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WOORD VOORAF
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De vakgroep Voorlichtingskunde werd bereid gevonden dit onderzoek wetenschappelijk te
begeleiden. De begeleiding was in handen van drs. Fanny Heymann.
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Josje Weijters
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Anneke van de Veer.
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SAMENVATTING
Deze literatuurstudie is uitgevoerd als onderdeel van
een onderzoek naar de gezondheid van agrarische vrouwen
in de EG. Dit onderzoek is gepresenteerd op het seminar
"agrarische vrouwen en gezondheid in de EG", dat 25
april 1990 in Loenen gehouden is.
Een aantal punten kwamen uit dit onderzoek naar voren.
Als gevolg van de ongunstige situatie in de landbouw,
hebben vele bedrijven te maken met een financiële druk,
wat psychische spanningen kan veroorzaken. De mensen die
werkzaam zijn op de kleinere bedrijven, zijn vaak
genoodzaakt hun inkomen aan te vullen via
nevenactiviteiten,

zoals kamers verhuren aan toeristen,

of buitenshuis werken. Dit betekent een lastenverzwaring

voor agrarische vrouwen met als mogelijk gevolg
lichamelijk en psychische klachten. In een aantal landen
gaan vrouwen als gevolg van deze ontwikkeling, een
steeds belangrijkere rol spelen in de landbouw. Als de
man buitenshuis werkt om het inkomen aan te vullen, runt
de vrouw soms het volledige bedrijf.
,

Er bestaat een grote variatie in de hoeveelheid en het
soort werk dat agrarische vrouwen op de verschillende
agrarische bedrijven verrichten en de omstandigheden
waaronder zij werken. Er is nog weinig onderzoek gedaan
naar het verband tussen de arbeidsomstandigheden van de
agrarische vrouw en het voorkomen van
gezondheidsklachten.
Wel is bekend dat met de
toenemende arbeidsbelasting het aantal
gezondheidsklachten onder agrarische vrouwen stijgt. In
de enquêtes werden de taken van agrarische vrouwen
herhaaldelijk in verband gebracht met de voorkomende
gezondheidsproblemen. Daarnaast werd in enkele
onderzoeken een verband gevonden tussen de lichamelijke
gezondheidsklachten van de agrarische vrouw en de
ergonomische aspecten van haar werkzaamheden en de

fysische omgevingsfactoren waarin ze werkt. De
blootstelling aan allergenen en besmettelijke ziekten,
die overdraagbaar zijn via dieren, kan ook leiden tot
gezondheidsproblemen.

De combinatie van bedrijf en huishouden kan ook tot
gezondheidsklachten leiden. De dubbele taak vergroot de

arbeidsbelasting. De agrarische vrouw werkt geregeld
onder tijdsdruk, doordat haar huishoudelijk werk blijft
liggen als ze inspringt in het bedrijf en andersom.
Bovendien vinden haar bezigheden versnipperd over de dag
plaats, waardoor ze het gevoel heeft niets af te kunnen
maken. Een ander gevolg van deze versnippering is dat
haar werkzaamheden onzichtbaar zijn voor de omgeving,
waardoor ze ondergewaardeerd wordt. Psychische en
lichamelijke gezondheidsklachten zijn het gevolg.
De onzichtbaarheid van het werk van de agrarische vrouw
heeft ook tot gevolg dat de bestaande sociale
voorzieningen niet aansluiten bij haar specifieke
situatie, zodat men er geen gebruik van kan maken. En
als er goede voorzieningen zijn, dan maakt men er vaak
geen gebruik van, omdat men de noodzaak er niet van
inziet

(haar werk is immers onzichtbaar)

en men de

kosten te hoog vindt. Hierdoor werkt de agrarische vrouw
te lang door in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Dit kan rechtstreeks negatieve gevolgen
voor haar gezondheid hebben.
Meer inzicht in de werkzaamheden die agrarische vrouwen
‘
verrichten, via onderzoek, is van belang om de sociale
voorzieningen beter aan te laten sluiten bij de situatie
van agrarische vrouwen. Verder is een
mentaliteitsverandering nodig, zodat men meer gebruik
maakt van de bestaande voorzieningen.
Op coöperaties zijn de arbeidsomstandigheden voor
agrarische vrouwen gunstiger. Er zijn betere sociale
voorzieningen (kinderopvang, zwangerschapsverlof etc) en
men heeft er meer vrije tijd en sociale contacten.
Meer zeggenschap van de agrarische vrouw op het bedrijf,
zal de arbeidsverhoudingen verbeteren en positieve
gevolgen hebben voor haar gezondheid. Scholing wordt
gezien als een belangrijk middel om verbetering te
brengen in de gezondheidssituatie van de agrarische
vrouw. Het vergroot haar kennis en hiermee haar
zelfverzekerdheid en zelfbewustzijn. Echter, er zijn een
aantal knelpunten voor agrarische vrouwen om onderwijs
te volgen. Ze hebben weinig tijd vanwege hun dubbele
taak en onmisbaarheid thuis. Ook de onbereikbaarheid van
cursussen kan een knelpunt zijn om onderwijs te volgen.

Meestal worden de cursussen georganiseerd door
plattelandsvrouwen-organisaties. Deze organisaties
spelen een belangrijke rol in de belangenbehartiging van
agrarische vrouwen. Via discussieavonden en scholing,
bevorderen zij de meningvorming van agrarische vrouwen.
Verder kunnen zij een middel zijn om het sociale
isolement van de agrarische vrouw te doorbreken.

agrarian women (her work is invisible) and because of
the high costs. More research on the work and working
conditions of agrarian women is needed to make her work
visible and to design better social services.
On coöperations, the working conditions for agrarian
women are better. There are better social services
(childrencare, pregnancyleave, etcetera) and people have
more time off and more social contacts.
More dictate of agrarian women will have a positive
influence on their work relations and will have positive
consequences for their health. Education is seen (as
shown by the questionnaires) as a way to improve the
health situation of agrarian women. It increases their
knowledge and their selfconfidence and selfconsiousness.

They also get more dictate on the farm. But there are
some difficulties for agrarian women to attend courses.

They don't have much time, because of their double tasks
and indispensableness at home (no replacement). The

attainability of the courses, can also be a difficulty
for agrarian women to attain courses.

Most of the courses are organized by organizations of
agrarian women. This organizations play an important
role in the promotion of the interests of agrarian
women, by means of discussion evenings, and education.
They increase the forming of opinion of agrarian women.
This organizations are also important for social
contacts of the agrarian women.

ABSTRACT
This study of literature is performed as part of a study

which investigated the health of agrarian women in the
EC. It was presented at the seminar "the health of
agrarian women in the EC" in april 25th 1990 in Loenen.
Because of the bad situation of agriculture in the EC, a
lot of farms have financial difficulties which cause a
psychological pressure on the agrarian family. People
working on the smaller farms, have to supply their
income by taking jobs, working in toerism, etcetera.
This means a higher workload for the agrarian women,
which causes physical and psychological problems. ln a
few countries, women more and more play an important
role in agriculture, while their husbands work outside.
A lot of variation excists in the amount and the kind of
work that agrarian women do and under which
circumstances they work on the different farms. Little
research is done on the relation of working conditions
of agrarian women and the prevalence of health problems.
The higher the workload, the more health complaints the
agrarian women have. In the questionnaires, the tasks of
the agrarian women were repeatedly mentionned in
relation to health problems. Some studies found a
relation between physical health problems of agrarian
women and her near environment at work. The double task
of the agrarian women (farmwork and household)

can cause

health problems too. This double task increases her
workload. She often works under time restraint, because
of this, and her work is cut up over the day. Physical
and psychological complaints occur because of this
situation.
Another effect of the cutting up of her work is, that
her work is invisible for the people who live near her.
They underestimate her work. Psychological and physical
health problems consequently occur. Another consequence
of the invisibility of agrarian women is, that there are
no proper social services for them. The criteria on

which these arangements are based, don't fit with the
specific situation of agrarian women. And if there are
good social services, they are not used by the agrarian
people, because they don't see the need of it for the
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1.1

ACHTERGRONDEN

Het onderzoek

In de periode oktober 1989 -april 1990 is een
inventariserend onderzoek verricht naar wat er leeft op
het gebied van gezondheid van agrarische vrouwen in de
EG. De doel van dit onderzoek was om discussiepunten aan
te dragen voor het europese seminar "agrarische vrouwen
en gezondheid" dat op 25 april 1990 gehouden is.
Dit seminar werd georganiseerd door het COPA vrouwencomité*‘ De Nederlandse vertegenwoordiging was betrokken
bij de voorbereiding van het seminar. In opdracht van
deze mensen is het onderzoek, na bemiddeling door de
Wetenschaps-winkel te Wageningen, uitgevoerd door vijf
studenten van de landbouwuniversiteit te Wageningen
(Nederland). De wetenschappelijke ondersteuning was in
handen van de vakgroep Voorlichtingskunde van de
landbouw-universiteit.

1.1.1

Onderzoeksopzet en doelstelling van het onderzoek

Het onderzoek bestond uit twee delen. Allereerst werden
enguêtes met open vragen over de gezondheidsproblematiek
van agrarische vrouwen verstuurd naar alle
landbouworganisaties die aangesloten zijn bij COPA.

* De COPA is een overkoepelende belangenorganisatie van
agrariërs in de EG: comité des Organisations
Professionnelles Agricoles. Het COPA vrouwencomite is
een onderafdeling hiervan. Dit comité heeft twee
doelstellingen. Allereerst houdt men zich bezig met het
formuleren van belangen van agrarische vrouwen op
Europees nivo. Dit is mogelijk doordat de vertegenwoordigsters van agrarische vrouwen van de bij de COPA

aangesloten organisaties elkaar binnen het COPA
vrouwencomite ontmoeten en ervaringen uitwisselen.
Daarnaast behartigt men de belangen van agrarische
vrouwen in de EG.
1

Het tweede deel van het onderzoek bestond uit een
literatuurstudie, die werd uitgevoerd als aanvulling en
als ondersteuning van de enquêteresultaten. De opzet van
de vragenlijst van de enquête en de werkwijze bij de
literatuurstudie is beschreven in het rapport ’de
beschrijving van het onderzoeksproces'. Dit rapport is
opvraagbaar bij de vakgroep Voorlichtingskunde. In
rapport no39 (De agrarische vrouw en haar gezondheid in
de EC), dat bij de Wetenschapswinkel opvraagbaar is, is
het volledige onderzoek weergegeven, zoals dat tijdens
het seminar gepresenteerd is.
Doelstelling van het onderzoek.
De doelstelling van het onderzoek is te inventariseren
wat er speelt op het gebied van agrarische vrouwen en
hun gezondheid in iedere EG-1idstaat. Onderzocht is wat
de kennis en de ideeën zijn van de COPA-organisaties en
wat er in de literatuur bekend is over :
-de invloed van het takenpakket van de agrarische vrouw
op haar gezondheid en andersom.
-de invloed van de normen binnen de samenleving, sociale
voorzieningen etcetera, op de gezondheid van de
agrarische vrouw en op haar takenpakket.
De verdere achtergronden van de doelstelling staan
beschreven in het rapport 'beschrijving van het
onderzoeksproces'.

1.1.2

De literatuurstudie.

In deze rapportage zijn de resultaten van de literatuurstudie beschreven.
Het doel van de literatuurstudie was informatie te
verzamelen over de algemene landbouwsituatie in de
verschillende EG-landen om de enquêteresultaten beter te
kunnen plaatsen. Verder is onderzocht wat er bekend was
over het onderwerp agrarische vrouwen en gezondheid in
deze landen. Er is onder andere nagegaan wat er in de
literatuur geschreven is over het takenpakket van
agrarische vrouwen en de relatie hiervan met hun
gezondheid. Ook is gekeken naar andere factoren die de
gezondheid van agrarische vrouwen mogelijk beïnvloeden.
Het bleek dat er nog weinig onderzoek gedaan is naar de
2

gezondheid van agrarische vrouwen. Verder bleek het
moeilijk om informatie te vinden over de verschillende
landen buiten Nederland. Er is bij de literatuurstudie
dan ook gebruik gemaakt van zeer uiteenlopend materiaal.
Dit varieerde van wetenschappelijke rapporten tot

artikelen uit allerlei tijdschriften en informanten.
Het feit dat niet over alle landen evenveel informatie
gevonden is, heeft tot gevolg dat in dit onderzoek niet

alle landen even nadrukkelijk aanbod komen. Het

onderzoek was in z'n opzet echter ook niet
representatief bedoeld, maar heeft een inventariserend
karakter.
Voor deze rapportage is aanvullende literatuur gezocht
en er zijn conclusies geformuleerd. Verder zijn enkele
enquête-resultaten opgenomen in dit rapport als

illustratie en ter verduidelijking van de stof.
De onderwerpen die aan de orde komen, zijn gekozen op
grond van een eerste oriëntering van de literatuur en

gaven ons inziens het volledigste beeld van de factoren
die in verband staan met de gezondheid van de agrarische
vrouwen in de EG. Op basis van deze onderwerpen hebben
we de literatuur bestudeerd. Deze onderwerpen kwamen ook
duidelijk naar voren in de resultaten van de enquêtes.

