van de agrariërs en had
tijdens het selecteren van de respondenten ook de rol van poortwachters onderschat. Tijdens het eerste contact was er vaak een eerste
lijn die overtuigd moest worden. Dat leverde een extra uitdaging op.
De literatuurstudie deed besluiten dat de twee netwerken niet werden
uitgesloten omdat er geen aangewezen netwerkbegeleider was. Voor
het beantwoorden van de vraagstelling zou de aanwezigheid van een
begeleider enkel een aanvulling op het onderzoek zijn. In het selectieproces was wel het onderscheid van agrariërs in een single actor
netwerk en in een multi actor netwerk van belang. Dit onderscheid is
naar aanleiding van de gelezen literatuur en komt terug in de vooronderstellingen. De grootte van een netwerk was gericht op minimaal
drie personen en het maximaal aantal personen was afhankelijk van de
hoeveelheid netwerken in verhouding met de beschikbare tijd voor het
onderzoek. De frequentie waarop de netwerkdeelnemers met elkaar
afspreken is een factor die niet als significant is beschreven in de
gelezen literatuur. Dit wordt dan ook niet meegenomen in de vooronderstellingen. De twee netwerken zitten in de realisatiefase en
kunnen terugblikken op hun ervaringen tijdens de vorming van het
initiatief, in tegenstelling tot netwerken die nog in de ideeënfasen
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zitten. De eerste contactpersoon van beide netwerken heeft de andere
deelnemers ingelicht. Vervolgens is naar iedereen een e-mail gestuurd
met het verzoek voor een interview (zie bijlage 4). Enkele dagen later
werd de e-mail telefonisch opgevolgd voor het maken van een interviewafspraak. Met alle respondenten was het interview op een
geplande tijd passend binnen hun agenda en planning. Het zoeken
naar respondenten was, als onderzoeker, ook een confrontatie met de
eigen rol als onderzoeker: Hoe strak zal er vastgehouden worden aan
de academische criteria voor empirisch onderzoek terwijl de zoektocht
in de praktijk andere vormen aanneemt? Het uiteindelijke onderzoek
is uitgevoerd na reflectie, overleg met de scriptiebegeleider en met de
theoretische beargumentering.
7.3
Open interviews
In dit scriptieonderzoek is gebruik gemaakt van open interviews om
het individuele verhaal van de netwerkdeelnemer als respondent
zichtbaar te maken. Ter voorbereiding op de interviews is er een
e-mail gestuurd naar iedere respondent zodat de persoon wist welk
onderwerp bevraagd zou worden. Deze e-mail heeft de respondenten
in de gelegenheid kunnen stellen om zich voor te bereiden en wellicht
om te reflecteren over het onderwerp. Na het eerste interview werd
duidelijk dat dit niet het geval was en dat de e-mail ter kennisneming
was aangenomen. Bij de start van ieder interview is er kort en bondig
verteld welke onderwerpen tijdens het interview bevraagd zouden
worden (zie bijlage 5). Dit is ter introductie van het interview en hieruit kon ik lezen of de respondent de tijd had genomen om zijn verhaal
voor te bereiden, maar dit kan ik niet objectief beoordelen of toetsen.
Het interview begint met een open vraag waarna de respondent de tijd
krijgt om zijn eigen verhaal vertellen. Aan de hand van het verhaal
wordt doorgevraagd met gestructureerde vragen. Bij elk interview is
het onzeker hoe de respondent reageert. Door de stage- en
werkervaring, zoals besproken in het voorwoord, is het als onderzoeker nog steeds een uitdaging om deze interviewmethode in te
zetten met agrarische ondernemers. Tijdens de interviews is er
rekening gehouden met factoren die effect kunnen hebben op de interviews, zoals de leeftijd van de onderzoeker en het niet hebben van een
boerenachtergrond. Dit waren redenen om te kiezen voor het stellen
van concrete tussenvragen of onderwerpen die indien wenselijk
ingezet konden worden en de respondent zijn verhaal met ervaring,
beleving en interpretaties gestructureerd te laten vertellen. Een andere
punt van aandacht was dat mensen gedurende het interview tijd nodig
hadden om een bepaald begrip of thema te laten bezinken. Door structuur in de vragen kon de geïnterviewde tijdens zijn verhaal steeds
gedetailleerder antwoorden.
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7.4
Interviewstructuur
De structuur van het interview is gebaseerd op de vraagstelling van
het onderzoek:
Welke basishouding hebben agrarische ondernemers van sociale netwerken die relevant is voor de toekomst van hun bedrijf en welke rol
spelen de waarden vanuit de basishouding in de gesprekken binnen
het netwerk?
Deelvragen:
- Wat is de reflexiviteit van de deelnemers binnen de dynamiek
van het netwerk?
- Wat is de grondhouding van innerlijke waarden die agrarische
ondernemers in een single en multi actor netwerk hebben?
- Wat zijn de kenmerken van een netwerk dat als zinvol wordt
ervaren door de deelnemers?
De zes onderstaande vooronderstellingen zijn de categorieën die vanuit het theoretisch kader, namelijk sociale netwerken, agrarische sector
en waarden, zijn geformuleerd. Zij worden tegen het licht gehouden
met de empirische data van de interviews om vervolgens door bevestiging of ontkrachting de vraagstelling te beantwoorden.
• Een sociaal netwerk is een strategische alliantie als er verschillende actoren vanuit verschillende belangen actief zijn;
• Deelnemers van een sociaal netwerk zijn door gevoel een van
urgentie voor de netwerkdoelstelling ook persoonlijk betrokken bij het netwerk;
• De individuele deelnemer zoekt continu nieuwe verbindingen
in en om zijn netwerk, begeeft zich op de rand van het bekende en onbekende waarin hij door te denken over zijn handelen
tijdens zijn handelen zichzelf steeds aanpast aan de netwerkdynamiek;
• Als een ondernemer in een netwerk functioneert betekent dat,
dat hij zich buiten bestaande en bekende kaders begeeft;
• Er is sprake van een persoonlijke motivatie als iemand zich bij
een netwerk, alliantie of coalitie aansluit of zelf vormt, maar
als iemand handelt vanuit zijn grondhouding dan worden
individuele grenzen in de vorm van innerlijke waarden in het
netwerk zichtbaar;
• De prikkel waardoor mensen in beweging komen ontstaat,
omdat zij persoonlijk worden geraakt in wat zij belangrijk
vinden in het leven.
Deze zes vooronderstellingen zijn geformuleerd in een semigestructureerd interview met een drietal hoofdonderwerpen gericht op:
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1.
2.
3.

De individuele ondernemer en zijn bedrijf met geschiedenis en
toekomst;
Het ontstaan van het netwerk, van waaruit bepaalde wensen,
hoop en daarmee waarden aandacht hebben gekregen;
De persoon binnen het netwerk en de individuele ruimte die
iemand inneemt om een nieuw speelveld te creëren.

Na het eerste interview is bekeken hoe de ‘structuur’ van de daarop
volgende interviews zou kunnen veranderen. Per respondent heeft er
één interview plaatsgevonden dat met geluidsopnameapparatuur is
opgenomen. Met deze apparatuur zijn de interviews getranscribeerd
en voor de analyse van de interviews is er gebruik gemaakt van het
computerprogramma Atlas-Ti. Dit programma is een hulpmiddel bij
het zoeken naar overzicht in de onderzoeksgegevens. Het is behulpzaam bij bijvoorbeeld het verwerken van de data en door het aanbrengen van coderingen kunnen de data worden geordend, gestructureerd
en geanalyseerd. De nadere analyse met de integratie van het empirische materiaal en met de theoretisch kennis is verwerkt door de
onderzoeker. De analyse is ontwikkeld door het vergelijken van data
en het ontdekken van patronen (Wester, 2000: 30). Per respondent zijn
de interviews gecategoriseerd beschreven aan de hand van de
geformuleerde thema’s vanuit de vooronderstellingen. In het interpretatieproces zijn de interviews per thema met elkaar vergeleken. In de
laatste stap van de analyse is de beantwoording van de definitieve
vraagstelling verwerkt in de eindconclusie.
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8