1.2

De opbouw van het rapport.

Dit rapport is als volgt opgebouwd: allereerst wordt van
elk land een korte beschrijving gegeven van de algemene
landbouwsituatie in het land (Hoofdstuk 2). Vervolgens
geeft hoofdstuk 3 een weergave van wat er in de
literatuur bekend is over de arbeid van de agrarische

vrouw en de relatie met haar gezondheid. In hoofdstuk 4
wordt ingegaan op de positie
verband met haar gezondheid.
hoofdstuk 5 aangegeven welke
zijn voor agrarische vrouwen

van de agrarische vrouw in
Vervolgens wordt in
sociale voorzieningen er
en wat de tekortkomingen

zijn. In Hoofdstuk 6 volgen de conclusies.

3
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HOOFDSTUK 2 :

2.1

DE LANDBOUWSITUATIE IN DE EG-LIDSTATEN.

Inleiding

In alle EG-lidstaten is een tendens waarneembaar van een
afname van het aantal agrarische bedrijven en een afname
van het percentage van de beroepsbevolking dat werkzaam
is in de landbouwsector. Het EG-beleid en het beleid van
nationale overheden richt zich met name op de grotere,
gespecialiseerde bedrijven. Dit betekent dat sommige
kleinere bedrijven niet meer tegen de concurrentie van
de grotere bedrijven opkunnen en in financiëele
moeilijkheden komen. In sommige gevallen moeten ze zelfs
ophouden met hun bedrijf.
Op grond van de ontwikkeling in de landbouw is ruwweg
een tweedeling te maken tussen de mediterrane landen
(Spanje, Portugal, Italie en Griekenland) en Ierland, en
de overige "rijkere“ landen.
De landbouw in de "rijkere“ landen kenmerkt zich door
een hoge graad van technologie en een klein aantal grote
bedrijven. Een klein percentage van de beroepsbevolking
in deze landen is werkzaam in de agrarische sector.
Naast de ontwikkeling van de moderne landbouw hebben
de dienstverlening goed
zich hier ook de de industrie en
ontwikkeld. Deze sectoren bieden goede alternatieven
De
voor de afgenomen werkgelegenheid in de landbouw.
goede infrastructuur in deze landen, waarborgt een goede
en snelle afzet van goederen.
In de mediterrane landen kenmerkt de landbouw zich door
kleinschaligheid. Er zijn veel bedrijven en deze
bedrijven zijn meestal klein. Een groot deel van de
beroepsbevolking is werkzaam in de landbouwsector,
terwijl de industrieële sector en de dienstverleningssector nog niet sterk ontwikkeld zijn. Door het
"economisch gerichte" landbouwbeleid van de EG, is ook
het nationale beleid in deze landen voornamelijk op de
grote en middelgrote bedrijven gericht. Hierdoor
ontbreekt de aandacht voor de kleine bedrijven vaak,
terwijl deze laatste ruim in de meerderheid zijn.
4

Sociale aspecten die de leefbaarheid in de agrarische
gebieden bepalen, zoals sociale voorzieningen en een
goed wegennet, worden vaak niet meegenomen in het
nationale beleid.
Het EG-beleid ten aanzien van'de specifieke mediterrane
producten (bijvoorbeeld olijven en citusvruchten) is
minder gunstig dan het beleid ten aanzien van
bijvoorbeeld zuivel-en vleesproducten. Door het
ontbreken van een goede infra-structuur vormt ook de
afzet van producten in de mediterrane landen vaak een
probleem.
In de volgende paragrafen wordt van elk land een korte
situatieschets gegeven. Spanje en Portugal zijn onder
één paragraaf gebracht, omdat er een aantal
overeenkomsten tussen deze beide landen bestaan.

2.2

Italië

Gemiddeld 10% van de totale Italiaanse beroepsbevolking
-is werkzaam in de landbouw. Er bestaat een groot
verschil tussen het noorden en het zuiden wat betreft de
ontwikkeling van de landbouwbedrijven.
In het noorden vindt men grote en moderne landbouwbedrijven. Dit is mede een gevolg van de goede
ontwikkeling van de secondaire (industrieën) en
tertiaire sectoren in dit gebied. Slechts 4% van de
beroepsbevolking is hier werkzaam in de landbouw.
In het zuiden vestigden zich geen industrieën. De
landbouw in dit gebied is mede als gevolg van het minder
gunstige klimaat, de bodem en de geschiedenis van het
zuiden, minder sterk ontwikkeld dan in het noorden. Men
treft hier vooral de kleinere bedrijven aan. 40% van de
beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw. De
agrarische bedrijfjes in dit gebied zijn
verantwoordelijk voor 50% van de totale Italiaanse
landbouwproduktie.
Het nationale beleid is met name gericht op de
5

grote en middelgrote bedrijven in de ontwikkelde
gebieden. Dit vergroot de kloof die er bestaat tussen
het zuiden en het noorden (1,2).

2.3

Griekenland

De landbouw in Griekenland wordt (net als in Zuid-

Italië) gekenmerkt door kleinschaligheid. Ook hier is de
natuurlijke gesteldheid van de bodem en het reliëf een
belangrijke oorzaak van de kleinschaligheid van de
landbouw. Verder is de Griekse landbouwgrond versnipperd
als gevolg van het traditionele Griekse erfrecht. Een
ruilverkavelingsplan van de Griekse regering kon hier
helaas niet veel aan verbeteren.
Ruim 25% van de Griekse beroepsbevolking is werkzaam in

de landbouw. De landbouw levert een bijdrage van 17 %
aan het Bruto Nationaal Produkt. Er wordt voornamelijk
gedroogd fruit en alcoholhoudende dranken geëxporteerd.
De afzet op de EG-markt is niet zo eenvoudig omdat de
Griekse produkten van mindere kwaliteit zijn vergeleken
met de produkten van andere landen.
De kleinschaligheid in Griekenland heeft tot gevolg dat
veel mensen aan de rand van het bestaansminimum leven.

De laatste jaren is er echter een belangrijke bron van
inkomsten bijgekomen. Het massa-toerisme heeft het
Griekse platteland ontdekt en het zijn vooral de Griekse
vrouwen die daar op in spelen (3,4,5).

2.4

2.4.1

Spanje en Portugal

Algemeen

In het grootste deel van Spanje en Portugal heerst een
klimaat met hete, droge zomers en koele winters. De
bodem is veelal droog en onvruchtbaar. Het noorden
onderscheidt zich hiervan en wordt gekenmerkt door een

vochtig klimaat en woeste, bergachtige gronden.
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Er bestaat een grote verscheidenheid aan bedrijfstypen.
De belangrijkste sectoren zijn graanteelt, teelt van
bomen en struiken en het houden van kleinvee. In de
bomen- en struikenteelt nemen de olijf, wijnstruik en
citrus een belangrijke plaats in. Deze teelt is zeer
geschikt voor de arme bodems rond de Middellandse Zee.

2.4.2

Spanje

Het beleid in Spanje is met name gericht op de
industriële sector. Op agrarisch gebied heeft de
regering voornamelijk aandacht voor de grotere
landbouwbedrijven. Men heeft op het platteland te kampen
met vergrijzing en werkloosheid. De meerderheid van de
agrarische bevolking werkzaam is op de kleine

bedrijfjes.
Er bestaat geen traditie van landbouworganisaties, in
tegenstelling tot andere EG-lidstaten. Inmiddels zijn er

echter een aantal landbouworganisaties opgericht die
’zich inzetten voor de kleine boeren (6,7,8,9).

2.4.3 Portugal

In Portugal is er een eeuwenoude traditie van
coöperatieve samenwerking op het platteland. Na de
Anjerrevolutie in 1974, waarbij landhervormingen werden
doorgevoerd, ontstonden naast de traditionele
coöperatievormen, moderne, grootschalige coöperaties. De
kleine pachters van voorheen trachtten op deze manier

gezamenlijk de landbouwproduktie te verhogen. Hierdoor
zou het land minder afhankelijk van voedselimporten
kunnen worden en beter bestand zijn tegen de Europese
concurrentie.

Ondanks politieke tegenwerking en het terugdraaien van
de landhervormingen door de regering, zijn de
coöperaties er gedeeltelijk in geslaagd een verhoging
van de landbouw-produktie te bewerkstelligen (lO,ll,l2).
7

2.5

Denemarken

In Denemarken is de landbouw de belangrijkste
economische sector. De industrie is er in veel mindere
mate ontwikkeld. Van de totale agrarische produktie
wordt tweederde geëxporteerd, voornamelijk naar Engeland
en Duitsland. 7% van de totale beroepsbevolking is
werkzaam in de landbouw.
De Deense economie kenmerkt zich door een hoge rente.
Dit is noodzakelijk om buitenlands kapitaal aan te
trekken ter compensatie van de afwezigheid van
industrie. Vooral voor jonge boeren is deze hoge rente
nadelig, vanwege de vele investeringen die zij doen met
vreemd kapitaal. Vaak hebben zij nog geen 10% eigen
vermogen in hun bedrijf zitten. Door deze financiële
moeilijkheden zijn veel bedrijven genoodzaakt te stoppen
of over te stappen op part-time boeren om aanvullende

inkomsten te verwerven.
Van oorsprong waren op de kleine bedrijven voornamelijk
veehouders werkzaam en op de grote bedrijven teelde men
akkerbouwgewassen. Door de forse daling in aantallen
bedrijven, zijn de meeste bedrijven overwegend gemengd
geworden.
De landbouworganisaties in Denemarken zijn van oudsher
sterk georganiseerd. De belangenbehartiging is
gescheiden op basis van verschillen in bedrijfsgrootte.
De kleine boeren met bedrijven van l0-15 hectare zijn
apart georganiseerd evenals de middelgrote boeren met
bedrijven tot 70 hectare. Zij vormen de grootste groep.
Ook de grote boeren met bedrijven met meer dan 70
hectare land, organiseren hun eigen belangenbehartiging.
Verder bestaat de organisatie van bijvoorbeeld de
middelgrote bedrijven weer uit een aantal samenwerkende
zelfstandige verenigingen. Een boer kan van meerdere
organisaties lid zijn. Per sector benadrukt men de eigen
belangen. Deze structuur heeft tot gevolg dat de boeren
geneigd zijn elkaar te beconcurreren (l3,l4,l5,l6,l7).
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2.6

Duitsland

Evenals in Denemarken is de technologie in Duitsland
sterk ontwikkeld. Het aandeel van de landbouw in het
Bruto Nationaal Produkt

(BNP)'is 2%.

Verder is de

landbouw zeer kapitaalintensief.
Ongeveer de helft van de agrarische bedrijven zijn
deeltijdbedrijven en een groot deel van de agrarische
bedrijven zijn familiebedrijven. Er is sprake van een
dominante aanwezigheid van vrouwen in de agrarische
sector ondanks de daling sinds 1985 van het aantal
vrouwen dat werkzaam in de landbouw is. Echter op
bedrijven die groter zijn dan 20 ha vormen mannen nog
steeds de meerderheid.
Deze feminisering in de landbouw was in het verleden
opgetreden als gevolg van het verdwijnen van betaalde
krachten op de bedrijven. Het werk van de vrouwen in de
landbouw is echter weinig zichtbaar doordat veel vrouwen

in deeltijd werken. Bovendien verrichten veel vrouwen

seizoenarbeid en springen zij in op het bedrijf als ze
nodig zijn. Deze laatste twee vormen van arbeid zijn
niet in de statistieken opgenomen.
De belangen van de agrarische sector worden behartigd
door één landbouworganisatie. Dit heeft tot gevolg dat
een (politiek) standpunt al meer is uitgebalanceerd op
beleidsnivo. Bovendien werken de verschillende belangen
binnen de agrarische sector elkaar op deze manier zo min
mogelijk tegen (l8,l9,20,2l).

2.7

Ierland

De Ierse landbouwproduktie vertegenwoordigt een derde
van de totale Ierse export en is nog steeds de
voornaamste bron van inkomsten van het land. De Ierse
boeren produceren voornamelijk melk en vlees. Deze maken
tweederde van de totale landbouwproduktie uit. Meer dan
60% van de landbouw-oppervlakte is grasland, dat
gebruikt wordt voor de rundvee- en schaaphouderij.
9

De landbouwstructuur is niet hezelfde over het hele
land. In het zuidoosten bevinden zich de grotere
melkveehouderij-bedrijven. In het westen is de dominante
bedrijfsvorm het gemengd bedrijf, waarbij men zowel
melkvee als rundvee voor de verkoop houdt.
De landbouw in West-Ierland vormt een probleem. Slechts
33% van de agrarische bedrijven in dit gebied is nog
levensvatbaar. Voor de Ierse boer zijn de kosten in snel
tempo gestegen als gevolg van de inflatie en gaan nog
steeds omhoog. Hierdoor kunnen de kleine bedrijven
nauwelijks het hoofd boven water houden. De Ierse
regering subsidieert de agrarische bedrijven die in
moeilijkheden verkeren, om het inkomen van die
boerengezinnen te garanderen. Tevens wil de regering
hiermee de boeren stimuleren om investeringen te doen.
Echter deze subsidie is maar net genoeg om van te kunnen
leven zodat er geen geld overblijft voor investeringen.
De boeren kunnen hun situatie dus niet verbeteren op
deze manier. Volgens Vogels (23) zouden deze subsidies
bovendien tot gevolg hebben dat de prikkel voor de
boeren ontbreekt om de bedrijfsvoering zodanig te
veranderen dat hun bedrijf rendabel wordt, zodat ze
voldoende inkomen kunnen verwerven (23). Echter het lage
opleidingsniveau van de mensen die werkzaam zijn op de
marginale bedrijven ook de oorzaak zijn van het gering
aantal innovaties bij deze bedrijven.
De Ierse regering tracht de probleemgebieden ook te
stimuleren via voorlichtingsprogramma's en aanzetten tot
verbetering van de bedrijfsvoering. Een deel van de
kleine boeren is parttime boer geworden en zij verdienen
hun tekort aan opbrengsten van de boerderij bij op de
lokale arbeidsmarkt. Sinds de jaren zeventig woont meer
dan de helft van de Ierse bevolking in de stedelijke
gebieden. Deze verstedelijking neemt nog steeds toe.
Tegenwoordig is ook de helft van de plattelandsbevolking
geen boer of boerin meer (22,23,24).
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2.8

Groot-Brittanië

De landbouw in Groot-Brittanië is zeer heterogeen. In
het Zuid-Oosten zijn grote landbouwbedrijven, vooral
akkerbouwbedrijven. In de " probleemgebieden", zoals

Wales, Schotland, Noord-Ierland en de berglanden van
Noord-Engeland, komen voornamelijk schapen en
rundveehouderijen voor.

Kenmerkend voor de agrarische sector in Groot-Brittanië
is de grootte van de bedrijven. Een gemiddeld
landbouwbedrijf is 65 ha. Toch importeert men in GrootBrittanië nog veel voedsel.
Jaarlijks wordt 60.000 ha aan de Britse landbouw

onttrokken ten behoeve van de grote steden en
industrieën. Meestal gebeurt dit in het laagland waar
zich juist de goed gestructureerde bedrijven bevinden.
In het bergland ("the unfavable areas") wordt weinig

landbouwgrond onttrokken.
De Britse boer toonde zich in eerste instantie
enthousiast over de toetreding tot de Europese markt,
omdat de Europese prijzen interessante perspectieven
boden. Door de inflatie stegen echter de kosten voor de
boer, waardoor de inkomens in de landbouw een
voortdurend dalende lijn te zien gaven (25,26).

2.9

Nederland

De ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw na de
tweede wereldoorlog worden gekenmerkt door een snelle
verhoging van de produktiviteit van de grond en van de
arbeids-produktiviteit. Het aantal werknemers op de

bedrijven nam hierbij sterk af. Dit alles leidde tot een
aanzienlijke schaalvergroting. Het aantal agrarische
bedrijven nam af en de bedrijven intensiveerden,
specialiseerden en mechaniseerden.
Dit alles had grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. De
vermindering van het aantal werknemers en meewerkende
ll

familieleden in de landbouw kon voor een deel worden
opgevangen door de mechanisatie en specialisatie. Deels
werd deze afname van werkkrachten opgevangen door de
vrouwen. Het aantal meewerkende echtgenotes steeg.
Naast een uitbreiding van de tuinbouw en een verdere
intensivering van die sector, trad er ook een sterke
intensivering van de veehouderij op. Veestapels werden
uitgebreid en de produktie per dier per hectare steeg.
Nederland exporteert produkten van alle
landbouwsectoren.
De laatste tien jaar zijn een aantal negatieve gevolgen
van de sterke groei in de agrarische produktie onder de
aandacht gekomen. De overproduktie bijvoorbeeld, die
mede tot gevolg heeft dat er landbouwprodukten naar de
derde wereld geëxporteerd worden. Dit heeft zeer nadelig
gevolgen voor de ontwikkeling van de landbouw in deze
landen. Een ander negatief effect van de sterkte groei
in de agrarische produktie, zijn de schadelijke gevolgen
van sommige landbouwmethoden voor natuur en milieu
‘
(27,28).

2.10

Luxemburg

In Luxemburg komen nog veel meergeneratiebedrijven voor.
Dat wil zeggen dat meerdere generaties op één bedrijf
wonen. 60% van de landbouwgrond wordt rechtstreeks
geëxploiteerd terwijl 40% op gepachte grond
geëxploiteerd wordt. Het aandeel van de landbouw aan het
Bruto Nationaal Produkt is 4% De regering voert een
industrialisatiepolitiek. Dit heeft tot gevolg gehad dat
het aantal landbouwondernemingen in Luxemburg sterk
gedaald is. Vele boeren zijn in de industrie gaan
werken. Het EG-beleid met zijn nadelige gevolgen voor de
landbouw, zoals de verlaging van de graanprijzen, droeg
in belangrijke mate bij tot deze ontwikkeling. De
produktie van granen is sterk gedaald, terwijl de
produktie van rundvlees gestegen is in de periode van

1960 tot 1980.
Slechts de helft van de agrarische bedrijven in
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Luxemburg heeft een opvolger, onder andere omdat de
kosten van overname van de boerderij niet door de
opvolgers kunnen worden opgebracht. Men probeert
opvolging te stimuleren door financiële voordelen. Dit
heeft echter weinig effect omdat men vindt dat de
investeringen te weinig rendement opleveren, en omdat de
beloning van de eigen arbeid laag is.
De belangenbehartiging van de boeren vindt plaats via
een landbouworganisatie "Centrale Paysanne
Luxembourgoise" genaamd. Deze landbouworganisatie houdt
zich bezig met zaken als het inkomen van de boer,
permantente beroepsvorming en de ontwikkeling van
diensten, zoals een genenbank. Daarnaast treedt deze
organisatie ook op als pensioenkas van de boer. Het
wettelijke pensioen van de boer in Luxemburg kost
namelijk veel geld (29,30).

2.11

België

In Vlaanderen komen vooral kleine gezinsbedrijven voor.
Deze situatie is ontstaan door de gewoonte bij
generatiewisseling het bedrijf op te delen onder de
kinderen. De gemiddelde bedrijfsgrootte in België is 14
hectare.
Een probleemgebied is het zuiden. Men probeert de
problemen daar te beperken via het verlenen van vele
subsidies en premies. In Wallonië is de bedrijfsgrootte
gemiddeld 25 hectare hetgeen hoger is dan het landelijk
gemiddelde. Het inkomen van de boeren hier is echter
lager dan van de boeren in Vlaanderen, doordat de grond
minder vruchtbaar en moeilijker te bewerken is.
Door hun liberale instelling organiseren Belgen zich
niet gemakkelijk. De belangen van de boeren worden via
versnipperde organisaties behartigd (31,32,33).
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2.12

Frankrijk

Sinds 1955 is de werkgelegenheid in de landbouw in
Frankrijk met ruim 60% gedaald. Ondanks dat is nog
steeds 10% van de Franse beroepsbevolking werkzaam in de
landbouw. Hoewel de bedrijven in aantal zijn afgenomen,
zijn ze in grootte toegenomen en is de produktie fors
gestegen. Frankrijk heeft een grote export van produkten
uit alle landbouwsectoren. Om deze reden wil de Franse
overheid graag open grenzen in de E.G.
Er zijn in de landbouw een groot aantal regionale
probleemgebieden. Deze zijn onder andere ontstaan door
het in grote getale wegtrekken van de agrarische
bevolking (met name van jonge vrouwen) naar urbane
gebieden. Verder hebben de afzetstructuren zich niet
goed ontwikkeld in deze gebieden, waardoor de
Door
continuiteit van de landbouw wordt bedreigd.
steunmaatregelen zoals subsidies en een verbeterde
afzet, wil de Franse overheid de problemen in deze
gebieden aanpakken (34,35).
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2.13
*

Conclusies.

Er zijn twee groepen EG- landen te onderscheiden op
grond van de ontwikkeling in de landbouw.
In de ene groep landen kenmerkt de landbouw zich
door grootschaligheid en'een hoge graad van
technologie. In deze landen is slechts een klein
percentage van de beroepsbevolking werkzaam in de
agrarische sector. In de andere groep landen wordt

de landbouw gekenmerkt door kleinschaligheid. Een

groot deel van de beroepsbevolking in deze landen
is werkzaam op de vele kleine agrarische bedrijven.
*

De ontwikkelingen in de landbouw zijn ongunstig.
In het algemeen zijn de omstandigheden waaronder
men tegenwoordig in de agrarische sector moet

werken niet gunstig. De graanprijzen en de prijzen
van andere landbouwprodukten zijn laag, als gevolg
van de overproduktie in de EG. Dit heeft tot gevolg
dat de financiële druk op vele agrarische bedrijven
steeds groter wordt. Een groot aantal kleinere
bedrijven kunnen zich niet meer handhaven en
verdwijnen. Op andere bedrijven tracht men het
bedrijfsinkomen aan te vullen via
·
nevenactiviteiten. Men neemt een baan buitenshuis

erbij, of men verdient bij in bijvoorbeeld het
toerisme. In een aantal landen tracht men door
middel van subsidieregelingen de omstandigheden in
de probleemgebieden iets te verbeteren. Toch is het
EG-beleid en het nationaal beleid voornamelijk
gericht op de grote en middelgrote bedrijven.
*

De rol van de agrarische vrouw in de landbouw neemt
toe.
De huidige ontwikkelingen in de landbouw hebben een
belangrijke invloed op de leef- en
werkomstandigheden van de agrarische vrouw. Ze
heeft minder vaste taken op het bedrijf, maar ze
heeft steeds meer inspringtaken.
De ongunstige financiële situatie van sommige
bedrijven leidt er toe dat de vrouw een steeds
belangrijkere taak op het bedrijf heeft. In sommige
gevallen runt de agrarische vrouw het volledige
agrarische bedrijf en de man werkt fulltime
15

buitenshuis. Dit verschijnsel komt veel voor in
Portugal. Ook in Duitsland neemt het aantal vrouwen
werkzaam in de agrarische sector nog steeds toe.
De bedrijven die door de vrouwen gerund worden en
waarbij

de man elders inkomen buitenshuis verdient,

worden parttime bedrijven genoemd. Omgekeerd, als
de vrouw buitenshuis gaat werken om het
gezinsinkomen aan te vullen en de man blijft
fulltime het bedrijf runnen, is het agrarische
bedrijf een fulltime bedrijf.
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HOOFDSTUK 3 :

DE ARBEID VAN DE AGRARISCHE VROUW EN
HAAR GEZONDHEID

3.1 Inleiding

Er is weinig direct onderzoek gedaan naar de gezondheid
van de agrarische vrouw. Uit de literatuur komen wel
signalen naar voren, waaruit blijkt dat de
arbeidsomstandigheden van agrarische vrouwen ongunstig
zijn. Bijvoorbeeld de dubbele taak die agrarische
vrouwen meestal vervullen, wordt als belastend ervaren
evenals de versnippering van haar werkzaamheden. Ook in
de enquêtes worden de voorkomende gezondheidsproblemen
herhaaldelijk in verband gebracht met de
arbeidsomstandigheden van agrarische vrouwen. Naast de
dubbele taak van de agrarische vrouw, worden in de
enquêtes ook bijvoorbeeld het zware lichamelijke werk,
het werken met bestrijdingsmiddelen en onveiligheid op
het bedrijf genoemd in verband met haar gezondheid.
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe volgens de
literatuur de taken van de agrarische vrouw en haar
arbeidsomstandigheden van invloed zijn op haar
gezondheid.