Resultaten

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de interviews gericht op de
basishouding van agrariërs in een single actor netwerk en een multi
actor netwerk, en welke rol de waarden spelen in het netwerk. De
interviews zijn afgenomen met drie agrariërs uit het single actor netwerk en uit het multi actor netwerk is een agrariër, en een persoon van
een natuurorganisatie, waterschap en adviesbureau geïnterviewd.
Naast de drie interviewonderwerpen; bedrijf, netwerk en ondernemerschap is er aandacht besteed aan andere thema’s die tijdens de
interviews naar voren zijn gekomen. Iedere paragraaf beschrijft een
thema en wordt afgesloten met een tussenstand. Het hoofdstuk eindigt
met een interpretatie van de beschreven resultaten.
8.1
Gegevens van de netwerken
Het single actor netwerk bestaat uit drie agrariërs die als doel hebben
om in de samenwerking hun individuele bouwplannen uit te voeren
met precisielandbouw. De agrariërs hebben dezelfde type bedrijven en
tijdens de start van het netwerk ook praktisch dezelfde bedrijfsgrootte.
De agrariërs zijn mannen tussen de veertig en vijftig jaar. In tegenstelling tot het uniform bewerken van het land kunnen de agrariërs in dit
netwerk met de productiemethode van de precisielandbouw (te weten
‘Remote Sensing’ en het ‘Global Positioning System’) hun perceel
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locatiespecifiek bewerken en daarmee uitermate efficiënt bewerken.
Gedacht kan worden aan precieze onkruidbestrijding, gewasbescherming, grondbewerking en bemesting.
Het multi actor netwerk bestaat uit vier mensen die vanuit vier
verschillende partijen elk hun eigen bijdrage: een agrariër, een vertegenwoordiger van een natuurorganisatie, een waterschap en een
adviesbureau. De netwerkdeelnemers zijn mannen met een leeftijd
tussen de veertig en vijftig jaar. Het doel van dit netwerk is het opzetten van een casus om nieuwe vormen van natuur- en waterbeheer te
ontwikkelen in combinatie met landbouw, ten behoeve van meervoudig ruimtegebruik. Bij een succesvol resultaat kan deze pilot worden
gezien als voorbeeldcasus voor andere gebiedsontwikkelingsprojecten
in Nederland.
8.2
Netwerkinitiatief
De agrariërs uit het single actor netwerk hebben, volgens één agrariër,
geen gedeelde visie op biologische landbouw. Ze telen niet samen en
verkopen geen producten samen. Wat ze wel delen en de reden waarom ze zichzelf hebben georganiseerd, is het onbereden-teeltbeddensysteem. Juist met hun verschillende visies en aandachtspunten vullen
ze elkaar volgens de agrariër aan.
- “…wat het belangrijkste is, is volgens mij dat we dit alle drie
heel erg zagen zitten en dat is wat we samen doen. (…) Dus
dat we hierin alle drie even enthousiast waren dat was het
belangrijkste. En dat je op andere punten verschillend
bent….nou ja, is niet erg en kan zelfs positief werken.” (3:31)
Voor een andere agrariër uit het single actor netwerk is een goede
productie door het nieuwe bodembewerkingssysteem erg belangrijk.
Sommige agrariërs ervaren de afgelopen jaren als slechte jaren voor
hun inkomsten en zijn van mening dat vijf jaar geleden een eigen investering voor het nieuwe bodembewerkingssysteem veel te groot zou
zijn. Een agrariër vertelt dat hij dit nooit als individueel bedrijf had
kunnen doen. Ze hadden elkaar eerst diep in de ogen gekeken, vertelt
een andere agrariër, voordat ze samen deze investering en samenwerking aangingen. Vooral toen er een keus gemaakt moest worden of ze
wilden doorgaan zonder subsidie. De ideeën werden concreet op
papier gezet door een ontmoeting bij de plaatselijke hockeyclub. Daar
kenden ze iemand van de provincie die kon helpen bij het aanvragen
van de subsidie en zo is de bal gaan rollen. Ze hebben zich op papier
aangesloten bij een bestaande stichting zodat het proces van subsidieverlening makkelijker zou verlopen. Het gesprek met de betreffende
ambtenaar was positief en werd door een agrariër ervaren als buitengewoon praktisch. Volgens een andere agrariër moesten ze goed
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bedenken in welke structuur ze de netwerkdoelstelling wilden
realiseren.
- “In het begin moest er ontzettend veel gepraat worden. Eerst
moet je goed bedenken wat willen we nou eigenlijk en ten
tweede in welke structuur willen we dat gieten en in welke
structuur zou het inderdaad ook acceptabel zijn voor de
subsidiegevers.” (1:9)
De keus voor een stichting was volgens hem niet alleen noodzakelijk
voor het realiseren van de gezamenlijke netwerkdoelstelling. Het
leverde volgens hem ook een aantal voordelen op, bijvoorbeeld het
gezamenlijk inkopen van goede kwaliteit gasolie voor alle trekkers.
Hij vertelt dat ze in het begin ook afhankelijk waren van de vergunningen die afgegeven moesten worden voor de brede trekker, anders
mochten die niet eens over de weg. Voor een andere agrariër is het
belangrijk dat ze als stichting rekening moeten houden met geen winst
te behalen. Hij vertelt dat het allemaal wordt weggezet en geïnvesteerd in de stichting voor bedrijfsontwikkeling. Economisch gezien
gaat hij er als individueel bedrijf volgens hem er niet op vooruit. Een
aantal agrariërs vertelt dat ze als groep op verschillende excursies zijn
geweest, veel hebben gelezen en met vele mensen hebben gesproken.
- “Nou, dan ben je daar op excursie en daar heb je artikeltjes
van gelezen. Nou ja, daar heb je mee gesproken en eigenlijk
was dat ook zoiets van: goh, dat zouden we hier ook moeten
doen.” (1:4)
- “Ik had het nog nooit eerder in de praktijk gezien, ik wist dat
die collega in Brabant daarmee werkte, maar ik had dat
eigenlijk nooit als serieuze optie beschouwd, omdat ik ook
wist dat er enorm veel geld in zou gaan zitten.” (3:27)
De agrariërs vonden elkaar niet alleen door de interesse in het nieuwe
systeem, maar ook omdat ze bij elkaar in de buurt wonen. Dat leverde
volgens hen voordelen op zoals het gedeelde gebruik van machines.
De agrariërs vertellen dat ze niet alleen tijd hadden besteed aan het
afstemmen van machinegebruik. Een aantal had ook tijd nodig om aan
elkaar te wennen en ruimte te geven. De agrariërs bellen elkaar niet
alleen dagelijks om technische zaken te delen. Ze houden ook contact
om elkaar te informeren over prijzen die afnemers bieden. Een
agrariër vertelt dat er geen onderlinge afspraken worden gemaakt,
maar zo blijven ze wel op de hoogte van ontwikkelingen in de regio.
Een andere agrariër vertelt dat elk individueel bedrijf in de nieuwe
machineafstemming van het netwerk zijn eigen bouwplan uitvoert en
dat was volgens hem niet altijd even makkelijk, omdat ze besloten om
de machines van drie onafhankelijke bedrijven samen te voegen. Ter
voorbereiding hadden de agrariërs onderzoek gedaan naar typen
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machines die het gewenste resultaat zouden leveren. Oude machines
werden vervangen en die ze dubbel hadden werden geruild. Het
gevolg was dat sommige agrariërs moesten overstappen naar een
ander trekkermerk en dan blijven het volgens een agrariër toch
mannen die erg gehecht zijn aan hun eigen trekkermerk. Hij vertelt dat
ze niet alleen gehecht waren aan het merk, dat iets zegt over een comfortabele cabine, maar ze hadden al jaren dezelfde dealer voor onderhoud. De keus voor een ander trekkermerk was ook het einde van een
jarenlange samenwerking. Er moesten nieuwe contacten worden
opgebouwd. Volgens hem was het achteraf verstandig geweest om één
persoon aan te wijzen die objectief dat proces kon begeleiden.
- “Goed, als je er dan nog een persoon bij hebt dan moet je
misschien dat keuzeproces wat meer objectiveren, misschien
moet er toch iemand onafhankelijk bedrijfsleider worden of
zo.” (2:83)
Het multi actor netwerk is ontstaan vanuit een bestaand project, namelijk een samenwerkingsverband met agrariërs, een proefboerderij, een
universitaire instelling en adviesdiensten. De samenwerking is gericht
op meervoudig ruimtegebruik en met name het combineren van
natuur, milieu en de agrarische bedrijfsvoering. De agrariër uit het
multi actor netwerk is van mening dat boeren ook natuur kunnen
beheren door op een andere manier de grond te verschralen. Dat er
spontaan korenbloemen opkomen en niet omdat een natuurbeheerder
dat doet met zijn methodes. Voor de agrariër is het belangrijk om
samen met de vier verschillende partijen een stap verder te zetten.
Volgens de waterschapper zou de samenwerking met de agrariër
vroeg of laat toch zijn ontstaan door een opgelegde verplichting vanuit
overheidsbeleid. Waterbeleid dat vroeger in het teken stond van afwatering is, volgens de waterschapper, nu vooral gericht op natuurbeheer
en -beleving. Andere functies zoals natuur en landbouw, zouden zich
volgens hem moeten ontwikkelen in het waterbeleid. Toevallig ligt het
natuurbeleid op dit moment in lijn van het waterbeleid waar volgens
de waterschapper het gebruik van de landbouwgrond nog steeds ver
van het waterbeleid af staat. De waterschapper vertelt dat de agrariër
zelf kiest om de verbinding aan te gaan. Hij en de natuurorganisatie
waren daar eerst wel verbaasd over, maar ze zagen dat de agrariër
wilde veranderen.
- “Hij wou die uitdaging aan. Hij wou laten zien, als voorman,
als LTO’er, ik ga het doen op de manier zoals jullie het
willen. Dat was natuurlijk wel een beetje nieuw voor de
natuurorganisatie. Hé, een boer die gaat doen wat ik wil? Dat
hadden we nog niet eerder meegemaakt.” (6:19)
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Voor de natuurbeheerder is het belangrijk dat de agrariër een positieve
houding heeft tegenover natuur. Dat betekent voor hem eerst vertrouwen creëren om vervolgens een zakelijke relatie aan te gaan. Bij
de start van de samenwerking hebben alle deelnemers elkaar eerst
geïnformeerd over hun eigen bedrijf of organisatie. De natuurbeheerder is van mening dat als men elkaar goed informeert over individuele
doelen en belangen, de inzet van de ander beter kan worden bevraagd.
De agrariër ervaart het netwerk als een mogelijkheid om nieuwe
samenwerkingsverbanden op te zetten voor het ontwikkelen van
gebiedsontwikkelingsprojecten. De natuurbeheerder vindt dat hij niet
alleen aan tafel zit omdat hij de natuurorganisatie vertegenwoordigt
met duidelijke doelstellingen voor de natuur in het gebied, maar ook
als een verkenner van hoe agrariërs natuurgrond kunnen beheren met
behoud van hun eigen doelstellingen. Hij heeft het gevoel dat ze in het
netwerk klein zijn begonnen om vervolgens de goede dingen te
ontdekken die ze weer verder konden helpen.
- “Daar moet je wel de energie en het vliegwiel voor bedenken,
en dat gebeurt toch altijd in het klein. Vervolgens moet je zien
als je de goeie dingen ontdekt dat die je verder brengen. Maar
ook wel dit soort oefeningen, want je steekt er met zijn allen
toch relatief veel tijd in en je denkt het is waardevol. (…) Ja,
er zijn bescheiden stapjes gemaakt, maar wel veel helderheid
en dat is dus ook weer winst.” (5:37)
De natuurbeheerder vertelt dat ze in het netwerk eigenlijk drie partners
hebben, met individuele vraagstukken vanuit landbouw, natuur en
water. Dit ervaart ook de waterschapper. In verwantschap met natuur
wil de waterschapper zijn eigen doelstellingen realiseren voor het
beheren van het water. Hij ziet zichzelf niet als een hoofdrolspeler in
de samenwerking. Voor hem is het wachten tot de grond vrijkomt
voor kavelruil om de beekaanpassingen te realiseren. Hij vertelt dat
zijn organisatie een partner is die graag aan tafel wordt uitgenodigd.
‘We zijn doeners’, zoals hij de organisatie omschrijft. Het waterschap
is een uitvoerende instantie die kennis en overheidsgeld meebrengt, en
heeft een eigen financieringsapparaat. De adviseur vertelt dat er
aardig wat verkennende gesprekken waren geweest verspreid over een
kalenderjaar voordat ze als netwerk concreet iets op papier hadden.
Het was volgens hem een nieuwe pilotstructuur voor alle partijen. Ook
de provincie was volgens de adviseur geïnteresseerd in de pilot, omdat
de natuur in het gebied op slot zat. De agrariër wilde natuur beheren,
maar niet met de huidige subsidies. Voor de natuurbeheerder is het
belangrijk dat het netwerk zaken bedenkt binnen bestaande wet- en
regelgeving, waarin volgens hem landbouwbeleid en natuurbeleid
complementair zijn aan elkaar.
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Tussenstand
Het ontstaan van het initiatief is in beide netwerken moeilijk traceerbaar. Beide netwerken hadden hun eigen gevoel van urgentie om een
gezamenlijke doelstelling te realiseren. Het onbereden-teeltbeddensysteem vinden alle deelnemers van het single actor netwerk belangrijk. Daar willen ze samen voor gaan en iedere deelnemer heeft daar
zijn eigen argumenten voor. Bijvoorbeeld voor een goede productie,
omdat ze toevallig bij elkaar in de buurt wonen of zoals in het multi
actor netwerk omdat er eventueel in de toekomst een overheidsverplichting is. In het multi actor netwerk zijn de persoonlijke argumenten met name bij de agrariër aanwezig. Hij wil bewijzen dat boeren
ook natuur kunnen beheren. De natuurbeheerder vertegenwoordigt
zijn eigen organisatie, maar gelooft als persoon in de positieve
houding van de agrariër. De waterschapper vertegenwoordigt ook zijn
organisatie en wacht geduldig tot hij zijn doelen binnen het netwerk
kan realiseren. Het is interessant dat de waterschapper de toekomstige
verplichting vanuit overheidsbeleid benoemt. Het lijken partijen die
op elkaar zijn aangewezen waarbij alleen het tijdstip van samenwerking nog niet is bepaald. De laatste deelnemer is de adviseur die door
zichzelf en door de deelnemers wordt gezien als een procesbegeleider.
Beide netwerken zijn op papier een uitwerking van een bestaande
samenwerking. Het single actor netwerk kon zich aansluiten bij een
bestaande stichting en het multi actor netwerk vormde zich vanuit een
bestaand samenwerkingsverband. Dit heeft de netwerken, voor hun
gevoel, veel tijd bespaard en zo konden ze snel aan de slag met het
realiseren van hun eigen netwerkdoelstellingen. Hierin hebben beide
netwerken de structuur van de overheid ondervonden. Niet alleen via
subsidies en vergunningen, maar ook met natuur- en waterbeleid waar
de natuurorganisatie en het waterschap onderdeel van zijn.
Netwerken is weten wat de ander kan en welke inzet er nodig is om de
doelstellingen van het netwerk te realiseren. De deelnemers van beide
netwerken nemen de tijd om de individuele kennis op elkaar af te
stemmen. In het single actor netwerk zijn de deelnemers voor de start
van hun eigen netwerk regelmatig naar collega’s geweest en is er
hebben bij elkaar gekeken voor kennisverwerving en -deling. Ze
waren nieuwsgierig naar het bodembewerkingssysteem en wilden
deze in hun eigen situatie inzetten. In het begin heeft dat de deelnemers veel praattijd gekost om niet alleen gedachten op elkaar af te
stemmen, maar ook praktische zaken zoals het plannen van machinegebruik. Een ander praktisch voorbeeld is dat het single actor netwerk
regelmatig tot vaak een aantal keer per dag telefonisch contact heeft
met elkaar. Dat is veel meer dan in het multi actor netwerk dat een
aantal keer per jaar met elkaar afspreekt. Beide netwerken moesten
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zelf opnieuw het vliegwiel uitvinden en hebben daar veel energie aan
besteed. In het single actor netwerk wordt door alle deelnemers
gesproken over de hoeveelheid tijd die bij de start was besteed aan het
verkennen van elkaars standpunten. In het multi actor netwerk worden
de verkennende gesprekken en het informeren naar elkaars bedrijfsen organisatiebelangen benoemd door de natuurbeheerder en de
adviseur.
Het single actor netwerk heeft na het ontwikkelen van het initiatief
gekozen om de samenwerking vast te leggen in een stichting. De
juridische werkvorm van een stichting geeft het netwerk de mogelijkheid om overheidssubsidie te ontvangen en bijvoorbeeld het machinepark te realiseren. Beide netwerken zijn afhankelijk van overheidssteun waardoor verantwoording aan derden buiten het netwerk over
het te besteden geld noodzakelijk is. Bij het vormen van een stichting,
of door het realiseren van de netwerkdoelstelling met overheidsinstanties zoals het waterschap, is verantwoording in een kader van
wet- en regelgeving verplicht. De deelnemers van beide netwerken
zijn bij elkaar gekomen vanuit een eigen urgentie om een gezamenlijke doelstelling te realiseren. De besproken vooronderstelling over
het gevoel van urgentie als een verbinding van persoonlijke betrokkenheid bij het netwerk zal ik verdiepen bij de vooronderstelling
‘waarden’.
8.3
Samenwerken
Een agrariër uit het single actor netwerk vergelijkt het samenwerken
met een relatie of samenwonen. Er zitten risico’s aan en men moet af
en toe compromissen sluiten. Een andere agrariër is van mening dat
hij zijn individuele ondernemersdoelstellingen beter kan realiseren in
een samenwerking dan alleen. Hij ziet de samenwerking als het aanbieden en ondernemen van wederzijdse hulpdiensten. Natuurlijk was
het voor de deelnemers weleens slikken, maar volgens hem hoort dat
er gewoon bij. Een andere agrariër herkent dit ook: tijdens een ideale
periode met de juiste weersverwachting kan het voorkomen dat de
deelnemers allemaal op hetzelfde moment met dezelfde machines
willen werken. Dat vraagt volgens hem om de capaciteit van hem als
ondernemer waarin hij rekening houdt met de ander. Ook moet hij
begrip hebben voor de ander, want als ze samenwerken kunnen ze niet
tegelijk gebruik maken van dezelfde machines.
“Af en toe zijn we ook wel afgeweken van het oorspronkelijke
plan. Dat is in overleg gegaan en eigenlijk ook door voortschrijdend inzicht, dat is het wel hetzelfde geweest. (…) De
praktische samenwerking en dat gaat dan over wie wanneer
welke machine gebruikt, ja dat is eigenlijk heel soepel ver-
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lopen. Het veroorzaakt toch wel de meeste stress en wrijving
in samenwerkingsverbanden. Als je samenwerkt kun je
gewoon niet altijd de werkzaamheden precies op het moment
doen dat je zelf wilt.” (3:33)
Door de GPS-apparatuur kunnen ze als het nodig is ook ‘s nachts
doorwerken en dat levert volgens een agrariër ook veel ruimte op in de
samenwerking. Daar waar nodig, vindt hij het belangrijk dat iemand
zich in het netwerk ook terughoudend kan opstellen en dat iemand
weer in andere situaties voldoende assertief is om in het krachtenveld
te werken. Als er door miscommunicatie zaken niet goed lopen, wordt
er volgens een andere agrariër door de deelnemers direct aan de bel
getrokken en moeten met reële argumenten de ander overtuigen. Hij is
van mening dat dit noodzakelijk is en dat iedere deelnemer daarin een
eigen verantwoordelijkheid heeft, bijvoorbeeld bij machineonderhoud. Hij heeft de ervaring dat er soms te lang wordt gewacht
met het melden van onderhoud en levert onnodig veel schade op aan
de machines. Dat zou voor hem een reden kunnen zijn om de samenwerking te beëindigen. In het single actor netwerk vinden de agrariërs
het belangrijk om elkaar te overtuigen van een beslissing of keus die
iemand introduceert, bijvoorbeeld in de aanschaf van een nieuwe
machine. Deze agrariër vond het ook spannend hoe het keuzeproces
zou uitpakken, wie op welk moment met welke machine kan werken.
Het algehele gevoel over de samenwerking en de keuzes die ze
gemaakt hebben is iets om volgens hem trots op te zijn.
- “Je bent ook heel veel met elkaar aan het praten van hoe je de
dingen doet. (…) Dus het is een heel intensief proces waarbij
je elkaars bedrijf ook redelijk goed leert kennen.” (2:68)
- “Er zijn dus toch wel dingen waar we nog niet uit zijn en het
is nu nog vrij … we hebben nu vier bedrijven en eigenlijk
moet ik zeggen dat mijn grootste angst is geweest van dat
keuzeproces van wanneer mag wie wat doen.” (2:82)
De agrariër uit het multi actor netwerk vertelt dat de andere deelnemers ook de boerentaal spreken. Voor hem betekent dat, dat iedereen in de samenwerking een keer water bij de wijn moet doen. Voor
de natuurbeheerder is het belangrijk dat de deelnemers eerst in elkaar
en daarna in het realiseren van de doelstelling investeren. Voor de
waterschapper voelt het soms alsof hij de ander een probleem aanpraat, zodat de ander ook de urgentie en verbondenheid voelt met de
waterschapsdoelstellingen. Hij vertelt dat hij zijn individuele doelen
heeft die hij vanuit het waterbeleid moet realiseren. Dat is voor hem
de inzet in de samenwerking, wat volgens hem niet altijd een tactisch
spel hoeft te zijn. Dit project is volgens hem ontstaan in de samenwerking en niet altijd met bewuste stappen. De agrariër ziet de
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samenwerking als het werken met de Hollandse slag. Je hebt volgens
hem ‘gelijk krijgen en gelijk hebben’, en dat moet je ook kunnen
bewijzen. Op een gegeven moment moesten er volgens de agrariër
harde noten gekraakt worden. Vooral in het begin had hij het idee dat
andere deelnemers het beeld hadden ‘boeren willen niet’. Er werden
nog meer noten gekraakt toen hij het gevoel kreeg dat anderen gingen
dicteren wat er met zijn grond moest gebeuren en gingen uitleggen
hoe het moest. De agrariër en de natuurbeheerder vertellen beiden
over het delen van kennis in de samenwerking.
- “Het belangrijkste van wat ik heb ervaren is dat de kennis en
inzichten over water en natuur en vanuit landbouw niet bij
iedereen goed gedeeld is. Dus dat betekent toch dat er iedere
keer input moet worden geleverd om gelijkwaardigheid van
kennis te hebben en om tot een gezamenlijke beslissing te
komen.” (5:27)
Het delen van kennis betekent voor hen dat iedereen zijn kaarten moet
openleggen en als iemand iets niet weet, het aan een ander kan vragen.
De natuurbeheerder vertelt dat hij geen gevoel van concurrentie heeft
ervaren tijdens de samenwerking, omdat de één meer zou weten dan
de ander. Volgens hem is er steeds meer gewerkt naar een gelijkwaardige vorm van kennis als basis, waarop afspraken zijn gemaakt en ze
elkaar kunnen blijven uitdagen in het zoeken naar nieuwe oplossingen.
Dit ziet de waterschapper ook in de agrariër. Hij heeft veel kennis van
zaken, maar dat kan ook tegen hem werken op het moment dat hij
denkt te weten hoe de vork in de steel zit. De waterschapper ziet ook
dat andere deelnemers een eigen discipline inzetten waarvan anderen
gebruik kunnen maken.
De agrariër vertelt als enige dat hij te maken heeft met steeds wisselende deelnemers van dezelfde partijen, bijvoorbeeld met nieuwe
projectverantwoordelijken van de natuurorganisatie. Dat betekent voor
hem dat hij iedere keer de ander moet bijpraten in het proces en daar
heeft hij soms het gevoel bij niet meer vooruit te komen. Het proces
gaat volgens de agrariër steeds meer over beheersing en uitvoering
waarin het middel het doel wordt. Beheersing en uitvoering van
natuur- en waterbeleid is niet het doel, maar volgens hem een middel
om tot meervoudig ruimtegebruik te komen.
Tussenstand
In de beide netwerken gaat het niet alleen om het organiseren van de
officiële samenwerking met het maken van afspraken. De netwerken
zijn op hun eigen manier bezig om nieuwe verbindingen te maken met
deelnemers. In het single actor netwerk werd dit beschreven als
wederzijdse hulpdiensten tussen buren of collega’s en door een ander
als een relatie waarin iedereen compromissen moeten sluiten. Een
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agrariër benoemt dit als het spreken van boerentaal. Een voorbeeld
waarin de samenwerking is aangepast op grond van ervaringen in de
uitvoering is het machinegebruik van het single actor netwerk. Hun
handelen en denken wordt continu door factoren beïnvloed, wat maakt
dat zij gedurende hun werk hun keuzes uit het oorspronkelijke plan
moeten aanpassen. Deelnemers van het multi actor netwerk hebben
hun eigen kijk op de samenwerking. Zij praten niet zozeer over compromissen en water bij de wijn doen, maar zijn meer gericht op het in
elkaar investeren of de ander overtuigen. Het is een netwerk dat een
aantal keer per jaar met elkaar afspreekt en waar de uitvoering van
waarbij de doelstelling een traject van jaren is.
In het single actor netwerk vinden de deelnemers het belangrijk om
zaken goed met elkaar te bespreken en desnoods elkaar te overtuigen.
Het willen overtuigen van de ander betekent dat ze continu met elkaar
in gesprek blijven, zodat ze samen de urgentie blijven voelen en
draagvlak creëren voor het realiseren van de doelstelling. Met reële
argumenten ontwikkelen de deelnemers van beide netwerken hun
kennis van zaken om ‘gelijk te krijgen’. De ander overtuigen mag
gezien worden als een tactisch en strategisch spel waaraan ik geen
waardeoordeel hecht. Iedere deelnemer uit beide netwerken heeft zijn
eigen doelstellingen benoemd en iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om op tijd aan de bel te trekken. Zoals een deelnemer
vertelt gaat het niet alleen om het spelen van een tactisch spel, maar
ook om persoonlijke capaciteiten die worden ingezet als vertegenwoordiger van een bedrijf of organisatie. In de interviews komt
duidelijk naar voren dat alle deelnemers van beide netwerken voldoende assertief en terughoudend zijn op momenten dat zij vinden dat
dat nodig is. De deelnemers lijken vaardigheden te bezitten om het
gezamenlijke spel in het realiseren van de doelstellingen te beheersen.
Uit de netwerken is echter onvoldoende naar voren gekomen of de
deelnemers ook verbindingen en nieuwe contacten zoeken buiten hun
eigen netwerk.
8.3.1 Afspraken maken
Een aantal agrariërs uit het single actor netwerk heeft iets verteld over
het maken van afspraken in het netwerk. Er zijn op papier namelijk
geen afspraken gemaakt over het werkproces. Deze zijn volgens één
van hen ook niet nodig, omdat ze elkaar goed kunnen aanvoelen in de
samenwerking.
- “De enige afspraak die we gemaakt hebben, voor zover ik me
kan herinneren hebben we inderdaad niets op papier gezet, is
dat we als het er op aankomt ieder een trekker kunnen
gebruiken.” (3:34)
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De agrariër uit het multi actor netwerk vindt het lastig als afspraken
gedurende het proces worden aangepast. Hij ervaart die aanpassingen
als een stap terug in het proces. Dit wordt herkend door de natuurbeheerder. Hij ervaart de procesvertraging ook als lastig om een stap
verder te zetten in het vrijkomen van de grond. Een andere reden
waarom het proces in het multi actor netwerk langer duurde was volgens de waterschapper de inbreng van notities en onderzoeksvoorstellen, die vervolgens besproken en behandeld moesten worden. De
agrariër en natuurbeheerder benoemen beiden dat ze de adviseur
hebben gevraagd voor de procesbegeleiding, want de natuurbeheerder
merkt op dat naarmate het proces langer duurt het mogelijk is dat ze
minder scherp worden.
- “Nou dat moet ik ook wel zeggen ik was er op een gegeven
moment ook wel zat van en de man van het adviesbureau heeft
er op een gegeven moment ook veel aan getrokken om de boel
bij elkaar te houden. Het duurde eigenlijk ook te lang. Ook
omdat het zo lang duurde dat die grond vrij kwam en nu
moeten we nog even de uitvoering afwachten.” (4:55)
- “Ik vind op zich, we hebben er veel tijd voor genomen en dat
is ook vaak catastrofaal. Dan ben je zo lang met elkaar
onderweg en iedere keer moet je opnieuw de accu opladen.
(…) De intensiteit om het ook af te maken duurt gewoon lang,
omdat partijen weer terug moeten vragen ‘ga nou eens met
die verkenning en akkers aan de gang. (…) en dan moet er
nog weer eens een verkenning komen, dus eigenlijk wat mij
betreft heeft het traject gewoon veel te sleeps gelopen. Uiteindelijk raak je een beetje het enthousiasme kwijt.” (5:24)
Dat het proces tot concretisering te lang duurde vond ook de adviseur
lastig, vooral met het organiseren van nieuwe data voor bijeenkomsten
met alle deelnemers. Er bleek iedere keer wel wat te zijn waardoor
iemand niet kon en hij het gevoel kreeg dat iedereen alleen met zijn
eigen ‘toko’ bezig was. De waterschapper kreeg het gevoel dat de
adviseur afstand wilde bewaren in de procesbegeleiding. Hij is van
mening dat de adviseur het netwerk zag als mogelijkheid om aan zijn
eigen onderzoek te werken en dat hij daarmee eigenlijk buiten het
netwerk stond.
Tussenstand
In beide netwerken hebben de deelnemers iets verteld over het maken
van afspraken in de samenwerking. Uiteraard zijn er afspraken
gemaakt over de uitvoering van de inhoudelijke doelstellingen. Het
aanpassen van afspraken over proces of inhoud heeft ook effect op de
motivatie om het gezamenlijke initiatief te realiseren, zoals de agrariër
uit het multi actor netwerk ervaart. De deelnemers uit het multi actor
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netwerk praten alleen over hoe de inhoudelijke afspraken worden aangepast en wat voor effect dat heeft op de voortgang van het proces. Zij
spreken over vertraging in het uitvoeringsproces. Hierover is door de
deelnemers in het single actor netwerk niet gesproken. Een reden voor
de inhoudelijke procesvertraging kan zijn dat de deelnemers van het
multi actor netwerk meer uiteenlopende belangen hebben die gerealiseerd moeten worden, zoals benoemd door de waterschapper en de
adviseur. De deelnemers zijn meer met hun eigen bedrijf of organisatie bezig en hebben minder contact met elkaar in vergelijking met de
deelnemers van het single actor netwerk. De afspraken over de uitvoering en planning van de machines gebeuren dagelijks met veel telefonisch contact. Dat in tegenstelling tot het multi actor netwerk met de
diverse partijen, diverse disciplines en overvolle agenda’s.
In het multi actor netwerk hebben de agrariër en de natuurbeheerder
de rol van procesbegeleiding toebedeeld aan de adviseur, zonder uitgesproken procesafspraken en wordt het project “gewoon” uitgevoerd.
Daarentegen is in het single actor netwerk geen aangewezen procesbegeleiding en de uitvoering moet door de drie deelnemers zelf
georganiseerd worden. De wens voor een objectief persoon in het
keuzeproces van de machines was wel aanwezig, zo vertelt een deelnemer uit het single actor netwerk. Beide netwerken ervaren op een
zeker punt in hun samenwerking de behoefte aan procesbegeleiding.
8.3.2 Toekomst
Voor de beide netwerken staat het eindresultaat niet vast met de doelstelling die ze bij de start hebben opgesteld. Een voorbeeld uit het
single actor netwerk is de aankoop van een nieuw stuk grond voor de
stichting. Een agrariër ziet daar vooralsnog geen inkomen in en ook
het extensiveren van één van de bedrijven zal volgens hem effect
hebben op het netwerk, waardoor er scheefgroei kan ontstaan in
machinegebruik. Dat zijn redenen voor een aantal agrariërs om na te
denken over toekomstige stappen binnen en buiten het bestaande
netwerk. De subsidie loopt op zijn eind en het is voor alle agrariërs de
vraag of zij genoeg brood zien in de huidige stichting. Zelf vindt een
agrariër het nog onduidelijk hoe ze zich op eigen kracht verder gaan
ontwikkelen. Hij vertelt dat nieuwe contacten en samenwerking als
spin-off ook een resultaat kunnen zijn van het netwerk. Een andere
agrariër vertelt dat ze gewoon doorgaan, want ze hebben er volgens
hem alle vertrouwen in.
Voor het multi actor netwerk is de samenwerking een pilot die eigenlijk breed moet worden weggezet in Nederland en dat is volgens de
waterschapper een nieuwe uitdaging die niet past binnen deze pilot.
De agrariër heeft nu een afspraak met de natuurbeheerder en de
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natuurbeheerder en de waterschapper zien erop toe dat hij het
beheersplan goed gaat uitvoeren. Het is voor de waterschapper
onduidelijk of deze samenwerking in zijn huidige vorm kan worden
voortgezet en uitgebreid met andere agrariërs uit het gebied. De
waterschapper vertelt dat de oplossing en samenwerking in deze pilot
niet kan worden ingezet als voorbeeld in andere gebiedsprocessen in
Nederland. Dit is volgens hem een gebiedsspecifieke oplossing en als
ze de aanpassingen in de hele beekstroming willen realiseren moeten
de boeren volgens de waterschapper alsnog worden uitgeplaatst.
Tussenstand
De mensen in de netwerken veranderen door interne en externe factoren die maken dat een netwerk in beweging blijft. Als het bouwplan
van een agrariër uit het single actor netwerk verandert zal hij daar zijn
werkzaamheden op aanpassen, zeker als er grond wordt verkocht,
aangekocht of geëxtensiveerd. De originele inzet bij de start van het
netwerk is veranderd en daar anticiperen alle deelnemers op om
alsnog de vooropgezette netwerkdoelstelling te realiseren. Veranderingen zijn ook gaande in het multi actor netwerk. De deelnemers zijn
binnenkort toe aan de uitvoeringsfase waardoor ook de huidige
samenwerking verandert. Als de grond is geruild en het beheersplan
kan worden gebruikt zien de deelnemers erop toe dat deze de komende jaren ‘goed’ wordt uitgevoerd. De eigenlijke samenwerking zal
zich dan hebben omgevormd tot een nieuwe samenwerking met andere vertegenwoordigers die andere functies hebben in de organisaties
van natuurbeheer en het waterschap.
8.4
Ondernemerschap
Het produceren van voedsel wordt volgens een agrariër uit het single
actor netwerk door vele mensen gezien als noodzakelijk kwaad tegen
hongersnoden, maar dan wel tegen een zo laag mogelijke prijs. Hij
vindt ook dat agrariërs zelf daar ook debet aan zijn. Iedereen gaat
graan produceren als de prijs hoog is en dan kan je volgens hem
wachten op het moment dat er een overschot is waardoor vervolgens
de prijzen kelderen. Als individuele boer in het netwerk doen ze wat
in hun bereik ligt om het beste uit de markt te halen door het spel slim
te spelen. Het gaat volgens een aantal agrariërs ook om het aanvoelen
en het herkennen van signalen hoe de markt verandert. Een agrariër
heeft de keus gemaakt om zich niet actief te begeven op de afzetmarkt
met dagprijzen en is lid geworden van een coöperatie. Er is volgens
een andere agrariër brutaliteit nodig om ook in de afzetmarkt op
mensen af te stappen. Over het algemeen zijn collega’s en afnemers
vrij open naar elkaar en gaat het volgens sommige agrariërs over
intermenselijk contact.
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-