3.2 De taken van de agrarische vrouw op en voor het
bedrijf.

In de meeste EG-lidstaten spelen de taken van de vrouw
zich in en rondom het bedrijfsgebouw en het huis af. Ze
liggen in het verlengde van de huishoudelijke taken.
Meestal is het huishoudelijk werk en het bedrijfswerk
van de agrarische vrouw niet echt gescheiden (36). Het
bedrijfswerk dat de vrouwen doen, heeft in het algemeen
het karakter van assisteren. Ze zijn een soort
arbeidsreserve

(36,37,38,39).

Met de taken gp het bedrijf worden die taken bedoeld die
in de bedrijfsruimten verricht worden, of op het land.
Met de taken voor het bedrijf worden bedoeld die taken
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die niet in de bedrijfsruimten verricht worden,

bijvoorbeeld kleren verstellen en de telefoon aannemen.
De taken die de agrarische vrouw verricht zijn
verschillend per bedrijfstak. Haar taken kunnen
onderverdeeld worden in vaste taken, inspringtaken en
seizoensgebonden taken.
Tot de vaste taken van de vrouw kunnen behoren de
administratie, bedrijfskleding wassen en verstellen,

telefoneren, bedrijfsbezoek ontvangen, jongvee
verzorgen, melkgerei schoonmaken, groentetuin verzorgen
(37,38), melken, producten verwerken en de dieren van en
naar de stal brengen (40).

Inspringtaken zijn geen vaste, geregelde taken. De
agrarische vrouw moet wel altijd beschikbaar zijn om
even te helpen. Tot deze taken kunnen behoren het helpen
bij een koe die moet kalven, vee omweiden, tractoren
rijden en alle mogelijke klussen op het bedrijf.
Tot de seizoensgebonden taken van de agrarische vrouw
kunnen behoren het schoonmaken van stallen (37,38,40),
bieten dunnen en persen etcetera.

3.3

3.3.1

De lengte van de werkdag van de agrarische vrouw.

Hoeveel uren werkt de boerin per week ?

Het is moeilijk om een beeld te krijgen van de
hoeveelheid arbeid die de agrarische vrouwen in de EGlidstaten verrichten.
Ze hebben de neiging de hoeveelheid door hen verrichte
arbeid te laag in te schatten (38). Uit een Nederlands
onderzoek naar de tijdsbesteding van agrarische vrouwen,
blijkt dat zij gemiddeld 47 uur per week in het
huishouden werken. Hiernaast werken zij gemiddeld 24 uur
per week in het bedrijf, wat een werkweek van 71 uur
oplevert. Er was echter een grote variatie in
tijdsbesteding per persoon in dit onderzoek (41). In de
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Deense enquête werd vermeld dat de werkdag van de
agrarische vrouw in Denemarken vaak om 6.30 uur begint
en eindigt om 19.30 uur (42). Ook dit voorbeeld toont
aan dat de werkdagen van agrarische vrouwen langer zijn
dan die van vrouwen met een ’norma1e' baan. In Portugal
komt het verschijnsel voor dat agrarische vrouwen het
gehele agrarische bedrijf runnen omdat de mannen om
aanvullend inkomen te verwerven elders gaan werken. Het
bedrijf blijft van dezelfde grootte. Dit betekent voor
de vrouw dat ze het werk van de man er in haar eentje
bij moet doen (43).

3.3.2 Factoren die van invloed zijn op het aantal uren
dat de agrarische vrouw op en voor het bedrijf werkt.

De volgende factoren zijn volgens de literatuur van
invloed op het aantal uren dat de agrarische vrouw op en
voor het bedrijf werkt :
Bedrijfsgrootte , mechanisatie en specialisatie.
Hoe groter en gemechaniseerder de bedrijven zijn, hoe
minder de vrouwen werkzaam zijn op het bedrijf
(39,40,44,45)

en hoe minder verantwoordelijkheid ze

hebben ten aanzien van bedrijfsaangelegenheden (40). De
vrouwen op deze bedrijven besteden de meeste aandacht

aan het huishouden en de kinderen of ze gaan buitenshuis
werken. Op de kleinere éénmansbedrijven worden de meeste
uren door de vrouw gemaakt (37,19).
Bedrijfstype.
Ook het bedrijfstype is van invloed op het aantal uren
dat de agrarische vrouw op het bedrijf werkt. Vrouwen
uit de melkveehouderij
(40,44) en vrouwen uit de
tuinbouwbedrijven (40) werken relatief meer mee op het
bedrijf dan vrouwen uit andere agrarische sectoren. De
vrouwen uit de akkerbouwsector houden zich weer meer
bezig met taken voor het bedrijf die zich in huis
afspelen, zoals de telefoon aannemen.

Figuur 1 illustreert de bijdrage van de agrarische vrouw
op het bedrijf in de verschillende bedrijfstypen.
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Figuur 1 : Aandeel van de agrarische vrouw, haar
echtgenoot en anderen in de totale
arbeidstijd op het bedrijf, per bedrijfstype
(in P rocenten) in Nederland.
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Gezinsfase
De gezinsfase is mede een belangrijke factor die
bepaalt, in hoeverre de agrarische vrouw werkzaam is op
het bedrijf. Als men kleine kinderen heeft dan zal de
agrarische vrouw zich relatief meer bezig houden met het
huishouden en de verzorging van de kinderen, dan met het
bedrijf.
Verder spelen een rol het inkomen, de aanwezigheid van
gesalarieerde arbeidskrachten, de gezinssamenstelling,
de regio,. de explotatievorm en de leeftijd. Hoe ouder
de boerin,

des te minder werkt ze

(41,44).

Ook normen en waarden die ten aanzien van de arbeid van
de meewerkende vrouw in de maatschappelijke groepen
leven en verwachtingen hieromtrent, kunnen een rol
spelen bij het aantal uren dat de agrarische vrouw
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maakt. Als er een opvolger in het bedrijf gaat werken,
dan heeft de vrouw ook minder taken op het bedrijf.
Hoe de taken van de agrarische vrouw haar gezondheid
beïnvloeden, wordt beschreven in de volgende paragraaf.

3.4
Lichamelijke gezondheidsproblemen als gevolg van
de arbeidsomstandigheden van de agrarische vrouw.

3.4.1 Inleiding

Er is weinig direct onderzoek gedaan naar het verband
tussen de gezondheid van agrarische vrouwen en hun

arbeid en arbeidsomstandigheden zoals al is vermeld in
de inleiding van dit hoofdstuk. Uit de enquêtes blijkt
echter dat vele agarische vrouwen in de EG-lidstaten

lichamelijke klachten hebben zoals rugklachten,
spierklachten en gewrichts-klachten (Duitsland, Belgie,
Griekenland,Luxemburg). In de volgende paragrafen wordt
dieper ingegaan op de mogelijke oorzaken van deze
klachten.

3.4.2 Ergonomische omstandigheden en lichamelijke
klachten

In Nederland is onderzoek gedaan bij meewerkende vrouwen

uit de varkensfokkerij en de melkveehouderij en bij
tuindersvrouwen uit de glasbloementeelt. Men heeft
ondermeer onderzocht hoe de relatie is tussen hoe zij
hun arbeid ervaren (subjectieve arbeidsbeleving) en hun
lichamelijk en psychisch welbevinden.
In dit onderzoek is voor alle lichamelijke klachten met
betrekking tot het bewegingsapparaat, een verband
gevonden met de ervaren fysieke belasting in het bedrijf
en in het huishouden. Dit zou kunnen betekenen dat de

arbeidsbelasting in het bedrijf de oorzaak is van deze
klachten. Echter, voor geen van de gevonden verbanden in
dit onderzoek kan met zekerheid geconcludeerd dat één
2l

factor de oorzaak is van de gezondheidsklachten, of dat
er nog andere factoren meespelen. Bij klachten aan het
bewegingsapparaat valt te denken aan klachten met
betrekking tot de bovenste en de onderste ledematen,
tintelingen of een verdoofd gevoel in de ledematen,
nekklachten, rugklachten en spier-of gewrichts-klachten.
Deze kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld het
langdurig in dezelfde houding werken, regelmatig bukken,
regelmatig rekken boven macht, zware lasten tillen,
geknield werken en met de knieën gebogen bukken (44).
In een overeenkomstig Duits onderzoek heeft men de
subjectieve arbeidslast van agarische vrouwen,
huisvrouwen en andere werkende vrouwen vergeleken en in
verband gebracht met hun gezondheid. Hierin komt naar
voren dat met toenemende belasting bij alle vrouwen het
aantal ziektegevallen stijgt. Dit betreft vooral
skelet/en gewrichtsziekten, hart- en vaatziekten, jeuk
aan de handen en depressies

(19).

Een Franse studie geeft het vele staan en het frequent
van houding veranderen aan als belastend voor de
gezondheid (46).

Een ander Frans onderzoek benadrukt,

dat de machines waar de agrarische vrouw mee werkt vaak
niet gemoderniseerd zijn. Ook zijn de meeste agrarische
technieken volgens dit onderzoek niet aangepast aan het
werk van de vrouwen. Dit leidt tot lichamelijke klachten
(36).

3.4.3

De (dubbele) taken en lichamelijke klachten

Zoals al in paragraaf 3.2 vermeld, hebben vele
agrarische vrouwen een dubbele taak. Ze zijn vaak
werkzaam op of voor het bedrijf en tevens
verantwoordelijk voor het huishouden. Het werk op en
voor het bedrijf gaat hierbij altijd voor, zodat in
drukke tijden het huishoudelijk werk naar de avonduren
verschoven wordt. Er is dus een soort spanningsveld
tussen het huishoudelijk werk en het werk op het
bedrijf. Werkt de agrarische vrouw op het bedrijf dan
blijft haar huishoudelijk werk liggen en andersom.
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Het inspringwerk van de agrarische vrouw op het bedrijf
leidt tot versnippering van haar werkzaamheden. In een
Frans artikel kwam naar voren dat vrouwen hun
dagindeling aanpassen aan die van hun man (36). Ze heeft
het gevoel niets af te kunnen maken wat psychische
klachten oplevert (zie 3.5).
Verder heeft deze situatie tot gevolg dat de agrarische
vrouw geregeld werkt onder tijdsdruk en onregelmatige
werktijden heeft. Dit vergroot de arbeidsbelasting van
de agrarische vrouw. Volgens Nederlandse onderzoeken,
staat deze situatie in verband met het voorkomen van
lichamelijke klachten bij agrarische vrouwen (44).

3.4.4 Fysische omgevingsfactoren en lichamelijke
klachten

In het al eerder genoemde Nederlandse onderzoek komt ook
naar voren dat klachten met betrekking tot CARA (dit is
een verzamelnaam voor verschillende aandoeningen met
betrekking tot de luchtwegen zoals bronchitis en astma),
een verband vertonen met blootstelling aan
luchtverontreiniging (bijvoorbeeld stank en stof). Ook

fysische omgevingsfactoren zoals kou, warmte,
temperatuurwisselingen vochtige lucht en tocht vertonen
een relatie met CARA-klachten in dit onderzoek. Het kan
echter zijn dat deze relaties een vereenvoudigd beeld
van de werkelijkheid geven, omdat het mogelijk is dat de

verschillende klachten onderling samenhangen evenals de
verschillende vormen van arbeidsbelasting (44).
Een ander Nederlands onderzoek brengt naar voren dat
trekkertrillingen menstruatiestoornissen kunnen
veroorzaken (47).