“Ik was er namelijk ook zelf een groot voorstander van om
dan maar de prijs keihard te laten spelen. Dus we hebben de
prijzen wel verlaagd. (…) Ons prijsniveau werd wel gebruikt
om producenten daar mak te maken. En als ze dan niet wilden
luisteren dan mochten wij weer even een paar vrachtwagens
leveren. Ja, dat gaat hard hoor. Dat gaat keihard.” (2:17)

Investeringen
Het single actor netwerk heeft na de ontwikkeling van het initiatief
besloten de stichting te exploiteren als een loonbedrijf. In het loonbedrijf heeft iedere agrariër geïnvesteerd. Als er problemen zijn met
de investeringen worden volgens een agrariër alle deelnemers geraakt.
Ze moesten improviseren toen er een trekker was afgebrand of na het
breken van een lager van een trekker. De agrariërs zien zichzelf als
pioniers en dat komt volgens hen naar voren in alle beslissingen die
genomen worden, zoals het aanschaffen van trekkers met rupsbanden
of wielen. Een agrariër ziet het voordeel dat hij als voorloper in een
netwerk niet meer alleen staat.
In het multi actor netwerk is het de agrariër die zijn eigen grond investeert en zijn agrarische doelstellingen moet aanpassen voor een pilot
van zes jaar. De waterschapper is van mening dat hij zelf vrij duur
inzet en investeert in een pilot-project met een laag rendement, maar
het gaat volgens hem in deze samenwerking om meer dan alleen een
goed rendement. Het gaat ook om het proces en de verbindingen die
de deelnemers zoeken tussen de verschillende disciplines. De agrariër
vertelt dat dit netwerk bestaat uit pioniers en hij ziet zijn werk in het
netwerk als het pionieren onder de voorlopers.
- “Pionieren? Nou dat is me niet vaak in dank afgenomen. Wij
zijn…..voorlopers heb je overal bij en wij zijn nog, hoe moet
ik dat zeggen, wij zijn nog pioniers onder de voorlopers. En
pionieren van je begint ergens aan en hoe, waar kom ik uit. Je
gaat echt….als een echte pionier beginnen op een ontgonnen
stukje….” (4:24)
Als die trein van veranderingen in afzetmarkt en overheidsbeleid
eenmaal rijdt kun je volgens de agrariër maar beter meerijden en
vooraan zitten zodat je kan meesturen. Hij vertelt dat de voorlopers
nog net niet de drempel over willen. In studieclubs komen ze elk jaar
bijeen om te kijken hoe het in innovatieve projecten gaat, maar durven
zelf de stap nog niet te zetten. Als pionier gaat het volgens de agrariër
en natuurbeheerder niet altijd goed en dan heb je lef nodig om fouten
te maken. Het pionieren zit volgens de agrariër in zijn bloed en ook de
waterschapper zet graag nieuwe zaken in werking en loopt graag
voorop in zijn werk.
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Boer en ondernemer
De agrariërs uit het single actor netwerk voelen zich als boer verbonden met de grond en de gewassen, en als ondernemer doen zij investeringen en nemen ze risico’s. Een agrariër vindt dat sommige boeren in
Nederland wel meer ondernemer mogen zijn. Een aantal agrariërs
heeft mensen in dienst en investeert ook tijd in het managen van
arbeidsprocessen. Allemaal investeren ze tijd in het bedrijven van
handel en de administratie, en af en toe springen degene zonder
personeel bij op het land.
- “Ik ben zelf niet meer uitvoerend actief, tenminste nagenoeg
niet. Ik probeer iedereen zo goed mogelijk aan het werk te
houden en ik schiet hier en daar wel eens in als er nood aan
de man is.” (1:22)
- “Maar goed, ik voer ook wel eens dingen uit maar er is wel
een zodanige veelheid en ja, ik heb ook nog mijn administratieve beslommeringen. Kijk het zijn de afgeleiden waar we
helemaal niet op gefocust hebben. Dat bedrijf is een afgeleide
en dat was niet in deze vorm ontstaan als we niet ooit met
elkaar hebben gezegd: we gaan met elkaar in zee om de
mechanisatie.” (2:65)
- “De één doet wat minder op de akker en doet wat meer aan de
afzet van zijn producten of nou ja, het aansturen van personeel of meer bezig met bedrijfsontwikkeling dan de ander. Ik
zit daar een beetje tussenin en dat zit hem in de bedrijfsontwikkeling met de aan- en verkoop van grond waar ik de laatste jaren veel mee bezig ben. (…) Ik probeer altijd te streven
naar een optimale bedrijfsvoering qua prijs wat het beste bij
mij past en dat is altijd zoeken.” (3:19)
Een agrariër van het single actor netwerk vertelt dat hij in de loop der
jaren ook een andere rol is gaan aannemen op het bedrijf. Daarbij
hoort volgens hem dat je ondernemer wordt, risico’s gaat nemen en
forse investeringen doet. Voor hem gaat het om het zoeken naar een
balans van bodembelasting en teelt door risicoverspreiding. Een
andere agrariër had, voordat hij de boerderij kon overnemen, een zelfstandig adviesbureau. Nu doet hij voor zijn gevoel precies hetzelfde
werk, alleen dan met klompen aan. Voor weer een andere agrariër
betekent het ondernemerschap ook contact leggen met mensen en
concullega’s bezoeken in het buitenland. Concullega’s is een term die
door agrariërs uit het single actor netwerk wordt gebruikt. Zij zien hun
collega’s ook als individuele concurrenten, omdat zij samen opereren
in de agrarische sector.
De natuurbeheerder uit het multi actor netwerk investeert in projecten
waarbij hij net als de agrariër uit het netwerk risico’s loopt en vertelt
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dat hij zichzelf moet verantwoorden naar zijn districtshoofd. Hij ziet
zijn werk als ondersteunend in het maken van een vertaalslag van
overheidsbeleid naar een concrete situatie en probeert de weg daartoe
obstakelvrij te maken. Het maken van een vertaalslag, tussen een
streefbeeld op papier en het realiseren van concrete afspraken in de
uitvoering, benoemt ook de waterschapper. De uiteindelijke realisatie
van projecten draagt de waterschapper over aan een collega, een projectuitvoerder. De natuurbeheerder vertelt dat hij eigen competenties
en methodieken toepast in zijn werk en de natuurdoelen die hij moet
behalen zijn van de organisatie. De mogelijkheid dat het werk in een
bureaula verdwijnt wordt alleen besproken door de adviseur. Hij vindt
het prettig dat er voor hem een afstand is van een project waar hij ook
conform het budget tot een concrete einddatum aan verbonden is. De
afstand heeft voor zijn gevoel ervoor gezorgd dat hij zijn onafhankelijkheid heeft kunnen bewaren, wat hij positief waardeert. Hij is de
enige die vertelt dat hij opgedane ervaringen kan meenemen naar een
volgend project die allemaal te maken hebben met gebiedsontwikkelingen in stad en land. Het is voor hem een combinatie van innerlijke
drijfveer, rekeninghoudend met zakelijke aspecten, om te werken in
de stad en land sector.
- “Dan stop je op een gegeven moment, ja zeker, je moet toch
binnen projectbudgetten zien te werken. Je kan wel een keertje
iets extra’s doen, dat doe je alleen als je echt verkeerd hebt
ingeschat hoe veel tijd het kost (…) Maar die afrekening moet
je wel maken, en die bespreek je, ga ik dit wel doen of ga ik
dit niet doen.” (7:21)
- “Dat is ook iets moois dat mensen niet afhankelijk worden van
jou zeg maar.” (7:26)
Interpretatie
De agrariërs uit het single actor netwerk vertellen dat ze in een veranderende markt de signalen moeten kunnen herkennen en aanvoelen op
regionaal, nationaal en internationaal niveau om daar hun bedrijfsvoering op in te zetten. Daar is niet alleen brutaliteit voor nodig, maar ook
durf en lef. Het tonen van lef wordt door deelnemers van het multi
actor netwerk verbonden aan het pionieren. Pionieren is voor hen zelfs
het voorlopen op de voorlopers. Door dat samen te ondernemen staan
ze niet alleen in het maken van moeilijke keuzes met bijbehorende
fouten die worden gemaakt. Het pionieren zien de agrariërs uit het
single actor netwerk terug in de beslissingen die zij nemen. Keuzes die
geen ander voor hen heeft gemaakt en dat maakt dat er extra risico’s
zijn verbonden aan de investeringen. Als er problemen zijn met de
gemaakte investeringen moeten zij improviseren voor de juiste oplossing. Dit komt ook terug in het multi actor netwerk. De deelnemers
hebben ieder hun eigen investering gemaakt en lopen daarbij ook
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risico’s, zoals de agrariër die na een periode van zes jaar kan zien hoe
zijn grond met aangepaste agrarische doelen reageert op de veranderingen en of het toekomst heeft en breed kan worden weggezet in
Nederland. De natuurbeheerder ervaart dat hij ook risico loopt met de
samenwerking en moet zich net als de waterschapper en adviseur
verantwoorden aan de organisatie die hij vertegenwoordigt. Die
verantwoording heeft de agrariër alleen naar zichzelf.
Als enige vertelt de natuurbeheerder iets over de dienstverlenende
houding die hij ervaart in het netwerk en deze inzet in het verkennen
van grenzen en mogelijkheden samen met de andere deelnemers. Deze
houding komt de agrariër ten goede als deze in het netwerk vertelt dat
hij wil veranderen. Maar wat gebeurt er als de dienstverlening conflicteert met de inhoudelijke organisatiedoelen die de natuurbeheerder
vertegenwoordigt? De dienstverlenende houding herken ik ook in de
procesbegeleidersrol van de adviseur. Hij is dienstbaar voor de begeleiding van het samenwerkingsproces tot de einddatum van ‘zijn’
project. Dat bewaart voor hem de onafhankelijkheid, maar tijdens het
interview is hij wel nieuwsgierig naar hoe het nu met de andere
netwerkdeelnemers gaat. De adviseur is ook de enige geïnterviewde
die vertelt dat hij zijn ervaringen en nieuw verworven kennis meeneemt naar nieuwe projecten. Kennistransfer is niet benoemd door
andere netwerkdeelnemers, maar betekent niet automatisch dat zij
geen nieuwe kennis meenemen in andere projecten en samenwerkingsverbanden.
8.5
Persoon
Een agrariër uit het single actor netwerk vertelt dat hij zijn gewassen
op gevoel en ervaring teelt. Dat doet hij kijkend naar voorgaande jaren
en op gevoel voor welke zaken dit jaar de oogst kunnen beïnvloeden.
Het zit niet altijd mee, maar ondanks slechte jaren in de afzetmarkt en
de verdroging gaat hij toch door. Dat zit volgens hem in het ‘boerenbloed’. Hij is van mening dat je ondanks de slechte jaren gewoon
moet doorgaan. Het feit dat hij er nog is betekent voor hem dat hij
toch iets goed doet. Dat een agrariër het idee had om zelfstandig
ondernemer te worden betekende voor hem niet vanzelfsprekend in de
agrarische sector. Iemand moet volgens hem ook geluk hebben en een
kans krijgen. Hij ziet zichzelf nu als zelfstandig ondernemer, maar dan
met klompen aan.
- “Als je op een gegeven moment in het management zit maakt
dat niet zo heel veel meer uit. (…) Het gaat er om dat je het
beste uit de mensen haalt, en uit de grondstoffen en de
elementen die tot je beschikking staan.” (1:28)
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Een andere agrariër vertelt dat hij een duidelijke werkmethode heeft
voor zijn bedrijfsontwikkeling. Hij ontwikkelt nieuwe zaken en als die
lopen geeft hij het stokje voor de uitvoering over aan een ander. Twee
agrariërs vertellen over de holistische benadering die ze hebben
verwerkt in hun bedrijfsvoering. Voor één agrariër is het belangrijk
dat hij vragen vanuit meerdere invalshoeken kan bekijken en ziet dat
als een holistische benadering van een probleem. Zijn bedrijfsvoering
verbindt hij aan een aantal maatschappelijke wensen die volgens hem
in Nederland belangrijk zijn, namelijk schoon water en milieu, gezonde voeding en een natuurlijke omgeving. De holistische benadering
wordt ook door de andere agrariër benoemd, maar dan in samenhang
met zijn eigen gezondheid. Een aanleiding voor het omschakelen van
zijn bedrijf was zijn ervaring met de homeopathische gezondheidzorg.
Eind jaren negentig ging er voor hem een knop om. Hij heeft een plan
gemaakt voor omschakeling en dit ‘gewoon’ uitgevoerd.
- “Heel vaak wordt er heel eenzijdig op een probleem gekeken
terwijl een probleem vaak heel veel kanten heeft. (…) iets wat
in de eerste instantie een leuke oplossing lijkt voor het probleem kan weer hele andere problemen oproepen. Meer met
een zwaar woord, met een holistische blik kijken naar
problemen.” (2:4)
- “Nou goed, zijn visie op gezondheid merkte ik, kwam heel erg
overeen met mijn visie op het produceren van voedsel, namelijk een holistische benadering en uitgaan van een goede basis. Een goed uitgangspunt in plaats van streven naar een zo
hoog mogelijke productie en achteraf corrigeren, als er ziekte
en plagen optreden.” (3:6)
De agrariër uit het multi actor netwerk vindt dat hij het lef moet hebben om de eerste stap in verandering te zetten, omdat hij zelf heel hard
roept dat het anders moet. Het kan voorkomen dat je een paar keer op
je bek gaat, maar dat hoort er volgens de agrariër bij en dan moet je
gewoon doorgaan. De manier waarop iemand naar een probleem kijkt
is volgens de natuurbeheerder van belang in zijn organisatie voor de
selectie wie op een project wordt geplaatst. De natuurbeheerder vertelt
dat het districtshoofd iemand zoekt die bij het project past en onbevangen naar een probleem kan kijken. De natuurbeheerder vindt het
belangrijk om dicht op het probleem te zitten en heeft daarin de ervaring dat de groep intensiever en dichter bij het probleem komt als het
een kleine groep is. Voor hem gaat het daarbij om de mensen en niet
om het resultaat. De term ‘basishouding’ is gebruikt door de natuurbeheerder. Hij gebruikt begrippen als openheid en omschrijvingen als
‘elkaar op tijd betrekken bij het proces’. Hij vertelt dat hij als persoon
onbevangen naar een probleem moet kunnen kijken en niet direct oordelen over de ander. Dat ziet hij als een groot goed.
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-

“Je kunt het met een vijltje bijwerken, maar de basishouding
moet zijn dat als je iets doet dat je automatisch denkt, hé ik
moet eerst met jou overleggen voordat ik wat ga doen. Anders
ga je heel gek kijken (…) als ik zeg ik ga jou slaan dan kun je
jezelf daarop voorbereiden. Een aantal van die dingen …
openheid is belangrijk en tijdig elkaar betrekken. Dat soort …
ja ik vind het een beetje een natuurlijke houding.” (5:50)