Het lawaai van machines kan leiden tot

doofheid. Verder vormt het omgaan met dieren (doorgaans
één van de taken van de agrarische vrouw)

een risico

voor het oplopen van verschillende vormen van
infectieziekten die overgebracht worden van dieren op
mensen (bijvoorbeeld melkerskoorts) en allergieën (48).
Dit laatste probleem is ook in een aantal enquêtes naar
voren gebracht. In de volgende paragraaf wordt hier
verder op ingegaan.
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3.4.5

Beroepsallergenen

Er bestaan in de agrarische sector een aantal
beroepsallergenen die klachten met betrekking tot de
huid kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld eczeem en
allergische reacties. Eczeem kan op de handen voorkomen
als gevolg van irriterende stoffen zoals zepen, shampoo,
wasmiddelen, poetsmiddelen etc. Rubberallergie komt voor
bij mensen die elke dag koeien melken (vaak een taak van
de agrarische vrouw) en dus elke dag met rubberslangen
werken. Huisstofmijt, ook een beroepsallergeen in de
agrarische sector, is een belangrijke oorzaak van astma.
Verder kunnen huidschilfers van dieren en
schimmelsporen, benauwdheid en hoesten veroorzaken. De
zogenaamde boerenlong en champignonkwekerslong kunnen
ontstaan door een voortdurend contact met schimmels of
stof. De longen worden hierdoor steeds gevoeliger voor
prikkelende stoffen (49).
In vele enquêtes wordt de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen naar voren gebracht in verband met
de gezondheid van de agrarische vrouw. Deze middelen
zouden allergieën, huidaandoeningen en kanker kunnen
veroorzaken. Wetenschappelijke bewijzen hieromtrent
ontbreken echter. De onzekerheid ten aanzien van het
eventuele schadelijke effect van deze middelen voor het
gezin, kan een psychische druk opleveren voor de
agrarische vrouw. In de literatuur is hierover niets
gevonden. Andere arbeidsfactoren die een psychische
belasting kunnen opleveren voor de agrarische vrouw,
worden besproken in paragraaf 3.5.

3.4.6

Ongelukken.

Een Nederlands onderzoek geeft aan dat ongevallen het
meest voorkomen in de tuinbouw en in de akkerbouw (50).

In Engeland heeft men zich vele jaren beziggehouden met
de preventie van ongevallen op de boerderij. Dit heeft
tot gevolg gehad dat ongelukken op de boerderij daar
niet langer de belangrijkste oorzaak van sterfte door
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ongelukken is onder de boerenbevolking. Uit onderzoek

blijkt dat verkeers-ongelukken nu de belangrijkste
doodsoorzaak zijn onder de boeren. De tweede
doodsoorzaak onder de boerenbevolking in Engeland is
zelfmoord. Dit cijfer ligt tweemaal zo hoog als de
sterfte ten gevolge van bedrijfsongevallen.

3.4.7 Verschillende gezondheidsklachten per
bedrijfssoort.

Alle eerdergenoemde gezondheidsklachten verschillen per
bedrijfstak. Volgens een onderzoek van Bierstekers geven
agrariërs uit de pluimveehouderijen en de
champignonkwekerijen relatief de meeste
gezondheidsklachten aan. Het aantal behandelingen voor
huidziekten verschilt ook sterk per agrarische sector
(50).
Ziekten van hart-en bloedvaten, ademhalingswegen,
verwondingen en vergiftiging komen voornamelijk voor in

de intensieve veehouderij. Akkerbouwers hebben over het
algemeen meer verschijnselen van geestelijke
overbelasting (51). Deze onderzoeken zijn niet specifiek
op agrarische vrouwen gericht, maar gezien het feit dat
sommige arbeidsomstandigheden en omgevingsfactoren van
de agrarische vrouw overeenkomen met die van de man,
komen deze gezondheidsproblemen mogelijk ook bij de
agrarische vrouwen voor.

3.5 Psychische gezondheidsproblemen met betrekking tot
de arbeidsomstandigheden van de agrarische vrouw.

In de volgende paragrafen worden een aantal factoren
besproken die in verband staan met psychische problemen
van de agrarische vrouw.
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3.5.1

Arbeidsinhoud

Het al eerder genoemde Nederlandse onderzoek heeft een
verband gevonden tussen de inhoud van het werk van de
agrarische vrouw en het voorkomen van psychische
problemen (44). Agrarische vrouwen die hun werk niet
boeiend, onvoldoende afwisselend, te eenvoudig of niet
passend vinden, hebben in dit onderzoek meer psychische
klachten dan de andere vrouwen.
De druk die ondervonden wordt door agrarische vrouwen
vanuit het bedrijfswerk op de huishouding en andersom,
staat ook in verband met het voorkomen van psychische
klachten. Zoals in 3.4.3 is aangegeven, passen de
vrouwen zich met hun dagindeling vaak aan aan de man.
Het bedrijfswerk gaat altijd voor het huishoudelijk
werk, zodat in drukke tijden dit laatste blijft liggen.
Door deze verstrengeling van bedrijfswerk en
huishoudelijk werk, werkt de agrarische vrouw vaak onder
tijdsdruk en heeft ze het gevoel niets af te kunnen
maken. 46.5% van de vrouwen uit het onderzoek van
Bloemhof, zegt onder tijdsdruk te werken, terwijl 44%
respectiefelijk 53.8% van de agrarische vrouwen zeggen
dat hun bedrijfswerk of huishoudelijk werk vaak
belemmerd wordt door onverwachte gebeurtenissen.

3.5.2

Arbeidsverhoudingen

Ook de arbeidsverhoudingen tussen de agrarische man en
vrouw staan volgens het al eerder genoemde Nederlandse
onderzoek van Bloemhof in verband met het voorkomen van
psychische klachten bij agrarische vrouwen. In 3.4.3 is
al vermeld dat de vrouw haar dagindeling aanpast aan die
van haar man. Het feit dat de man onvoldoende rekening
met haar houdt en zijn onderwaardering voor haar werk,
kan leiden tot psychische klachten bij de agrarische
vrouw. Uit het onderzoek van Bloemhof blijkt dat 40.3%
van de vrouwen vond dat hun man hun huishoudelijk werk
onderwaardeert. Dit heeft mogelijk te maken met het feit
dat het huishoudelijk werk een lage status heeft in de
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maatschappij. Hier komt nog bij dat de werkzaamheden van
de agrarische vrouw versnipperd over de dag
plaatsvinden. Door haar inspringtaken ontbreken
duidelijke taken. Hierdoor zijn haar werkzaamheden
onzichtbaar voor haar omgeving en ook voor haarzelf.
Zoals in paragraaf 3.3.1 vermeld, hebben agrarische
vrouwen zelf ook de neiging de hoeveelheid door hen
verrichte arbeid te laag in te schatten (44).

3.5.3

Arbeidsvoorwaarden.

De arbeidsvoorwaarden op de agrarische bedrijven zijn
tegenwoordig ongunstig. De toekomst van het
boerenbedrijf is vaak onzeker, als gevolg van de
ongunstige situatie in de landbouw en vaak is er ook
geen opvolger van het bedrijf. Verder is de financiële
druk bij vele agrarische bedrijven toegenomen. Een
Engelse enquête geeft aan dat er psychische problemen
voorkomen bij de mensen in de agrarische sector als
gevolg van de druk van het dalend inkomen. Deze
inkomensdaling heeft tot gevolg dat men op sommige

bedrijven hun inkomen moet aanvullen met
nevenactitiveiten. Dit betekent een lastenverzwaring
voor de agrarische vrouw. Soms neemt de agrarische vrouw
een baan buitenshuis erbij (zie 3.6), zodat ze een
driedubbele taak te vervullen heeft (baan, huishouden,

bedrijfswerk). Een Duits onderzoek geeft aan dat
bijverdienende agrarische vrouwen tegenover fulltime
boerinnen meer maag-en darmklachten, hypertensie, angina
pectoris, jeuk en verdoving in de handen hebben. Dit is
waarschijnlijk het gevolg van de zwaardere lichamelijke
en psychische belasting van deze vrouwen (19).
Het komt ook voor dat de man om het inkomen aan te
vullen buitenshuis gaat werken. In dit laatste geval
runt de vrouw het agrarische bedrijf. Dit verschijnsel
ziet men veel in Portugal (43). Verder betekent de vaak
uit financiële nood gedwongen omschakeling van fulltime
naar parttime-bedrijven een verandering van sociale
status. Hiermee kan men problemen hebben (19).
Het feit dat de beloning op agrarische bedrijven vaak
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niet in overeenstemming is met de geleverde arbeid, kan
ook frustrerend zijn. Een Duitse studie geeft aan, dat
de psychische belasting van de agrarische vrouw groter
wordt met de toenemende bedrijfsgrootte. Dit heeft
mogelijk te maken met het feit dat grotere bedrijven
grotere investeringen doen. Ook hebben deze bedrijven te
maken met grotere financiële transacties en schulden.
Dit vergroot de psychische druk op het boerengezin en
dus ook op de agrarische vrouw. Dit onderzoek benadrukt
verder dat de druk van buitenaf die op het boerengezin
rust, om zich aan allerlei wetten en maatregelen aan te
passen, ook pychische spanningen kan veroorzaken (19).

3.5.4

De geïsoleerdheid van het boerenbestaan

Door de lange dagen die het boerengezin soms maakt heeft
men weinig tijd om aan het maatschappelijk leven deel te
Een Frans onderzoek geeft als oorzaak
nemen (35,52).

van het toegenomen isolement van het boerengezin, de
mechanisering en modernisering van de bedrijven aan. Er
is steeds minder collectief werk te doen (36). Verder
zijn op het platteland slechts beperkte mogelijkheden
van transport en sociale voorzieningen, zoals in een
Engelse studie wordt aangegeven (53). Deze
geïsoleerdheid van het boerenleven kan psychische
problemen opleveren. Meestal hebben de agrarische
vrouwen echter wel een auto tot hun beschikking. Een
ander aspect waardoor agrariërs steeds geïsoleerder
komen te staan is de verstedelijking van het platteland.
Steeds meer niet-agrariërs gaan op het platteland wonen.

Deze mensen leiden een heel ander leven dan de mensen
uit de agrarische sector. Ze hebben een 40-urige
werkweek en een vast salaris. Verder hebben ze meer
vakantie en vrije weekenden. Deze nieuwe streekbewoners
hebben dan ook niet veel begrip voor de situatie van de
mensen uit de agrarische sector (52).
Sommige agrarische vrouwen doorbreken hun sociaal
isolement door buitenshuis te gaan werken (40,54,23).

Ook de plattelandsvrouwenverenigingen vormen een
belangrijk middel om hun sociaal isolement te
doorbreken. Men vindt er gezelligheid en ontspanning
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(52).

3.6

Buitenshuis werken en gezondheid.

Het buitenshuis werken van de agrarische vrouw heeft
zowel een positieve als een negatieve invloed op haar
gezondheid.
Een Belgisch rapport geeft aan dat 24% van de boerinnen
een beroepsbezigheid buitenshuis hebben in België (31).
In Nederland werkt minder dan 5% van de agrarische

vrouwen buitenshuis. Volgens het onderzoek van Loeffen
zouden agrarische vrouwen minder buitenshuis werken dan
de doorsnee vrouw als gevolg van het dubbele takenpakket
dat ze al hebben (28). Het percentage agrarische vrouwen
dat buitenshuis werkt verschilt wellicht sterk per land.
Deze verschillen hangen samen met de verschillende
normen en waarden hieromtrent in de EG-landen.