De agrariër in het multi actor netwerk vertelt ook over zijn ervaring
met het effect van een ‘goede’ gezondheid op hem als persoon en op
zijn bedrijf. Als iemand uit de familie goede gezondheidszorg nodig
heeft en dat blijkt het best in Nederland te zijn, is dat voor hem een
reden om niet het bedrijf en leven te verplaatsen naar het buitenland.
Ook als het gaat om eigen gezondheid heeft hij keuzes moeten maken
in zijn bedrijfsontwikkeling en vertelt dat hij daarin niet van het halve
werk houdt, ‘Je gaat ervoor of je doet het niet’.
Tussenstand
Sommige agrariërs in beide netwerken zijn van mening dat ze ‘gewoon’ moeten doorgaan met boeren, ondanks de slechte jaren. Wanneer ze fouten maken en onderuit gaan geeft dat hen kracht om ‘gewoon’ door te gaan en het de volgende keer anders te doen. Ik ga er
hierbij vanuit dat de agrariërs leren van hun ervaringen en nieuwe
kennis integreren in hun nieuwe werkmethoden en denken. Het telen
op gevoel en ervaring is een geïntegreerde kennistransfer die niet alleen plaatsvindt bij de adviseur als hij kennis en ervaring meeneemt in
een nieuw project. De agrariërs nemen ook nieuwe kennis en ervaring
mee in hun handelen en proberen het de volgende keer ‘gewoon’ anders dan wel beter te doen.
In beide netwerken hebben de agrariërs te maken met gezondheidszorg voor zichzelf of een ander, wat effect heeft gehad op hun bedrijfsvoering. Daarmee ook op hun positie in het netwerk waarin zij
onderdeel zijn van het draagvlak voor de gezamenlijke doelstelling.
De manier hoe de agrariërs hun eigen gezondheid benaderen zegt mij
veel over de agrariër als persoon en hoe hij in de ontwikkeling van
zijn bedrijf staat en daarmee in het netwerk. Voor twee agrariërs uit
het single actor netwerk is de holistische benadering een manier om
zichzelf met hun bedrijf te positioneren in het netwerk. Een ondernemer die een vraagstuk vanuit verschillende kanten belicht en dat ook
integreert in zijn bedrijfsvoering heeft zijn basishouding geplaatst.
Een sterke persoonlijkheid van iemand die goed weet wat hij wil en
daarin meestuurt, gewoon doorgaat en zeker niet van het halve werk
houdt. Een persoon die volgens mij in het netwerk zijn inzet en basishouding kent. Bij de natuurorganisatie is belangrijk dat iemand niet
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alleen zijn eigen kwaliteiten kent, maar dat ook weet te vertalen naar
het districthoofd. Hij neemt de beslissing wie welk project met welke
kwaliteiten en inzet moet vertegenwoordigen. In de paragraaf ondernemerschap is beschreven dat de agrariër als boer aandacht besteedt
aan de grond en zijn gewassen en als ondernemer besteedt de agrariër
aandacht aan het doen van investeringen en het nemen van risico’s. Na
de beschrijvingen die de agrariërs geven van zichzelf als persoon blijken factoren zoals de bodem, het weer, de consument en familieomstandigheden. Deze zijn van invloed op de agrarische ondernemer
en daarmee ook op zijn positie in het netwerk, factoren die vanuit de
theorie verbonden kunnen worden met duurzaam ondernemerschap
(People, Planet, Profit) en met het Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen.
Graag zaken in werking willen zetten heb ik al eerder beschreven door
het verhaal van de waterschapper. Dit wordt ook verteld door de
adviseur als één van de mooie facetten in zijn werk en wordt nu ook
benoemd door een agrariër uit het single actor netwerk. Als het project
draait is voor hen de lol eraf. Een ander deel van deze houding is benoemd door de natuurbeheerder. Deelnemers in de netwerken hebben
de openheid en nieuwsgierigheid naar elkaar om elkaar bij het proces
te betrekken en mensen mee te nemen in de samenwerking.
8.6
Schoonheid in gewas en natuur
Een agrariër uit het single actor netwerk loopt vaak tegen de avond
over zijn kavel. Als hij langs zijn gewassen loopt en die staan er mooi
bij dan is dat voor hem puur genieten. Een andere agrariër vertelt dat
het voor hem belangrijk is dat zijn gewassen de aandacht krijgen die
ze verdienen.
- “Het is gewoon een mooi product.(…) Een hele kleine groep
consumenten die sjalotten gebruiken, maar heel bewust en als
je voor sjalotten gaat, ga je voor smaak. Dus het is wel een
dankbaar product en ook op het veld vind ik het een mooi gewas.” (3:24)
Goede zorg voor de bodem is voor alle agrariërs uit het single actor
netwerk erg belangrijk en dat is voor hen een reden geweest om voor
het onbereden-teeltbedden-systeem te kiezen. Een agrariër vindt dat
de mens goed voor zichzelf moet zorgen en ziet dat ook terug in zijn
zorg voor de bodem. Dat geeft hem voldoening. Een goede bodem is
voor de agrariërs de basis en dat resulteert in een concreet resultaat
zoals de kleur van het gewas, uniforme percelen en een goede afwatering.
Alle deelnemers van het multi actor netwerk benoemen het belang van
samenhang tussen landbouw en natuur, dat volgens de natuurbeheer86

der moet worden versterkt voorbij bestaande beleidsgrenzen. Deze
vertelt dat hij het belangrijk vindt dat iemand vanuit eigen kracht en
betrokkenheid iets wil doen voor de natuur en het landschap. Hij ziet
dat deze betrokkenheid een spanningsveld kan opleveren voor agrariers. Elk stukje grond voor natuur is minder opbrengst. De natuurbeheerder vindt het belangrijk om ook vanuit het perspectief van de
agrariër de netwerkdoelstelling te bekijken. Volgens hem kan iedereen
natuur beheren en dat maakt het concept van het multi actor netwerk
voor hem zo boeiend. Door de rationele kijk op het landschap wordt
het volgens hem wel steeds moeilijker om natuurbeheer niet alleen
functioneel te zien. Iedere boom en akkerrand kan geld opleveren en
hij vindt het mooi dat de agrariër uit eigen betrokkenheid iets voor de
natuur en het landschap wil doen.
- “Toen de boeren nog blauw grasland beheerden waren ze ook
van een excellente kwaliteit en nu kunnen wij ook blauw grasland beheren van excellente kwaliteit maar als natuurbeschermers. Maar waarom zou…..iedereen zou in principe natuur kunnen beheren alleen dan moet je daar een platform
voor scheppen dat dat ook echt gaat gebeuren en dat is natuurlijk ook best lastig.” (5:15)
Tussenstand
Tijdens het analyseren valt op dat de waarde ‘natuur’ voor beide netwerken een andere invulling heeft. In het multi actor netwerk staat de
natuur zowel inhoudelijk in uitvoering als in beheer centraal, volgens
normen en waarden die beleidsmatig zijn bepaald. Natuur voor het
single actor netwerk heeft de betekenis en omschrijving in de ervaring
van schoonheid. Schoonheid als een esthetische waarde in de kleur
van het gewas en een uniform perceel.
Alle deelnemers van het multi actor netwerk ervaren het belang van de
samenhang tussen landbouw en natuur. Zoals eerder beschreven wordt
natuur in dit netwerk besproken als het behalen van de inhoudelijke
doelstelling ‘meervoudig ruimtegebruik’ en niet natuur als een esthetische waarde van schoonheid. De kracht en betrokkenheid voor de
natuur zit volgens de natuurbeheerder in de inzet die iemand persoonlijk geeft om de natuurdoelstelling te realiseren. In eerdere beschrijvingen vertelde de waterschapper dat het beleid voor water steeds
meer wordt geïntegreerd met natuurbeheer. Hij heeft echter natuur niet
als een specifieke waarde benoemd die terugkomt in zijn werk of voor
hem als persoon. Dit is wel het geval bij de adviseur die zowel in werk
als privé betrokken is bij de schoonheid van natuur. Door zijn werk
betreft het ook een inhoudelijke functionaliteit. De rationele functionele kijk op natuur wordt ook herkend door de natuurbeheerder wanneer volgens hem de ervaring en waardering wordt omgerekend naar
een financiële bron van inkomsten.
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8.7
Waardevolle productielandbouw
Zoals in de initiatiefontwikkeling beschreven is een goede landbouwproductie voor de agrariër uit het single actor netwerk erg belangrijk.
Een agrariër uit het single actor netwerk vertelt dat hij niet een paar
concullega’s heeft, zoals Unilever en Shell, maar een paar honderdduizend. Met alle verschillende concullega’s vindt een andere agrariër
het belangrijk dat hij een vertrouwensrelatie opbouwt met zijn afnemers, met het risico dat ze volgende week bij de buren afnemen. Hij
werkt bij voorkeur met contracten zodat hij niet iedere keer hoeft te
onderhandelen over de prijs. Soms werkt hij met dagprijzen en dan is
vertrouwen in de ander voor hem erg belangrijk.
Pionieren betekent voor de agrariër uit het multi actor netwerk dat hij
niet kan achterblijven in de ontwikkelingen van de landbouwproductie. Hij vertelt, met veel ervaring in diverse landbouwbestuursfuncties,
dat hij niet alle achterblijvers kan meenemen in de innovatieve landbouwproductie. Mensen kunnen volgens hem natuurlijk heel veel redenen hebben om ‘achter te blijven’. Hij wil zeker wel de hand reiken
om mensen mee te nemen in nieuwe ontwikkelingen, maar de overheid en belangenorganisaties moeten de agrariërs loslaten die echt niet
meewillen. Het is voor hem belangrijk dat de overheid stopt met het
aanpassen van haar beleid op de ‘achterblijvers’.
Tussenstand
In het single actor netwerk zijn de agrariërs vooral gericht op de concurrentiekracht binnen de landbouwsector. De agrariër moet met zijn
productie binnen de marges van het overheidsbeleid en de afzetmarkt
werken. Ook in een commerciële setting is vertrouwen in de ander als
afnemer van de producten erg belangrijk, met de bestaande risico’s.
Omschakelen naar een andere productiemethode doen de agrariërs niet
zomaar. De uiteindelijke keus om het wel te doen is omdat ze waarde
hechten aan een voor hen ‘goede’ landbouwproductie, een manier van
telen waar zij zelf achter kunnen staan. De agrariër van het multi actor
netwerk richt zich in het netwerk niet direct op de concurrentie met
andere agrariërs, maar op innovatieve ontwikkelingen binnen de landbouwsector.
8.8
Verantwoordelijkheid voor eigendom en de ander
De agrariërs van het single actor netwerk optimaliseren hun samenwerking door verspreiding van werkzaamheden. Trekkers schoon en
afgetankt afleveren is waar het volgens hen aan het einde van de dag
om draait, want ‘we zijn toch allemaal collega’s’. Het gaat volgens
hen om de zaken die niet officieel bij de samenwerking horen en dat
zijn voor hen de gewone wederzijdse diensten.
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-

“Ook dingen die niet officieel in de samenwerking zitten, ik
heb bijvoorbeeld een grote wagen waar je kisten mee kan vervoeren, ja die gaat ook her en der zal ik maar zeggen. En een
ander had toevallig een slootkantenmaaier, joh mag ik die ook
even gebruiken en ik zie bij jou die slootkantenmaaier staan
en ik moet ook een keer maaien. Nou ja dat zijn van die buren….wederzijdse hulpdingen die automatisch meegaan zal ik
maar zeggen.” (1:58)

Het machinepark is voor sommige agrariërs een onderwerp om in de
toekomst te bespreken. Zij ervaren dat de medewerkers van de bedrijven zich in mindere mate verantwoordelijk voelen voor de machines.
De machines zijn niet in persoonlijk beheer van één bedrijf. Op papier
zijn ze van de stichting en ze zien dat dat effect heeft op de manier
waarop er met de machines wordt omgegaan. Het geeft sommige agrariërs toch een gevoel dat ze de apparaten kwijtraken.
- “Vorig jaar hebben we dat geïntroduceerd met een ander bedrijf dat hij bepaalde machineverantwoordelijkheden heeft,
maar ja die dingen blijven maar rouleren en je raakt toch gewoon een beetje je eigen apparaten kwijt bij wijze van spreken.” (2:82)
- Mijn idee is om die trekker zo veel mogelijk op een bedrijf te
houden en dat diegene van wie die trekker is misschien ook
wel in letterlijke zin, dat op een gegeven moment elk bedrijf
een trekker en een aantal machines van de stichting koopt.
Dat het eigen machines zijn qua onderhoud en verantwoordelijkheid (…) Als er nu iets met een trekker is dan heb je soms
het idee ‘is dat nu net gekomen of is dat op het vorige bedrijf
gebeurd en waarom heb je dat niet even gezegd’. (…) Als de
verantwoordelijkheden veel duidelijker zijn dan denk ik dat
het een heleboel kosten en een heleboel onvrede kan voorkomen.” (3:41)
De waterschapper uit het multi actor netwerk benoemt ook het gevoel
van verantwoordelijkheid in het netwerk. Hij vertelt dat de agrariër
eigenaar is van zijn eigen grond. De natuurorganisatie, het waterschap
en het adviesbureau die door beleid ook allemaal iets willen zeggen
over zijn grond, hebben die verantwoordelijkheid als eigenaar niet.
- “Dus vandaar dat met dit projectje door een bestuurder een
handtekening is gezet. Wij gaan een akkoord met jou aan en
dat wordt door het bestuur bekrachtigd, want ik kan geen
handtekening zetten. Mijn handtekening is niets waard en van
een bestuurder wel en die wordt daar ook verantwoordelijk
voor gehouden.” (6:8)
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Dit vertelt de agrariër ook, want als de netwerkdoelstelling niet wordt
gerealiseerd is hij zijn grond kwijt. Hij vindt dat hij zijn verantwoordelijkheid neemt voor zijn grond en vindt het belangrijk dat de natuurorganisatie ook hun verantwoordelijkheid neemt door zich aan
gemaakte afspraken te houden.
Tussenstand
Al eerder vertelt een agrariër uit het single actor netwerk over het
boerenbloed. Wat is het boerenbloed eigenlijk en wat heeft dat met
verantwoordelijkheid voor eigendom en de ander te maken? De agrariër uit het multi actor netwerk heeft vanaf zeer jonge leeftijd het vak
zelfstandig geleerd en dat ging zoals verteld, met vallen en opstaan.
Nu hij nog doorgaat betekent het dan dat het in het bloed zit? Het vallen en opstaan is een betrokkenheid die ik ook herken bij andere deelnemers in het multi actor netwerk. Niet alleen tijdens werk gaat de
natuurbeheerder bij de agrariër langs, maar ook tijdens een belangrijke
gebeurtenis vanuit betrokkenheid die niet officieel in de samenwerking benoemd is.
Het ervaren van eigendomsverlies is in het single actor netwerk sterk
verbonden met het gevoel dat de verantwoordelijkheid wordt losgelaten. Al eerder in het hoofdstuk spreekt de natuurbeheerder over zijn
dienstbaarheid voor de ander en neemt daarmee verantwoordelijkheid
voor de ander. Hij ziet ook dat de agrariër betrokken is en wil veranderen. Daarmee zet hij ook een eerste stap naar het nemen van verantwoordelijkheid om natuur te integreren in zijn bedrijfsvoering om
daarmee meervoudig ruimtegebruik te realiseren.
8.9
Interpretatie
De thema’s die de agrariërs belangrijk en waardevol vinden in hun
leven, komen terug in het netwerk waarin zij hun individuele bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren met significante anderen. De organisatievorm netwerken geeft de agrariërs een gevoel van vrijheid en
flexibiliteit waardoor zij als actor zelf verantwoordelijk zijn voor hun
eigen handelen. Samen met andere deelnemers bepalen ze zelf de
structuur van samenwerking die in beide netwerken niet is vastgelegd
met afspraken over het samenwerkingsproces. Grote, complexe organisaties vragen om een andere structuur en verantwoording dan kleine
organisaties of een eigen onderneming. In het single actor netwerk
moeten de agrariërs verantwoording afleggen over de eigen bedrijfsvoering. Mede door een gezamenlijk telefoonabonnement kunnen zij
direct en open met elkaar communiceren. In het multi actor netwerk
lijkt de agrariër minder vrijheid te ervaren. Hij heeft te maken met
andere disciplines waarin actoren zich moeten verantwoorden aan een
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achterban en zich moeten houden aan de maatregelen wat betreft beheerfuncties voor natuurdoeltypen die moeten worden toegepast.
De waarden natuurbeleving, -ontwikkeling en –beheer, en een ‘goede’
landbouwproductie zijn belangrijk voor de agrariërs van beide netwerken. Als persoon in het single en multi actor netwerk zien de agrariërs zichzelf als boer die geniet van mooie gewassen, waar een goede
bodem de basis is. Een bewuste keuze van de consument is voor de
boer het produceren van een dankbaar product. De agrariërs zien zichzelf allemaal als een ondernemer die investeert in innovatie en risico’s
durft te nemen. Hierbij is het voor mij echter wel onduidelijk wat de
diepere drijfveren zijn, want de ene agrariër moet investeren en een
ander wil investeren. De aanleiding voor een agrariër die moet investeren kan bijvoorbeeld zijn in het multi actor netwerk, waar de samenwerking volgens de waterschapper nu of in de toekomst toch wel
had plaatsgevonden. Voor de agrariërs uit het single actor netwerk
betekent dit dat ze investeren in een gezamenlijk machinepark, dat
ook past bij hun toekomstige individuele bedrijfsontwikkeling. Voor
de agrariër uit het multi actor netwerk betekent het dat hij investeert in
de natuur- en gebiedsontwikkeling in zijn regio, passend bij zijn individuele bedrijfsontwikkeling. Het verschil in verplichtingen is ook te
herkennen in de ontwikkeling van het netwerkinitiatief. De agrariër in
het multi actor netwerk heeft te maken met actoren die overheidsbeleid implementeren die dit op termijn kunnen omzetten naar een verplichting. In beide netwerken werken ze vanuit eigen ondernemersdoelstellingen, alleen zitten er in het multi actor netwerk partijen die
een verplichting op het grondgebruik van agrariërs kunnen leggen. In
het single actor netwerk hebben de agrariërs te maken met de partijen
uit de markt en kunnen ze nog kiezen voor een eigen pad om hun bedrijf te ontwikkelen.
Een ondernemer is de persoon die onderneemt in en met zijn organisatie. Agrariërs doen dat met eigen geld. De natuurorganisatie, het waterschap en het adviesbureau investeren en nemen risico’s met gelden
van anderen. Zij hebben een andere verbinding met het netwerk dan
de agrariërs die persoonlijk eigen investeringen en eigendom inzetten.
De inzet en de betrokkenheid van de agrariërs en de andere disciplines
is groot in beide netwerken, omdat vele ogen op hen gericht zijn als
voorlopers en pioniers van landbouw- en gebiedsontwikkeling.
Opvallend is dat in beide netwerken de deelnemers de samenwerking
als positief ervaren en dat beide netwerken de behoefte aan een externe procesbegeleider benoemen. Het single actor netwerk heeft hier
echter geen vorm aan gegeven en in het multi actor netwerk heeft de
adviseur de rol van procesbegeleider op zich genomen. Alle agrariërs
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uit beide netwerken ervaren dat ze in het netwerken samen sterker
staan dan alleen en dat iedereen elkaar weet te vinden. Het is een
kwestie van gewoon doorgaan. Zo werken en zetten de agrariërs zich
in in sociaal-technische netwerken met concullega’s en partners vanuit
andere disciplines. Dit alles op een relationele en strategische basis
van wederzijdse burendiensten voor bedrijfsontwikkeling, die aansluit
op de samenleving.

92

9

Conclusies en aanbevelingen

In dit afsluitende hoofdstuk zijn de eindconclusies met aanbevelingen
beschreven. De conclusies zijn geformuleerd aan de hand van een
verbinding tussen de literatuurstudie en de empirie van de interviews.
Het verhaal en de ervaringen van de respondenten worden per deelvraag van de vraagstelling beantwoord, te weten de reflexiviteit in het
netwerk, de grondhouding van de deelnemers en de ervaring van een
zinvol netwerk.
9.1
Reflexiviteit in het netwerk
Als een sociaal-technisch netwerk een strategische alliantie is, dan zijn
er verschillende actoren met verschillende belangen actief, zo luidt de
vooronderstelling. In het single en multi actor netwerk hebben actoren
zich uitgesproken over het inzetten van eigen belangen die in het netwerk op een strategische wijze kunnen worden uitgevoerd. In de ontwikkeling van het netwerkinitiatief is er in de literatuurstudie onderscheid gemaakt tussen een strategisch en een relationeel netwerk. In
de empirie is dit onderscheid aangebracht door het bevragen van respondenten in een single actor netwerk en multi actor netwerk. Uit de
interviews blijkt dat een single actor netwerk ook strategisch kan zijn
op relationeel niveau. Vanuit een netwerk met dezelfde partijen, zoals
het single actor netwerk, zeggen de deelnemers dat het gezamenlijk
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inzetten van machines en bundelen van werkzaamheden ook de individuele onderneming kan versterken. Het voordeel is dat zij enkele
malen per dag contact kunnen hebben, waardoor zij elkaar vaker in de
ogen kijken dan de deelnemers uit het multi actor netwerk.
In beide netwerken hebben de deelnemers de tijd genomen om ruimte
te laten voor de definiëring van hun intenties en belangen. In het single actor netwerk gebeurde dat op basis van een instrumentele doelstelling dat door vertrouwen en ideaalbeeld verder werd ontwikkeld.
In het multi actor netwerk gebeurde dat precies andersom: op basis
van een ideaal en met vertrouwen zijn elkaars belangen besproken en
werd vervolgens een zakelijke doelstelling geformuleerd. Het definiëren van elkaars begrippen en het spreken van dezelfde taal wordt in de
literatuur door Latour benoemd als het zichtbaar maken van de actoren. De deelnemers van het multi actor netwerk vertellen dat de verschillende disciplines niet dezelfde taal spreken en er gezocht moet
worden naar nieuwe verbindingen tussen de disciplines landbouw en
natuur. De wijze waarop de respondenten praten over hun netwerk en
met elkaar is ook een uitdrukking van het spreken van een andere taal.
De deelnemers van het single actor netwerk praten over de ander in
relatie tot zichzelf; de deelnemers in het multi actor netwerk praten
meer over het zien en ervaren van de ander. Een ander verschil is dat
de deelnemers in het single actor netwerk qua verhaal en achtergrond
veel overeenkomen. In het multi actor netwerk hebben de deelnemers
ieder hun eigen verhaal. De natuurbeheerder, waterschapper en adviseur praten veel voor en over de ander in tegenstelling tot de agrariër.
In hoofdstuk twee blijkt uit de verkenning van het Centraal Bureau
Statistiek dat een samenwerking tussen concurrenten (agrarische ondernemers onderling) en overheidsinstellingen in innovatieprojecten
niet gangbaar is. In 2004 vormden deze samenwerkingsverbanden het
laagste percentage binnen de verschillende soorten. Het is opvallend
dat voor dit scriptieonderzoek twee van deze innovatieve samenwerkingsverbanden zijn geïnterviewd. Gedurende het onderzoek heeft het
thema ‘concurrentie’ meer ruimte gekregen. In de literatuurstudie
wordt het licht aangestipt, omdat de organisatievorm netwerken
volgens Rifkin een uitwisseling is van kennis, waarbij het persoonlijk
eigendom in bezit blijft van de actor. Hoewel er geen sprake lijkt te
zijn van concurrentie in de relationele sociaal-technische netwerken
het geen uitgangspunt is, blijft er een element van concurrentie in
terug te vinden. Dit komt later in het hoofdstuk terug. Tussen de beide
netwerken in dit onderzoek lijkt er een verschil in het ‘willen’ en
‘moeten’ participeren in netwerken. Waar het single actor netwerk kan
samenwerken, ‘hebben ze elkaar nodig’ in het multi actor netwerk. Ze
‘moeten’ samenwerken, omdat ze hiertoe volgens de waterschapper
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uiteindelijk door wet- en regelgeving voor gebiedsontwikkeling zouden worden verplicht. Het is in dit onderzoek onduidelijk of een verplichte samenwerking het multi actor netwerk in de weg staat of heeft
gestaan, wel ervaren de deelnemers een vertraging in hun werkproces
door de administratieve zaken in wet- en regelgeving.
In een sociaal-technisch netwerk is iedere deelnemer actief vanuit zijn
eigen visie, ontwikkeling en belang. In het single actor netwerk vertelt
een agrariër dat ze op verschillende excursies zijn geweest, veel
hebben gelezen, mensen hebben gesproken om zo tot de conclusie te
komen ‘hé, dat zouden wij ook moeten doen’. Dit klinkt logisch en
laat volgens Poorthuis zien dat ze verbonden zijn met de kansen die zij
zien. Ze zijn verbonden met een persoonlijke urgentie met wat iemand
belangrijk vindt en voor zichzelf wil realiseren in het netwerk. Niet
alleen het handelen in het single en multi actor netwerk wordt aangesproken, maar ook de waarden die de deelnemers belangrijk vinden en
willen realiseren worden besproken. Door de definiëring van elkaars
begrippen en inzet, leren volgens Hortulanus de deelnemers van
elkaar, zoals in een ‘learning community’. Het single en multi actor
netwerk is een ontmoetingsruimte waar de deelnemers met elkaar
kennis delen en van elkaar leren. In de literatuur werd duidelijk dat
volgens Argyris ook de innerlijke waarden, dat iemands handelen
motiveert, kunnen worden aangesproken en niet alleen het strategisch
handelen om de netwerkdoelstelling te realiseren. Dit komt later in het
hoofdstuk terug.
Aanbevelingen:
- Een vervolgonderzoek gericht op de nieuwe verhoudingen in
overheidsinstellingen en daarmee een verkenning tussen de
verschillende disciplines in een multi actor netwerk. De
waterschapper in deze scriptie spreekt bijvoorbeeld over de
burger als klant. De agrariër is met zijn eigendom ‘klant’ van
het waterschap, maar in het netwerk ook partners in het realiseren van een gezamenlijke doelstelling. Een verdiepend
onderzoek naar de inzet en belangen van de verschillende
disciplines in een netwerk.
- Een vervolgonderzoek naar de mate van ‘vrijwilligheid’ van
Nederlandse agrarische ondernemers in innovatieve sociaaltechnische netwerken. Hortulanus benoemt in de literatuur het
kenmerk van vrijwillige inzet in een lerende gemeenschap.
Dit onderwerp lijkt aan de orde in het multi actor netwerk dat
door het institutionele kader van beleid, wet- en regelgeving
in de mate van vrijwilligheid voor innovatieve ontwikkeling
kan worden beperkt. Het aanvullend onderzoek is gericht op
de voorwaarden voor een ‘lerende gemeenschap’ in de
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agrarische sector waarin de verbondenheid tussen persoon en
bedrijf, en relationeel en strategische netwerken centraal
staan.
9.2
Grondhouding van boer en ondernemer
De agrarisch ondernemer begeeft zich buiten de bestaande kaders in
het doen van investeringen en ondergaan van risico’s. De agrariërs
vertellen dat ze vaak het gevoel hebben alleen te staan in de bedrijfsontwikkelingen en dat het met vallen en opstaan gaat. Het agrarisch
ondernemerschap geeft de deelnemers een gevoel van vrijheid, waar
volgens een aantal respondenten lef en brutaliteit voor nodig is. Ze
beginnen op ontgonnen terrein, zetten zaken in werking en daarmee
zijn de agrariërs in beide netwerken niet passief. Het zijn volgens
Horlings de nieuwe ‘makers’: mensen met leiderschap, een visionaire
rol en zoekend naar samenwerking. Opvallend is dat beide netwerken
niet werken vanuit een probleem, maar zijn gericht op een oplossing,
in bijvoorbeeld innovatie van de precisielandbouw of de gebiedsontwikkeling met multi-functioneel ruimtegebruik. In de literatuurstudie
is het WUR-onderzoek naar socio-technische netwerken besproken.
De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat netwerkdeelnemers
mensen meenemen in hun ontwikkelingen als zij gericht zijn op
urgentie en de ontwikkelingen inzetten aan de hand van een probleem.
Werken vanuit passie en oplossingsgerichtheid zou betekenen dat de
deelnemers geen omstanders kunnen meenemen in hun ontwikkeling.
Het is onduidelijk of de netwerkdeelnemers dat niet willen of kunnen.
In beide netwerken van dit scriptieonderzoek hebben de netwerkdeelnemers de basishouding van voorlopers. Het zijn mensen met een
visionaire rol, zoekend naar samenwerking en net als het tweede
netwerk in het WUR-onderzoek door hun pioniersgedrag minder
geneigd om omstanders buiten de samenwerking mee te nemen.
Als alles loopt en zaken zijn in werking gezet ervaren de deelnemers
in beide netwerken routine in de activiteiten. Als dit gebeurt geven zij
het stokje graag over aan een ander zodat ze zelf een nieuw initiatief
kunnen ontwikkelen. Het is een prikkeling die volgens Poorthuis en
Latour gevoed moet blijven en in samenwerking steeds op zoek is
naar het onbekende. Een prikkel voor het organiseren van het initiatief
en in beweging komen gebeurt wanneer mensen persoonlijk geraakt
worden in dat wat ze belangrijk vinden. In de vorige paragraaf is
beschreven dat de definiëring van actoren en de ontwikkeling van het
netwerkinitiatief meer dan alleen het strategisch handelen van de
deelnemer aanspreekt. De deelnemer kan worden geconfronteerd met
een verandering van waarden die voor hem belangrijk zijn. Een voorbeeld is de agrariër in het single actor die zijn bedrijfsvoering aanpast
aan de situatie die op dat moment bij hem past. Dat betekent grond
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verkopen, aankopen of extensiveren, zodat zijn bedrijfsvoering zowel
bij hem als persoon als op de markt en samenleving aansluit. Kijkend
naar de categorisering die is aangebracht in de waarden die de agrariers belangrijk vinden in het netwerk, lijkt het een logisch gevolg van
de netwerkdoelstelling. Het single actor netwerk heeft als doelstelling
het inzetten van precisielandbouw in hun regio. Zij bekijken hun percelen en gewassen als natuurlijke schoonheid en zoeken, na het realiseren van de innovatieve ontwikkelingen, weer naar de waarde van
een goede concurrentiepositie. Het multi actor netwerk heeft als doelstelling het ontwikkelen van een pilotproject gericht op meervoudig
ruimtegebruik. Zij bekijken de natuur als een functioneel object, dat in
uitvoering en beheersing gerealiseerd kan worden in combinatie met
andere functies in het landschap. Deze samenwerking vraagt volgens
de agrariër in het multi actor netwerk om innovatieve ontwikkelingen
en een open houding van de deelnemers om tussen de verschillende
disciplines een stap verder te zetten over de huidige beleidsgrenzen.
In de vooronderstelling van dit scriptieonderzoek is beschreven dat er
altijd sprake is van een persoonlijke motivatie ten aanzien van een
netwerk, alliantie of coalitie is, maar individuele waarden pas zichtbaar worden als iemand ruimte vindt om te handelen. De basishouding, die in de literatuur over sociaal-technische netwerken door onder
andere Hortulanus en Poorthuis wordt benoemd, bestaat uit openheid,
vertrouwen en wederkerigheid. Ook door de natuurbeheerder uit het
multi actor netwerk wordt zo benoemd als openheid en elkaar op tijd
bij het proces betrekken. De agrariër uit hetzelfde netwerk ervaart
betrokkenheid bij zijn bedrijf, dat naar voren komt in zijn functie op
het bedrijf. Het is het gedrag en een houding dat wederom om een
bepaalde classificering vraagt, zoals het ‘goed’ ondernemerschap van
de overheid betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen of
het ‘verantwoord’ ondernemen van Meijboom
Opvallend is dat in de beschrijving van de doelgroep het in beide
netwerken mannen betreft in middelbare leeftijd. De agrariërs in het
single actor netwerk hebben hetzelfde type bedrijf en ongeveer
dezelfde bedrijfsgrootte. Dit was voor de deelnemers ook een inzet
tijdens de vorming van het initiatief, omdat zij verschillende machines
samen delen, waarmee het belangrijk is dat de werkzaamheden en
oppervlakte tussen de bedrijven ongeveer gelijk zijn. Er kan echter
geen sluitende conclusie worden getrokken wat betreft de doelgroep
die met een bepaalde grondhouding valt binnen de classificering van
de pioniers in de landbouw.
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Aanbevelingen:
- In vervolgonderzoek met dezelfde vraagstelling kan een tweede ronde interviews meer diepgang en verduidelijking geven
over de individuele participatie van deelnemers. Door een
tweede interview kan er een terugkoppeling plaatsvinden van
de data uit het eerste interview en waar mogelijk ook een
reactie tegenover andere respondenten.
- Het doen van onderzoek met behulp van het reflectiewerkmodel van Korthagen naar de reflectie op persoonlijke waarden en hoe deze in de organisatievorm netwerken kunnen
worden ingezet. Door de open interviews in deze scriptie,
zonder gebruikmaking van een theoretisch model is de openheid behouden in de individuele invulling van begrippen en de
ervaring van de respondenten.
- In een volgend onderzoek met dezelfde vraagstelling is het interessant om een andere doelgroep te bevragen, bijvoorbeeld
vrouwen met een agrarisch bedrijf of actoren in een jongere
leeftijdscategorie. Een onderzoek gericht op de reflexiviteit
bijvoorbeeld van vrouwen in een agrarisch sociaal-technisch
netwerk of jong volwassenen, dat meer verdieping kan aanbrengen in eventuele gender- en generatiekenmerken in agrarisch sociaal-technische netwerken. Hebben zij bijvoorbeeld
ook de mentaliteit van Mansholt, als in ‘nooit meer honger’,