De motieven die agrarische vrouwen hebben om buitenshuis
te werken zijn verschillend. Het moet voor de agrarische
vrouw allereerst 'mogelijk' zijn om buitenshuis te
werken. Een rapport over Ierland brengt naar voren dat
het al of niet buitenshuis werken van de agrarische
vrouw, afhankelijk is van haar taken op het bedrijf en
haar gezinssituatie. Is haar agrarische werk niet te
omvangrijk en heeft ze geen kleine kinderen, dan kan ze
buitenshuis werken. Het zijn in dit land veelal de
vrouwen op de niet-gemengde, onrendabele bedrijven die
buitenshuis werken. In dit geval is het belangrijkste
motief om buitenshuis te werken economische noodzaak
(23). Dit motief komt ook naar voren in andere
literatuur (23,39,54,55).
Een positieve invloed op de gezondheid van de agrarische
vrouw is, dat het gezinsinkomen vergroot wordt, zodat
het gezin beter rond kan komen en men minder geldzorgen
heeft. Dit verlaagt de psychische druk van de agrarische
vrouw.
Een negatieve invloed op haar gezondheid is de taakverzwaring die het buitenshuis werken oplevert. De
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agrarische vrouw heeft nu een driedubbele taak, wat een
grotere lichamelijke en psychische belasting oplevert.
De bijverdiensten van de agrarische vrouw kunnen ook tot
een verbetering van haar positie leiden. Dit laatste is

voor sommige vrouwen een belangrijk motief om zelf geld
bij te verdienen. Zij willen op deze manier hun
zelfstandigheid en economische onafhankelijkheid
vergroten en het bevordert hun gevoel van eigenwaarde
(23). Ook de behoefte aan sociale contacten en het
doorbreken van het sociale isolement is een belangrijk
motief voor buitenshuis werken (23,40,54).

De jongere generatie van agrarische vrouwen heeft vaak
al een baan gehad voordat ze trouwden. Sommige vrouwen
willen hun beroep voortzetten, omdat ze plezier in het
werk hebben. Een ander motief om buitenshuis te blijven
werken is dat ze niet genoeg om handen hebben thuis
(52).

De vrouwen die thuis wel werk hebben, maar bewust

kiezen voor buitenshuis werken, zullen de taakverzwaring
gemakkelijker accepteren en minder als werkdruk ervaren.
Het buitenshuis werken van vrouwen en dus ook van
agrarische vrouwen, raakt ook hoe langer hoe meer
ingeburgerd in de maatschappij.

.

In artikelen over Griekenland, Spanje en Engeland wordt
het toerisme aangegeven als belangrijke nevenactiviteit
van de agrarische vrouw. Soms heeft de vrouw zich
hierbij volledig teruggetrokken uit de agrarische
produktie en houdt zij zich uitsluitend bezig met het
toerisme. In Griekenland heeft de emancipatieraad pilotprojecten opgezet om vrouwencoöperaties op te richten.
De bedoeling hiervan is de emancipatie van de vrouw te
bevorderen door middel van een zelfstandig inkomen uit
het plattelandstoerisme. Tevens biedt het deze vrouwen
de gelegenheid om neveninkomsten te verkrijgen, die
gezien de marginale positie van de agrarische sector
hard nodig zijn. De inkomsten worden verkregen uit
bijvoorbeeld kamerverhuur aan toeristen, weven etcetera,

en zijn dus gebonden aan huis. Het runnen van café's en
restaurants door de vrouwen stuitte op problemen. De
vrouw moet haar werkzaamheden dan namelijk buitenshuis
verrichten en dat is slecht voor haar reputatie volgens
de traditionele Griekse normen (56).
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3.7

Het leven van agrarische vrouwen op de coöperaties.

Uit artikelen uit Denemarken, Portugal en Italië blijkt
dat de arbeidsomstandigheden op coöperaties vaak veel
beter zijn dan op de gewone agrarische bedrijven. De
mensen hoeven korter te werken en hebben geregeld een
weekend vrij en vakantie. Verder is het er gezellig, er
is meer collectief werk en er zijn meer sociale
voorzieningen, zoals kindercreches. Een Deens artikel
geeft aan, dat op de coöperaties in Denemarken goede
zwangerschaps- en ouderschapsregelingen aanwezig zijn
(57,58).
Dit alles heeft een positieve invloed op de gezondheid
van de agrarische vrouw. Ze heeft kortere werkdagen en
meer vrije tijd, zodat ze lichamelijk minder zwaar
belast is. Verder leeft men op coöperaties minder
geisoleerd en heeft men er meer sociale contacten.
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3.8

*

Conclusies

Er is een grote variatie in de werkzaamheden van de
agrarische vrouw.

De hoeveelheid en het soort werk dat agrarische
vrouwen verrichten op de verschillende agrarische
bedrijven in de verschillende landen, is erg
variabel. Ook de omstandigheden waaronder zij
werken kunnen zeer verschillend zijn. De
gezondheidsbedreigende factoren van de agrarische
vrouw in verband met haar arbeid en
arbeidsomstandigheden zijn dan ook zeer divers en
in verschillende mate aanwezig bij de verschilende
vrouwen.
Wel blijkt uit onderzoek dat met de toenemende
arbeidsbelasting het aantal gezondheidsklachten bij
(alle) agrarische vrouwen stijgt.
*

Ergonomische werkomstandigheden en omgevingsfactoren
van de agrarische vrouw staan in verband met het
voorkomen van gezondheidsklachten.
Ergonomische aspecten van het werk van de
agrarische vrouw, bijvoorbeeld geregeld bukken of
zware lasten tillen, staan volgens enkele
onderzoeken in verband met het voorkomen van
gezondheidsklachten bij agrarische vrouwen.
Ook haar werkomgeving (zoals stank, stof, vocht, en
temperatuurwisselingen) vertoont een verband met

het voorkomen van allerlei gezondheidsklachten.
Verder zijn er in de agrarische sector zogenaamde
beroepsallergenen (huisstofmijt, irriterende
schoonmaakmiddelen, champignonkwekerslong) en
worden sommige agrarische vrouwen regelmatig
blootgesteld aan mogelijke ziekten die van dier op
mens worden overgedragen.
*

De inhoud van het werk van de agrarische vrouw en haar
dubbele taak kan gezondheidsproblemen opleveren.
Vrouwen die hun werk eentonig of saai vonden,

hebben meer psychische klachten, volgens Nederlands
onderzoek. Verder levert de dubbele taak van de
agrarische vrouw (huishouden en bedrijf) een extra
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arbeidsbelasting op, wat tot gezondheidsklachten

kan leiden. Sommige agrarische vrouwen werken 71
uur per week. De verstrengeling van haar
huishoudelijk werk en haar bedrijfswerk, heeft tot
gevolg dat haar werkzaamheden versnipperd over de
dag plaatsvinden. Hierdoor werkt ze geregeld onder
tijdsdruk, en heeft ze soms het gevoel niets af te
kunnen maken. Dit kan psychische klachten
veroorzaken.
*

Het werk van de agrarische vrouw wordt
ondergewaardeerd door haar omgeving.
De versnippering van de werkzaamheden van de
agrarische vrouw, heeft tot gevolg dat haar werk
onzichtbaar is voor haarzelf en voor de mensen in
haar omgeving. Hierdoor wordt haar werk
ondergewaardeerd door haarzelf, haar man en de

mensen uit de directe omgeving. Ook de lage status
van het huishoudelijk werk leidt tot
onderwaardering van haar werk. Psychische klachten
kunnen het gevolg zijn.
*

De financiële omstandigheden en de
toekomstperspectieven zijn ongunstig in de agrarische
sector.

Vele agrarische bedrijven staan onder financiële
druk, wat psychische spanningen oplevert voor het
gehele gezin, dus ook voor de agrarische vrouw.
Door geld bij te verdienen via nevenacitiviteiten
(baan buitenshuis, toerisme), kan men deze
financiële druk (en de psychische druk)
verminderen. Aan de andere kant betekent
bijverdienen een lastenverzwaring, ook voor de
agrarische vrouw.
De onzekerheid over de toekomst van het bedrijf en
de verandering van sociale status, kunnen ook tot
psychische klachten leiden. Verder brengen de grote
financiële transacties en investeringen bij de
grotere bedrijven ook een psychische belasting met
zich mee.
*

Buitenshuis werken van de agrarische vrouw heeft ook
positieve gevolgen voor haar gezondheid en haar
leefomstandigheden.
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Door buitenshuis te werken, doorbreken vrouwen hun
geïsoleerde bestaan. Een ander positief effect van
buitenshuis werken is dat de agrarische vrouw
zelfstandiger is en meer gevoel van eigenwaarde
verkrijgt.
*

Op de coöperaties zijn de leefomstandigheden
gunstiger.
Men leeft minder geïsoleerd op de coöperaties.
Bovendien heeft men er meer vrije tijd en zijn er
(kinderopvang,
betere sociale voorzieningen
zwangerschapsverlof etc). Dit zal een positieve
weerslag hebben op de gezondheid van de agrarische
vrouw.
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HOOFDSTUK 4

4.1

:

DE POSITIE VAN DE AGRARISCHE VROUW EN
HAAR GEZONDHEID.

Inleiding

In hoofdstuk 3 is naar voren gekomen dat de voorkomende
gezondheidsproblemen bij agrarische vrouwen, het gevolg
kunnen zijn van de versnippering van hun werkzaamheden,
de dubbele taak die ze hebben en de onderwaardering van
hun werk. Deze ongunstige arbeidsomstandigheden komen
voort uit de arbeidsverhoudingen tussen man en vrouw op

het bedrijf.
Als de agrarische vrouw meer zeggenschap heeft over de

dagelijkse bedrijfsvoering, dan kan haar leef- en
werksituatie verbeteren. Man en vrouw kunnen meer
rekening houden met elkaars bezigheden als ze samen
overleggen over de dagelijkse bedrijfsvoering. Door een
efficiëntere dagindeling, kan versnippering van de
werkzaamheden van de agrarische vrouw, voor een groot
deel verminderd worden. Bovendien wordt tijdens een
werkoverleg duidelijk wat de dagelijkse bezigheden van
beide partners zijn. Op deze manier wordt het werk van
de agrarische vrouw zichtbaarder voor zowel haarzelf als
voor haar man. Welke factoren de zeggenschap van
agrarische vrouwen bepalen, wordt besproken in paragraaf

4.3.
De zeggenschap van agrarische vrouwen, wordt voor een
groot deel bepaald door de positie die ze innemen thuis,
op het bedrijf en in de samenleving.
Een middel ter verbetering van de positie van agrarische
vrouwen is scholing. Scholing wordt in de enquêtes
herhaaldelijk in verband gebracht met de gezondheid van
agrarische vrouwen. Via scholing verkrijgt men meer
kennis en zelfvertrouwen en vrouwen worden zich meer
bewust van hun situatie. Ze worden mondiger en
verkrijgen meer zeggenschap op het bedrijf. In paragraaf
4.4 wordt verder ingegaan op de scholing in de
verschillende EG-lidstaten.
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Een ander middel ter verbetering van de positie van
agrarische vrouwen is belangenbehartiging.
Plattelandsvrouwenorganisaties spelen hierin een
belangrijke rol. In paragraaf 4.5 wordt hier verder op
ingegaan.
Om het begrip ’positie van de vrouw' iets concreter te
maken, is in paragraaf 4.2 allereerst een overzicht
gegeven van de posities die agrarische vrouwen juridisch
gezien kunnen innemen.

4.2 De juridische positie van de agrarische vrouw op
het bedrijf.

Juridisch gezien kan de agrarische vrouw vier posities
innemen op het bedrijf. Deze posities zijn:
1) Bedrijfshoofd. Deze positie wordt in de meeste landen
slechts bij uitzondering bekleed door vrouwen.
2) Medeonderneemster. In dit geval is de vrouw samen met
haar partner verantwoordelijk voor de
bedrijfsvoering.
3) Loontrekster. In dit geval werkt de vrouw in
loondienst op het bedrijf met alle bijbehorende
rechten en plichten.
4) Meewerkend echtgenote. Deze situatie komt het meeste
voor in de EG-lidstaten, mede als gevolg van het
huidige EG-beleid, waarbij op de kosteloze hulp van
de agrarische vrouw gerekend wordt.
Bij positie 1, 2 en 3 is het duidelijk wat de rechten en
de plichten van de agrarische vrouw en man zijn. Bij
positie 4, de positie die de meeste vrouwen bekleden,
zijn er geen juridische rechten en plichten. Dit maakt
dat deze positie ongunstig is voor vrouwen. De vrouw als
meewerkend echtgenote draagt wel de zorgen en de
plichten ten aanzien van het bedrijf, terwijl haar

rechten aanzienlijk van die van de boer verschillen.
Aangezien de meeste vrouwen meewerkend echtgenote zijn
op het bedrijf, wordt in de volgende stukken uitgegaan
van die positie van de agrarische vrouw (59).

36

4.3

De zeggenschap van de boerin op het bedrijf

4.3.1 Inleiding

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is vermeld, is
de zeggenschap van agrarische vrouwen op het bedrijf van
invloed op hun leef- en werksituatie en dus mede
bepalend voor hun gezondheid. In een Nederlands

onderzoek, waarin onder andere is nagegaan door welke
factoren de zeggenschap van agrarische vrouwen bepaald
wordt, kwam naar voren dat 95% van de agrarische vrouwen
betrokken wordt bij het nemen van belangrijke
beslissingen (28). Naarmate de bedrijfs-beslissingen
belangrijker zijn, neemt de zeggenschap van de
agrarische vrouw toe

(31).

Toch wordt in de meeste

gevallen de knoop uiteindelijk doorgehakt door de man,
ook al gaat het om belangrijke beslissingen, waar ook

het geld van de vrouw inzit. Dus de vrouw is wel in meer
of mindere mate betrokken bij het besluitvormingsproces,

maar het uiteindelijke besluit wordt meestal door de man
genomen (28). De verantwoordelijk-heid over de
dagelijkse bedrijfsvoering, waartoe ook de taken en de
verantwoordelijkheden van de agrarische vrouw behoren,
is meestal geheel in handen van de man (31). En juist de
zeggenschap over de dagelijkse bedrijfsvoering is
belangrijk, want daarin worden de taken en
verantwoordelijkheden van de vrouwen georganiseerd die
belastend kunnen zijn voor hun gezondheid (zie hoofdstuk
3).
In Portugal runt een groot aantal agrarische vrouwen
zelfstandig het boerenbedrijf. Hun mannen zijn in de

industrie gaan werken om aanvullende inkomsten te
verwerven (zie ook hoofdstuk 3). Deze vrouwen zijn zelf

verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering.
Echter de beslissingen over de verkoop van de produkten
nemen ze nog altijd samen met hun man. Het steeds

belangrijkere aandeel van vrouwen in de landbouw
(feminisering van de landbouw) heeft in dit land dus

niet tot gevolg gehad dat de agrarische vrouwen nu ook
veel meer te zeggen hebben (43). En meer zeggenschap van
agrarische vrouwen over de dagelijkse bedrijfsvoering is
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juist van belang om verbetering te brengen in haar werken leefsituatie (versnippering van haar werkzaamheden)
en hiermee haar gezondheidssituatie te verbeteren.
In de volgende paragraaf worden een aantal factoren
besproken die van invloed zijn op de zeggenschap van de
agrarische vrouw op het bedrijf volgens onderzoeken uit

Nederland en België.

4.3.2 Factoren van invloed op de zeggenschap van de
agrarische vrouw.

De zeggenschap van de agrarische vrouw wordt volgens
literatuur door de volgende factoren bepaald:
E
Adeguate scholing.
Agrarische vrouwen die agrarische cursussen gevolgd

hebben en agrarische tijdschriften lezen, hebben meer
zeggenschap op het bedrijf (28,31). De vrouwen zelf en
de mensen in hun omgeving vinden dat zij meer kennis van
zaken hebben. Hierdoor zijn zij een belangrijke
gesprekspartner voor hun partner en krijgen zij meer
invloed. Echter dit hoeft nog niet te betekenen dat de
vrouwen dan ook een positie verkrijgen waarin ze
evenveel verantwoordelijkheid en zeggenschap als de
mannen hebben (53). Het algemene opleidingsniveau van de
agrarische vrouw heeft volgens het onderzoek van Loeffen
geen invloed op haar medezeggenschap (28).
Het meewerken van de agrarische vrouw op het bedrijf.
Hoe meer de agrarische vrouw meewerkt op het bedrijf,
des te positiever staat de boer tegenover haar. Dit
heeft tot gevolg dat ze een grotere zeggenschap op het

bedrijf heeft volgens enkele onderzoeken (28,31). Echter
een recent onderzoek conludeert dat hoe meer de vrouwen

meewerken, hoe meer waardering ze krijgen voor hun werk.
Maar hun zeggenschap wordt hierdoor niet groter
(M.Litjens).

Agrarische vrouwen die de boekhouding doen en dus een
beter inzicht hebben in de financiële situatie van het
bedrijf, hebben meer zeggenschap (28). In België is in
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40% van de bedrijven de agrarische vrouw, al dan niet
samen met haar man bij de boekhouding betrokken (31).
De ondernemingsvorm.
Als een boer in een samenwerkingsverband werkt
(bijvoorbeeld in een maatschap) dan heeft de boerin,
indien zij niet zelf de medeonderneemster is, minder
zeggenschap op het bedrijf. Ze is dan niet meer 'nodig'
als gesprekspartner van bedrijfsaangelegenheden.
Leeftijd.
Het onderzoek van Loeffen constateerde de voorzichtige
trend dat jongere boerinnen (35 jaar en jonger)
meer
deelnemen aan uiteindelijke bedrijfsbeslissingen dan de
vrouwen van ouder dan 50 jaar (28). Van Everaet
signaleert hetzelfde verschijnsel maar geeft hierbij aan
dat dit verband alleen geldt voor belangrijke
bedrijfsbeslissingen en niet voor de algemene
` bedrijfsvoering (31).
De agrarische achtergrond van de boerin.
In het onderzoek van Van Everaet komt naar voren dat
46.2% van de vrouwen wiens vader het agrarisch werk als
hoofdberoep hebben, de verantwoordelijkheid over de
dagelijkse bedrijfsleiding met hun man delen. Van de
vrouwen zonder agrarische achtergrond, participeert
slechts 28.7% in de dagelijkse bedrijfsleiding (31).
Naast de bovengenoemde factoren speelt ook de angst van
de agrarische vrouw om zelf verantwoordelijkheid te
dragen een rol, evenals de moeite van de echtgenoot om
verantwoordelijkheid over te dragen. Ook tijdgebrek en
het traditionele waardenpatroon zijn van invloed op de
zeggenschap van de boerin op het bedrijf.
De zeggenschap wisselt sterk per beslissing. Dit wordt
geïllustreerd door de volgende figuur.
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Figuur 2 : Het aandeel van de agrarische vrouw in de

verschillende beslissingen.
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4.4

Scholing

4.4.1 inleiding

Zoals al in de inleiding van dit hoofdstuk vermeld is,
is scholing een belangrijk middel om de positie van

agrarische vrouwen en hun zeggenschap te verbeteren en
hiermee verbetering in hun leefsituatie te
bewerkstelligen. Onderwijs heeft onder andere tot gevolg
dat de vrouwen zich in toenemende mate bewust worden van
hun positie. Daarnaast worden zij zelfverzekerder, omdat
zij meer kennis van zaken hebben en ze kunnen hun mening

beter naar voren brengen.
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In de enquêtes brengt men scholing vaak in verband met
de gezondheid en de positie van agrarische vrouwen.
In de Portugese enquête noemt men als onderwerp met

.

betrekking tot de gezondheid van agrarische vrouwen het
analfabetisme.
Het betere onderwijsnivo van de jongere
generatie in hun land vindt men dan ook een gunstige
ontwikkeling op het gebied van de gezondheid van
agrarische vrouwen. In de Ierse enquête geeft men het
toegenomen zelfvertrouwen van de agrarische vrouw aan
als gunstige ontwikkeling op het gebied van gezondheid.

Deze ontwikkeling is volgens hen tot stand gekomen via
betere opleidingsmogelijkheden voor vrouwen.
Tegelijkertijd hiermee verbetert de status van het werk
van de agrarische vrouw en haar zeggenschap op het
bedrijf.
Deze twee voorbeelden geven aan dat onderwijs een
belangrijke rol toegekend wordt bij het verbeteren van
de gezondheid en de positie van de agrarische vrouw.
In de volgende paragrafen wordt nagegaan hoe het

onderwijs zich in de verschillende landen ontwikkeld
heeft en wat de eventuele knelpunten zijn. Hierbij wordt
een tweedeling gemaakt tussen de zuidelijke lidstaten en
de overige landen.

4.4.2

Het onderwijs in de zuidelijke lidstaten.

De ontwikkeling van het onderwijs hangt samen met de
ontwikkeling van de industriële en dienstverlening
sectoren in een land. In deze sectoren is een goede

scholing van belang (30) .
In de zuidelijke lidstaten is de industrialisatie in het
algemeen minder ver gevorderd dan in de overige landen.
Een hoog percentage van de bevolking in deze landen is
werkzaam in de landbouw (2,60). Deze situatie is één van

de oorzaken van het slechts traag tot stand komen van
een onderwijs-structuur. Echter de aandacht van de
overheden voor de ontwikkeling van de secondaire en
tertiaire sectoren is toegenomen.

41

Hierdoor ontstaat een

grotere behoefte aan geschoolde arbeidskrachten zodat
ook de aandacht voor scholing toeneemt. In hoeverre dit
ook scholing op agrarisch gebied betreft is onbekend.
Ook op EG-niveau is er steeds meer aandacht voor het
onderwijs. Dit alles heeft tot gevolg dat er
verbeteringen zijn opgetreden in de onderwijssituatie in
de zuidelijke lidstaten. Voor de komende jaren zijn er
ontwikkelingsplannen opgesteld (61).

4.4.3 De scholing voor vrouwen in de zuidelijke
lidstaten

In Spanje is de leerplicht nog in voorbereiding.
met name op het platteland, op
Analfabetisme komt,
grote schaal voor. Tot voor kort waren de opleidingen
voor agrarische vrouwen gericht op huishoudelijke
activiteiten (gezin en gezondheid), maar de aandacht

neemt toe voor opleidingen gericht op bedrijfsbeheer
zoals financiën en administratie (62).
Ook in Portugal is een groot deel van de
plattelandsbevolking analfabeet. Dit betreft 55% van de
vrouwen. Er geldt wel een leerplicht tot 9 jaar.
Er is een duidelijk verschil tussen Noord- en ZuidPortugal. In het overwegend agrarische zuiden is gebrek
aan kennis en scholing een probleem. De E.G. geeft
subsidies voor intensieve cursussen in dit gebied.
Het noorden kent een hogere urbanisatiegraad en meer
industrie. In dit gebied werken de mannen parttime of
fulltime in de industrie, terwijl de vrouwen de
boerderij blijven runnen zoals al eerder vermeld. Het is
dan ook van belang speciale scholing voor vrouwen aan te
moedigen. Er is nog geen duidelijkheid in de nationale
politiek over agrarische scholing, als gevolg van gebrek
aan coördinatie van de betrokken ministeries

(ministerie

van Landbouw en het ministerie van Onderwijs). Een ander
probleem is dat er niet genoeg gekwalificeerde mensen
zijn die de scholing kunnen geven. Er zijn nu een aantal
regionale cursussen, bijvoorbeeld de cursus " vrouwen en
landbouw". Deze cursus draagt bij aan de emancipatie en
het bewustzijn van de vrouwen van hun rol als vrouwen en
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als professionele boeren. De vrouwen die
bedrijfsleidster zijn worden aangemoedigd tot de cursus
"agrarische managers". Aan deze cursus deden tussen 1985
en 1987 10% van de agrarische bedrijfsleidsters mee

·

(10,43,63).

Ook in Italië is de leerplicht nog in voorbereiding. De
opleidingen staan in principe open voor zowel mannen als
vrouwen. Knelpunt voor de agrarische vrouwen om het
onderwijs te kunnen volgen is dat het voor hen moeilijk
is om hun huizen te verlaten, omdat ze thuis onmisbaar
zijn en omdat vrouwen in Italië thuis behoren te zijn
volgens de daar geldende normen. Hierdoor kunnen ze
moeilijk deelnemen aan opleidingen. Ook is de plaats van
de cursussen voor de vrouwen uit de ver afgelegen
bergdorpen moeilijk te bereiken. Het tijdstip en de
plaats van de cursussen zal dan ook moeten worden
aangepast aan de situatie van de agrarische vrouwen.
Door de nadruk die de overheid legt op de industrie is
er niet genoeg aandacht voor praktijkscholing op
agrarisch gebied en worden er geen subsidies gegeven
(1,2,64).
In Griekenland is minder dan 50% van de agrarische
vrouwen op de lagere school geweest en velen zijn
analfabeet. De cursussen die er zijn voor agrarische
vrouwen, richten zich met name op gezinszorg en
management (4,55).