dus doorgaan en hard werken of is het voor de jongeren belangrijk om een traditie voort te zetten gericht op economische ontwikkeling?
9.3
Een zinvol netwerk
Mensen ondervinden in een relationeel en strategisch netwerk aantrekking tot het gemeenschappelijk doel, door een prikkel die ze in
beweging brengt en ruimte en aandacht biedt voor hun individuele
waarden. Vanuit de theorie is het lastig te stellen wat door de samenleving is gevormd, of wat een innerlijke deugd is die tot uiting komt in
wat iemand belangrijk vindt in het leven. Door het gesprek met C.
Anbeek ben ik mij als onderzoeker ervan bewust dat tijdens de interviews alleen waarden en prikkels worden benoemd waarvan de geïnterviewde zelf bewust is. Het is niet haalbaar om dit scriptieonderzoek
ook te richten op waarden waarvan de geïnterviewde zich niet bewust
is. De ‘value base’ besproken door Baumeister staat dichtbij het ‘verantwoord’ handelen van de agrariërs. Het ‘gewoon doorgaan’ zit in
het boerenbloed zoals het opgeloste zout ook nog steeds in het water
zit. Een zinvol netwerk is het inspelen op veranderingen in de samenleving, door het tot stand brengen van een verbinding tussen een
strategische bedrijfsontwikkeling, middels het realiseren van een
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netwerkinitiatief, en samenwerking met andere deelnemers. In beide
netwerken hebben de respondenten gesproken over de rol van een
onafhankelijke actor. Een onderwerp dat niet in de onderzoeksvraag
naar voren komt, maar wel een thema voor de geïnterviewde waarvoor
aandacht nodig is. De rol van een begeleider is benoemd door de adviseur uit het multi actor netwerk, die het belangrijk vindt om in zijn
werk onafhankelijkheid te bewaren. In het single actor netwerk
benoemen de deelnemers de behoefte aan iemand die het keuzeproces
voor de aangeschafte machines objectief had kunnen bewaken. De
aanwezigheid van een onafhankelijk persoon in de procesbegeleiding
van het netwerk lijkt voor de respondenten een mate van orde en
samenhang te brengen tijdens een aantal werkprocessen.
De agrarisch ondernemer is verantwoordelijk voor zijn eigen bedrijfsontwikkeling. Dat is zijn grondhouding waarin de wederdiensten
tussen boeren al eeuwenlang wordt uitgevoerd. Niet alleen in bedrijfsontwikkeling is het belangrijk voor de agrariërs om het klappen van de
zweep te herkennen en signalen van veranderingen aan te voelen, zoals een agrariër uit het single actor netwerk vertelt. Als persoon staat
de agrariër middenin het bedrijf en neemt hij verantwoordelijkheid ten
opzichte van zichzelf en de anderen in het netwerk. Verantwoordelijkheid tegenover de ander betekent ook de natuur. De mens is niet het
centrale punt van het bestaan. Het is volgens Latour een kosmopolitisch spel waarin de mens onderdeel is van de samenleving. De verantwoordelijkheid voor het eigen handelen is niet te ontwikkelen en te
volgen via een handelingsmodel, maar het is handelen met daden
waarin iemand zichzelf kan ontwikkelen in een voor hem zinvol netwerk. De geïnterviewde agrariërs weten wat ze willen en stappen op
andere mensen af. Ze hebben de moed om de eerste stap te nemen en
te zeggen; ‘goh wat doe jij’ en ‘zou dat ook voor mij werken?’. De
geïnterviewden zien en ervaren de gemaakte aanpassingen en daarvan
leren ze dat de gewassen en teelt laten zien dat het ook anders kan of
hoe het anders moet. De agrariërs analyseren, (her)interpreteren, en
evalueren de eigen ervaringen, gevoelens, gedachten, bedoelingen en
gedragingen, vanuit een open houding, rekening houdend met diverse
contexten en met gevoel voor verantwoordelijkheid zoals Smaling het
reflecteren benoemd heeft. De agrariërs zelf benoemen dit als ‘gewoon doen’, lef hebben en ‘het is het boerenbloed’.
De organisatievorm netwerken is een ontmoetingsruimte waarin mensen vrijwillig en tijdelijk van elkaar kunnen leren met behoud van
eigendom en verantwoordelijkheid voor het delen van kennis en leren
om hun handelen indien nodig aan te passen op een veranderende
omgeving. De individuele participatie in samenwerking is de betrok-
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kenheid die iemand ervaart om vanuit voor hem belangrijke doelen en
daarmee ook persoonlijke waarden te realiseren in het netwerk.
Aanbeveling:
- Een vervolgonderzoek gericht op de verdieping van begeleiderschap in sociaal-technische netwerken. In de KOIS-stage,
beschreven in het voorwoord, is een eerste aanzet gegeven
voor onderzoek naar netwerkbegeleiderschap in agrarische
netwerken. Een onderzoek gericht op het ‘vrije actorschap’
vanuit het theoretisch perspectief van Wielinga. In het expertinterview met Wielinga is benoemd dat de ‘vrije actor’ een
persoon is die tijdelijk het netwerk begeleidt en een rol die
door iedereen uit het netwerk kan worden vervuld.
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Slotwoord
Voor u ligt het scriptieonderzoek ter afronding van de Kritische Organisatie en Interventie Studie aan de Universiteit voor Humanistiek.
Het onderzoeksonderwerp staat dicht bij mijn hart evenals de onderzoeksmethode die voor mij laat zien dat ik tijdens mijn opleiding de
ruimte heb gekregen en genomen om mijn eigen invulling te geven
aan mijn toekomst. Er was gelegenheid om met mensen in gesprek te
gaan over hun ervaringen en de verhalen te betrekken bij theorieën die
voor mij zorgden voor een genuanceerde kijk op de toepassing van
netwerken en rotsvaste houding van Nederlandse agrariërs. In de
‘verantwoorde’ landbouw is goed te merken dat vanuit beleid en
onderzoek een actieve houding van de agrariër wordt gevraagd die in
de praktijk wel degelijk aanwezig is. De agrariër kan niet meer vanuit
sentiment en nostalgie passief reageren op het Nederlandse landbouwbeleid. Hij wil ook verder met zijn bedrijf en voor het beleid uitlopen.
Dat levert af en toe verwarring op als een agrariër zijn visionaire rol in
een sociaal-technisch netwerk verantwoordt. In netwerken is het
mogelijk om te handelen vanuit wat iemand individueel waardevol
vindt wat met of zonder begeleiderschap tot zijn recht komt.
Het enthousiasme waarmee de geïnterviewden hebben verteld over
hun bedrijf en samenwerking in de netwerken heeft mij gesterkt in de
overtuiging dat ik als onderzoeker niet vanuit de zijlijn veranderingen
in de Nederlandse landbouw moet observeren, maar met mijn laarzen
op de grond mee wil lopen met de pioniers van de agrarische sector.
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Bijlage 1
Tabel Centraal Bureau Statistiek; overzicht agrarische
bedrijven
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Bijlage 2
Tabel Centraal Bureau Statistiek; agrarische
arbeidsplaatsen
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Bijlage 3
Samenvattingen expertinterviews
Interviews met:
1. Hans Tenwolde is trainer, groepspsychotherapeut, opleider en
adviseur bij expertisecentra en educatieve instellingen zoals
de Universiteit voor Humanistiek.
2. Petra Derkzen is onderzoeker rurale sociologie aan de
Universiteit van Wageningen.
3. Wim Zaalmink is onderzoeker en projectleider bij het Landbouw Economisch Instituut afdeling Dier – sectie Bedrijf en
Beleid te Lelystad.
4. Eelke Wielinga is adviseur van LINK Consult en als extern
onderzoeker verbonden aan het Landbouw Economisch
Instituut.
5. Henri Holster is onderzoeker, projectleider en netwerkbegeleider bij de Animal Science Group (ASG) van Wageningen
UR.
6. Cristina Anbeek is docent existentiële biografie aan de
Universiteit voor Humanistiek.
7. Ina Horlings is senior-onderzoeker duurzame gebieds- en
plattelandsontwikkeling bij het Telos in Tilburg.
8. Ton Duffhues is coördinator Landbouw en Samenleving bij de
ZLTO en projectleider bij het project ‘Waarden van het
Land’.

1.
In het gesprek met Tenwolde lag de focus op het begeleiderschap en
groepsdynamiek in sociale netwerken. De begeleider in een ondersteunende rol en uitvoerend met vertragende reflectieve vragen die de
deelnemer uitnodigt om zijn verantwoordelijkheid te nemen voor individuele en groepsbeslissingen. Begeleiden is volgens Tenwolde het
stellen van trage vragen, reflexieve vragen en het inzetten van vertragende interventie. Het gaat om de waarde van diversiteit. In plaats van
de verschillen tussen mensen te minimaliseren kan het in een netwerktheorie mogelijk zijn om met deze verschillen, en de vaak daarbij
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behorende weerstanden en conflicten, te zoeken naar een omgang met
elkaar. De energie die daarbij vrijkomt kan worden omgezet naar
voortgang in het groepsproces en de uiteindelijke realisatie van de
netwerkdoelstelling. Het gaat volgens Tenwolde om deskundig deelnemerschap in sociaal-technische netwerken.
2.
Is alleen de facilitator van het proces zelfreflecterend of ook de deelnemer? In het betrekken van conflicten en weerstand in de bespreking
van de groepsdynamiek benoemt Derkzen geweldloze communicatie
als een belangrijk thema om bij het scriptieonderzoek te betrekken.
Een thema waarin een conflictsituatie ook productieve energie kan
brengen. Is er tijd voor zelfreflectie tijdens de groepsprocessen of
gebeurt dat juist thuis naderhand? Tijdens het gesprek met Derkzen is
er veel gesproken over de diverse rollen die mensen kunnen aannemen
in groepsverband met een onderscheid tussen de facilitator en de deelnemer, en hoe dat te verwerken in het onderzoek.
3.
Zaalmink is mede-auteur van het boek ‘Netwerkgereedschap voor
vrije actoren’. De beschreven methodieken en illustraties in het boek
kunnen bijdragen om voorbij ‘de plek van moeite’ te komen. “Om
netwerkdeelnemers scherp te laten bevragen en uit te dagen en om
verbindingen aan te gaan met veranderaars en ordebewaarders. Een
boek om zoveel mogelijk netwerkideeën ook daadwerkelijk te realiseren.” Zaalmink is van mening, en dat is tevens de gedachte achter de
drie categorieën van veranderaars, ordebewaarders en overlevers, dat
alleen ‘de veranderaars’ energie binnen een netwerk genereren. Als
ideeën worden gerealiseerd en de vrijgekomen energie gekanaliseerd
moet worden komen ‘de ordebewaarders’ in werking. Zaalmink is van
mening dat een netwerk energie geeft aan ‘de overlevers’ die door een
“goed” perspectief overtuigd moeten worden van de verandering en
dat kost energie. De verschillende rollen in een netwerk zijn nodig om
van ideeënfase naar de realisatiefase te komen, de gezellige
brainstormsessie moet worden ingepast in de werkelijkheid om de
netwerkdoelstelling te realiseren. Dat betekent dat de agrariër de
interessante gedachten moet toepassen in zijn eigen bedrijf met een
moment van aandacht en reflectie als gevolg. In de dynamiek van
netwerken gaat het volgens Zaalmink over sturen op de energie die
vrijkomt.
4.
Wielinga heeft de rol van ‘vrije actor’ in een sociaal netwerk gebaseerd op de door hemzelf ontwikkelde levende netwerkentheorie. Het
model van de veranderaars, de ordebewaarders en de overlevers zit
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duidelijk in zijn verhaal. Bij het realiseren van innovatie is volgens
Wielinga eerst de energie van de veranderaars nodig om vervolgens
met de ordebewaarders te onderhandelen over hoe het idee gerealiseerd kan worden. Als laatste worden de overlevers betrokken bij dit
proces, omdat dit de mensen zijn die volgens Wielinga weinig risico
willen nemen en juist veel energie besteden aan het verdedigen van
hun eigen positie. Wielinga zet vraagtekens bij mijn wens om netwerken uit het ‘Netwerken in de Veehouderij’ (NidV-) programma te
vragen. Veel van de mensen uit het NidV-programma zijn veranderaars, weten wat ze willen met het bedrijf en nemen verantwoordelijkheid voor de keuzes die ze maken. Deelnemers in dit programma zijn
al in aanraking geweest met reflectiemethoden, als de tijdlijn en de
leergeschiedenis, die in het NidV-programma zijn ontwikkeld als
reflectie-instrument en zouden daarom geen interessante doelgroep
zijn voor dit scriptieonderzoek. Wielinga adviseert woorden zoals
reflectie en zelfreflectie niet direct te benoemen in het interview, maar
te bespreken met vragen en woorden die herkenbaar zouden zijn voor
de geïnterviewde om vervolgens de interpretatie naar categorieën van
reflectie zelf te maken. De interviews zijn volgens hem een gesprek
om uit te zoeken en te onderzoeken wanneer en hoe iemand bezig is
met reflectie.
5.
Holster ziet zijn netwerkbegeleiderschap in het NidV-programma als
een samensmelting van professie en vaardigheid waarbij hij het sturen
op energie ook in andere facetten van zijn werk toepast. In een netwerk kan hij meerdere rollen vervullen en de rol van begeleider vult
hij voor een groot deel zelf in, bijvoorbeeld door persoonlijk contact
met deelnemers uit het netwerk buiten de officiële bijeenkomsten. Het
is voor Holster belangrijk om open kaart te durven spelen tegenover
de anderen. ‘Ik bied jou iets, maar je moet het zelf doen.’ In een netwerk ziet Holster zichzelf als netwerker en procesbegeleider zodat hij
indien nodig met hagel kan en mag schieten en ergens tegenin mag
gaan. Investeren in netwerken is voor Holster vertrouwen hebben,
weten hoe te handelen en hoe te bewegen in een bepaalde cultuur.
Leren en aanvoelen wat er in een netwerk gebeurt en waar het netwerk
behoefte aan heeft in de begeleiding. Voor hem is het netwerkbegeleiderschap een routine en hij kan niet uitleggen wat het precies betekent.
Het gaat om investeren in het vertrouwen van de groep en daarmee het
zoeken naar een balans tussen proces en inhoud. Proces is voor
Holster verbonden aan het netwerk en inhoud aan de studieclub die
meer afhankelijk is van structuur en techniek. Mensen zelf laten leren
en ervaren met begeleiding dat is gericht op het stellen van vragen. Hij
ziet het begeleiderschap als coachen en benoemt het ook als een soort
opvoeden. Het gaat om de groep en de mensen te laten vieren en aan112

halen. Voor Holster is ‘sensibility’, gevoeligheid van de begeleider,
belangrijk met waarden als eerlijkheid, openheid en intermenselijk
communiceren, zodat netwerken hun eigen ruimte vinden en deelnemers worden losgelaten. In de uitvoering van reflectiemethoden ‘de
tijdlijn’ en de leergeschiedenis zag Holster dat deelnemers het lastig
vonden om kwartjes momenten (belangrijke goede momenten) te
benoemen. Het zag ernaar uit dat de deelnemers geleidelijk reflecteren
en geen belangrijke momenten eruit pikken. Dat interpreteer ik als dat
de agrarisch ondernemer dus continu reflecteert! Hoe de ondernemer
dat zelf ziet kan Holster niet zeggen. Gedurende het proces bouwt hij
momenten in voor reflectie en eigenlijk is het functioneren voor een
groot deel op intuïtie.
6.
Het gesprek met Anbeek was gericht op het bespreken van het onderwerp reflectie. Ze had de aanbeveling om tijdens het scriptieonderzoek
de reflectie te onderscheiden van het handelen dat in gedrag kan
worden ervaren. Dat agrariërs continu reflecteren en direct inzetten in
de handelingspraktijk is volgens Anbeek een uitdaging om te onderzoeken en gericht op individuele waarden van agrariërs. Intrinsieke
waarden liggen ook op onbewust niveau, zoals Mirthe Terborg
beschrijft in haar onderzoek en komen niet altijd aan het licht door
observaties en interviews. Als studente, geen vertegenwoordiger van
de agrarische sector en met een paar maanden tijd is het voor Anbeek
niet haalbaar voor het onderzoek. Een aanbeveling is om ook te
vragen of een deelnemer conflict ervaart tussen de waarden die hij
nastreeft of als zijn ideaal ziet en de waarden die in het netwerk naar
voren komen. In dit onderzoek zou het volgens Anbeek moeten gaan
om bewust waardegericht handelen en dat ook laten terugkomen in
een vooronderstelling dat bewust doelgericht handelen energie geeft.
Reflexief handelen = bewust waardengestuurd handelen.
7.
In het gesprek met Horlings ligt de focus op vitale coalities met een
fusie van macht. Door de fusie is er geen regime waar mensen zich tot
kunnen verhouden. Dit vraagt veel van het moderne individu in een
samenleving die uitgaat van flexibiliteit en zelfredzaamheid van de
individuele burger. In de gebiedsontwikkeling gaat het om kenmerken
van ondernemers, hun competenties, informele lijnen en betrokkenheid die een innovatieve ondernemer op de kaart kunnen zetten. Het is
volgens Horlings van belang dat de ‘hybride’ personen buiten de institutionele kaders blijven. Een compleet regime of systeem veranderen
duurt zeker een generatie. De ondernemers moeten voor het realiseren
van veranderingen kijken naar de ruimte in het beleid en het bestaande
kader. Jules Deelder heeft dat volgens Horlings mooi verwoord: ‘Bin113 – Goed Boeren!

nen de kaders is net zoveel ruimte als erbuiten.’ Echter vindt Horlings
dat iemand realistisch moet blijven. Een netwerk of coalitie kan
uiteindelijk op drie verschillende manieren verdwijnen:
- Regime kan veranderen
- Fade-out (netwerkdoelstelling wordt niet gerealiseerd en
verdwijnt in het regime)
- Netwerk wordt geïncorporeerd (netwerkdoelstelling gerealiseerd en verdwijnt in het regime)
Er moet volgens Horlings voor mensen een ‘sense of urgency’ zijn om
te willen veranderen. Een gevoel van urgentie en willen aansluiten bij
het belang van anderen of zelf anderen zoeken die willen aansluiten.
De agrarische ondernemer is een type mens met zijn eigen opvattingen
en deze beschrijft Horlings als ijsbergen die onderling een ‘common
ground’ hebben. De top van de ijsberg is de bezieling van de ondernemer. Iedere ondernemer heeft zijn eigen bezieling en na veel praten
kunnen mensen onderling overeenkomsten vinden die zorgen voor een
verbondenheid, omdat ze toch gezamenlijke doelen hebben. De
‘common ground’ is gericht op de inhoud en de ‘wat’ vraag binnen
een netwerk. Voor mijn scriptieonderzoek adviseert Horlings om uit te
zoeken welk type mens de agrarische ondernemer is in de literatuur.
Daarin komen vast kenmerken naar boven als: autonomie, verantwoordelijkheid en rotsvaste betrokkenheid bij een gebied, omdat ze
gebonden zijn aan het land waarbinnen zij een individuele ruimte
bezitten door:
- Eigenwijs zijn
- Trouw blijven aan je eigen missie
- Nieuwe actoren op eigen voorwaarden betrekken en hierop
geen compromissen sluiten
- Eigen verantwoordelijkheid
- Zeggenschap
Het gaat over autonomie en het is wellicht een goede vraag hoe
humanistische waarden terugkomen in sociale netwerken. De afdeling
Rurale Sociologie aan de Wageningen Universiteit and Researchcentrum heeft volgens Horlings onderzoek gedaan naar de verwevenheid tussen de agrariër en zijn bedrijf. Ze raadt aan om aandacht te
geven aan een eventuele spanning tussen de deelnemer / actor /
hybride persoon in een sociaal netwerk en de structuur van het sociale
netwerk en hoe zij zich tot elkaar verhouden.
8.
Met Duffhues hebben er twee gesprekken plaatsgevonden. In het
eerste gesprek lag de focus op een verkenning van het onderwerp:
waarden van het land in agrarische netwerken. Duffhues adviseert om
niet alleen aandacht te besteden aan het netwerk in en van een organisatie, maar ook van individuele ondernemingen wanneer de deelne114

mers niet een organisatie vertegenwoordigen maar zichzelf als individuele ondernemer. Voor Duffhues is de veelzijdigheid van actoren
belangrijk in een netwerk, waar de actoren onderlinge relaties met een
wederkerig karakter met elkaar aangaan. Deze wederkerigheid is volgens hem een belangrijk aspect om te benoemen in sociale netwerken.
Het niet gaat om begrijpen van het functioneren van een netwerk,
maar om het verhaal van de individuele ondernemer in het netwerk.
Hoe staat iemand in het netwerk? Wat raakt diegene? Waardoor raakt
iemand gemotiveerd? Duffhues ziet de netwerken als een concept
tussen individuen en een groep waarbij deze vaak een vrijwillig karakter heeft en adviseert een boek van Martin Bax (een antropoloog uit de
jaren zestig met ideeën over individuen in groepen). Duffhues is van
mening dat een netwerk een rechtssysteem nodig heeft wat kan
uitmonden in een stichting of een vereniging. Er moeten rekeningen
worden betaald of andere transacties die mogelijk zijn door een titel
van de organisatie en dit is makkelijk als er veranderingen plaatsvinden. Een voorbeeld is de ‘community of practice’, bij sociaaltechnische netweken die werken in kennisontwikkeling is dit geen pre.
Het gaat volgens Duffhues om het initiatief van een netwerk en bij het
uitvoeren van veranderingen en transities in de praktijk is de institutionalisering van een stichting of vereniging nodig. Het gaat om de start
van het netwerk. Hoe vonden de deelnemers elkaar? Is er ook een
soort idealisme? Het is het zoeken naar gemeenschappelijke waarden
en naar het creëren van nieuwe waarden als een keten van netwerken
die staan voor verandering en transities. Er is volgens Duffhues een
spanningsveld tussen het oorspronkelijke initiatief en de realisatie van
de doelstelling. Vragen die dat oproepen zijn:
- Hoe heeft iemand de waarden van het oorspronkelijke initiatief kunnen vasthouden?
- Zitten deze waarden verborgen in de verhalen van mensen?
- Hoe kom je deze tegen in de praktijk? Maakt iemand excuses
of durft hij niet. Bijvoorbeeld met wetten, financiën, collega’s.
Is het tegenwoordig een natuurlijke reflectie om die dilemma’s te bespreken?
- Hoe ervaart de ondernemer deze?
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Bijlage 4
E-mailverzoek voor respondenten
Mijn naam is Dagmar Storm en ik ben een studente Humanistiek aan
de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Komend halfjaar ben ik
bezig met mijn scriptieonderzoek voor de opleiding Kritische
Organisatie en Interventie Studies (KOIS). Ik heb uw naam gekregen
van uw collega, omdat ik opzoek ben naar agrariërs die zichzelf met
andere partijen actief in het landelijk gebied hebben georganiseerd in
netwerken.
Na mijn opleiding Stad- en Streekontwikkeling aan de HAS Den
Bosch heb ik tijdens mijn stage voor de studie Humanistiek gewerkt
bij het LEI in het ‘Netwerken in de Veehouderij’ programma. In deze
stage heb ik onderzoek gedaan naar de rol van begeleider in netwerken van agrarische ondernemers.
In mijn scriptieonderzoek richt ik mij niet op de begeleiders en de
externe mensen buiten een netwerk. Ik wil graag de verhalen en
ervaringen van de ondernemers en netwerkdeelnemers zelf horen. Hoe
ervaren zij de werking van een netwerk. De vraagstelling van mijn
scriptie is:
Welke waarden hebben agrarische ondernemers die relevant zijn voor
de toekomst van hun bedrijf en welke rol spelen deze waarden in de
gesprekken binnen het netwerk?
Ik richt mij op de doelgroep van agrarische ondernemers maar in verschillende typen netwerken. Ik ben nu op zoek naar een netwerk dat
bestaat uit verschillende partijen die met verschillende belangen in een
netwerk staan, zoals bij u.
Ik zou u willen vragen of het mogelijk is dat ik u mag interviewen
over uw ervaringen in de ontwikkelingen van het project? Het gaat
hierbij om een gesprek van ongeveer een uur en het interview zal de
volgende kernvragen hebben: Wat is belangrijk voor u als ondernemer
in uw eigen bedrijf en hoe krijgen deze waarden aandacht in het netwerk? Het gesprek zal worden opgenomen met geluidsapparatuur
waarna het interview letterlijk kan worden uitgeschreven. In het
onderzoeksverslag wordt u anoniem beschreven.
Ik ben flexibel in datum, tijd en plaats voor het gesprek en hoop
binnenkort een afspraak met u te mogen maken.
Bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Dagmar Storm
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Bijlage 5
Interviewstructuur
Korte uitleg over de opzet en doel van het onderzoek en het interviewproces. De overkoepelende vraag van het onderzoek is de ruimte
voor passie en drijfveren in een netwerk.
Introductie
1) Kunt u kort iets vertellen over de geschiedenis van uw bedrijf?
Welke functie heeft u op het bedrijf?
Wat is uw belangrijkste passie of drijfveer als ondernemer: mooi
product, goed inkomen, overdragen naar volgende
generatie, werken met natuur (planten, dieren, omgeving) etc.
2) In welke netwerken bent u actief en wat is voor u het belangrijkste
netwerk?
Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om in dit netwerk actief te
zijn? (Doorvragen naar een verdere beschrijving: contact, gezamenlijk
vernieuwen, kennis opdoen, inspiratie opdoen, efficiency op het
bedrijf verhogen, hoger inkomen realiseren?)
Hoe staat u in het netwerk? (passief / actief)
Geef in een paar woorden het belang van dit netwerk aan voor uzelf
en voor de andere actoren?
Reflectie in het netwerk
3) Hoe sluiten uw drijfveren aan bij het netwerk?
Voldoet het netwerk aan uw verwachtingen?
Wat is uw functie (rol) in het netwerk?
Kunt u er uw ideeën en meningen voldoende kwijt?
Krijgt u voldoende inspiratie van de anderen?
Ervaart u een verschil tussen de relaties met collega’s in het netwerk
in vergelijking met de relaties met collega’s buiten dit netwerk? (Hoe
gaat u daarmee om?)
Tot hoe ver gaat u met het bespreken van privéaangelegenheden in het
netwerk?
Biedt het netwerk ruimte voor een gesprek over de persoonlijke waarden en ethische opvattingen?
Afsluiting
4) Wat vindt u van deze vragen?
Te moeilijk/lastig/herkenbaar/normaal?
Wilt u zelf iets toevoegen?
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