4.4.4

Het onderwijs in de overige E.G.-lidstaten

In de overige lidstaten geldt een leerplicht, meestal
tot 18 jaar, soms tot 16 jaar. De meeste agrarische
vrouwen hebben geen opleiding op landbouwgebied gevolgd.
De landbouwvoorlichting die door het vele gebruik van
extern ontwikkelde technologie en kennis bij de
bedrijfsvoering in de moderne landbouw noodzakelijk is,
sluit dan ook vaak niet aan bij de agrarische vrouwen.
Een knelpunt voor de agrarische vrouwen om agrarische
nascholingscursussen te volgen is het tijdgebrek als
gevolg van de dubbele taak (bedrijf en huishouden) die
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E

ze te vervullen hebben (61). Bij het organiseren van
cursussen voor agrarische vrouwen dient men dan ook
rekening te houden met het tijdstip, de duur en de
bereikbaarheid van de cursussen.

4.4.5 De scholing voor vrouwen in de overige lidstaten.

In Duitsland neemt het aantal vrouwen dat een
landbouwopleiding volgt, toe. In 1984 vertegenwoordigden
zij 30% van het totaal aantal studenten dat deze
opleiding volgde. Boerinnenorganisaties organiseren
speciaal voor agrarische vrouwen, conferenties en
cursussen met sociale, economische en landbouwpolitieke
thema's als onderwerp (64).
In België is er een speciale opleiding voor agrarische
vrouwen. Deze opleiding is vooral gericht op de
boekhouding en het beheer van het bedrijf en wordt
gegeven in de vorm van studiedagen, cursussen en
conferenties.
Verder is er bedrijfseconomische voorlichting. Deze is
gericht op het bevorderen van de productiviteit en de
rentabiliteit van het bedrijf. De sociaal-economische
voorlichting (SEV), is gericht op het welzijn van het
landbouwgezin. Deze voorlichting wordt gegeven via
beroepsverenigingen en standsorganisaties (66).
Daarnaast heeft de katholieke vereniging voor landelijke
vrouwen een eigen vormingscentrum (33).
In Frankrijk zijn de opleidingen die vooral door meisjes
worden bezocht, gericht op gezins- en plattelandsleer.
In een aantal opleidingen zijn speciaal voor vrouwen
stages opgenomen om te wennen aan het huwelijk met een
boer. Veel vrouwen op het platteland migreren echter
naar de stad, volgen daar een opleiding en zoeken een
baan in de dienstverleningssector. Dit heeft in sommige
delen van het Franse platteland tot gevolg gehad, dat er
weinig jonge, huwbare vrouwen aanwezig zijn (67).
In Ierland ontbreekt een goede opleiding voor agrarische
vrouwen. Geldgebrek als gevolg van de economische
problemen heeft geleid tot het afschaffen van cursussen.
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Op marginale bedrijven is het opleidingsniveau vaak erg
laag. Slechts 70% van de vrouwen heeft de basisschool
doorlopen (analfabetisme komt dus voor !), terwijl 5%
van hen een beroepsopleiding heeft gevolgd (tegen
overigens slechts 8% van de mannen).

Er is wel een sociaal-economische voorlichting, die vaak
wordt uitgevoerd door vrouwen en gericht is op

agrarische vrouwen. Deze voorlichting betreft meestal
gezinsaangelegenheden (22,68,69). In de Ierse enquête
werd aangegeven dat de opleidingsmogelijkheden voor
vrouwen wel verbeteren.
In Engeland staan de landbouwopleidingen in principe
open voor meisjes, maar soms worden meisjes er
geweigerd. In verband met 'logies problemen

'bijvoorbeeld, heeft een schoolleiding het recht alleen
jongens toe te laten. Ook de vereiste vooropleiding is
een drempel voor meisjes. Er wordt één jaar
praktijkervaring gevraagd op een bedrijf en vooral

meisjes kunnen vaak moeilijk een landbouwer vinden die
hen een jaar wil opnemen.
De voorlichting in Engeland is gericht op moderne
bedrijven en sluit vaak slecht aan bij de vooropleiding
van agrarische vrouwen (26).
In Denemarken geeft de voorlichtingsdienst veel
cursussen voor het gezin. De personen die de inhoud van
deze cursussen bepalen worden gekozen door de leden van
landbouworganisaties. Er is een trainingscentrum

opgericht dat zowel cursussen geeft aan voorlichters als
aan boeren (70,71).
In Denemarken zijn er mogelijkheden voor agarische
vrouwen om zich te scholen. Echter de agrarische vrouwen
in Denemarken lijken niet erg gemotiveerd te zijn om
cursussen te volgen. Een reden kan zijn dat ze zich
onmisbaar voelen thuis. Toch zijn er goedkope
vervangingsdiensten, die het volgen van cursussen voor
de boerin mogelijk maken. Een mogelijke andere reden is

het feit dat de cursussen geld kosten, ook al zijn ze
niet duur. Vrouwen vinden het moeilijk om geld voor
zichzelf uit te geven, zelfs voor cursussen. Een
mentaliteitsverandering van de vrouwen is nodig om ze te

motiveren om gebruik te maken van deze mogelijkheden
(42).
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In Luxemburg richt het onderwijsbeleid zich grotendeels
op meisjes. De agrarische vrouwen worden sterk
aangemoedigd tot het volgen van de cursussen die door de
sociaal-economische voorlichtingsdienst voor hen worden
'
georganiseerd (30).
Bij de agrarische vrouwen in Nederland is steeds meer
behoefte aan in de praktijk toepasbare kennis ontstaan.
Veel vrouwen voelen zich onzeker omdat ze het gevoel
hebben niet op de hoogte te zijn van de economische en
technische aspecten van het bedrijf. Hierdoor kunnen ze
dan ook niet optimaal deelnemen aan besluitvorming over
bedrijfsaangelegenheden, of aan belangenbehartiging
(52). De voorlichtingsactiviteiten die er zijn in

Nederland, sluiten niet aan bij de agrarische vrouwen.
Plattelandsvrouwen-organisaties organiseren een groot
aantal cursussen speciaal voor vrouwen en ook de SEV is
zich meer op hen gaan richten. De cursussen van de
plattelandsvrouwenorganisaties richten zich vooral op

bewustwording en vorming van de vrouw (72,73).

4.5

De belangenbehartiging van agrarische vrouwen.

4.5.1

De belangen van agrarische vrouwen

De belangen van agrarische vrouwen zijn afhankelijk van
de positie die ze innemen in het huishouden en op het
bedrijf.
Als meewerkend echtgenote heeft de agrarische vrouw
bijvoorbeeld belang bij een betere rechtspositie. In
Nederland werkt 88% van de boerinnen en tuindersvrouwen
mee op het bedrijf (28). De meeste vrouwen werken mee,
omdat hun man het werk niet alleen afkan, of omdat ze
het werk van hun man willen verlichten. Ze hebben dus
geen vrije keuze of ze wel of niet op het bedrijf willen
werken.
De meeste meewerkend echtgenotes worden niet beloond

voor het werk dat ze doen en er zijn geen goede sociale
voorzieningen voor de meewerkend echtgenote
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(zie

·

hoofdstuk 5), zoals een uitkering of mogelijkheden voor
vervanging bij ziekte, zwangerschap of invaliditeit.
Om deze situatie te veranderen zijn veranderingen in o.a
het landbouwbeleid én op bedrijfsniveau van belang. Het
landbouwbeleid moet gericht zijn op de werkenden op de
bedrijven. Uitgangspunt zal moeten zijn dat er voor hen
een redelijke beloning mogelijk is. Alleen dan kan de
vrouw de keuze hebben of ze wel of niet wil werken op
het bedrijf. En als ze op het bedrijf wil werken, dan
moet ze een volwaardige positie op het bedrijf kunnen
hebben.
Echter niet alleen het landbouwbeleid is van invloed op
de positie van de vrouw. Ook normen en waarden omtrent
de rol van de vrouw in de samenleving spelen mee. Voor

bijna alle agrarische vrouwen wordt het bijvoorbeeld
vanzelfsprekend geacht, dat ze voor het huishouden en
voor de kinderen zorgen. Als de vrouw bijvoorbeeld
buitenshuis wil werken, of wil meewerken op het bedrijf,
dan moet ze dit doen naast het huishouden. Of ze moet

haar man overtuigen dat hij ook verantwoordelijkheid in
het huishouden en de opvoeding van de kinderen heeft
(53).

4.5.2 De verbetering van de positie van agrarische
vrouwen.

In de EQ werkt men aan een richtlijn betreffende gelijke
behandeling van mannen en vrouwen in het midden- en

klein bedrijf en in de landbouw. Deze richtlijn moet de
juridische, sociale, en fiscale positie van boerinnen

regelen.
De agrarische belangenorganisaties hebben als taak op
te komen voor de belangen van agrarische bedrijven.
Echter in deze gemengde organisaties heeft men nog
weinig oog voor de positie van de vrouw.

In sommige landen heeft alleen het bedrijfshoofd of een
afgevaardigde met toestemming van het bedrijfshoofd,
toegang tot deze organisatie. In Nederland zijn deze
organisaties wel toegankelijk voor meewerkend
echtgenotes, maar de vrouwen in deze organisaties zijn
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vaak ver in de minderheid en moeten dan als eenling
functioneren. Dit verhoogt de drempel voor vrouwen om
toe te treden tot deze organisaties

(53).

In sommige

landen leidde de ontoegankelijkheid van de gemengde
organisaties voor vrouwen tot de oprichting van

vrouwenorganisaties.Vrouwenorganisaties spelen een belangrijke rol in de
verbetering van de positie van de agrarische vrouwen en
in hun belangenbehartiging. Ze leveren allereerst een

belangrijke bijdrage aan de scholing en vorming van de
agrarische vrouwen. Ze verzorgen cursussen op allerlei
gebied en ze organiseren discussieavonden, die de
meningsvorming van de agrarische vrouwen bevorderen. De
vrouwen worden zich op deze manier bewust van hun
positie en van hun belangen. Ze kunnen deze belangen dan
ook beter naar voren brengen.
Daarnaast hebben de verenigingen ook een belangrijke
recreatieve functie. Voor velen vormen de avondjes van
de plattelandsverenigingen een belangrijk uitje. Het
accent van de drie doelstellingen (recreatie, scholing,
belangen-behartiging) verschilt per organisatie.

4.6 Conclusies

*

De meeste agrarische vrouwen in de EG

zijn meewerkend

echtgenotes

De meeste agrarische vrouwen bekleden de positie
van meewerkend echtgenote. Deze positie is vrij
ongunstig voor de vrouw, omdat deze geen juridische
rechten en plichten kent.
*

Meer zeggenschap van de agrarische vrouw verbetert
haar arbeidsomstandigheden.
Als de vrouw meer zeggenschap heeft thuis en in het
bedrijf, dan kan haar werk en leef·situatie
verbeteren. Overleg tussen beide partners over de

dagelijkse bedrijfsvoering heeft tot gevolg dat men
meer rekening met elkaars bezigheden houden, zodat
de versnippering van het werk van de agrarische
vrouw vermindert kan worden. Verder wordt in het
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overleg haar werk zichtbaar, zodat het ook beter
gewaardeerd wordt. Dit heeft positieve gevolgen
voor haar gezondheid (zie hoofdstuk 3).

.

*

*

De zeggenschap van agrarische vrouwen hangt samen met
'
vele factoren.
De zeggenschap van agrarische vrouwen hangt
allereerst samen met de positie die ze inneemt
thuis op het bedrijf, en in de samenleving.
Scholing en belangenbehartiging zijn middelen om de
positie van agrarische vrouwen te verbeteren, en
daarmee hun zeggenschap te vergroten. Daarnaast
hangt de zeggenschap van agrarische vrouwen af van
factoren als de mate waarin zij meewerkt op het
bedrijf, de ondernemingsvorm van het bedrijf, haar
leeftijd en haar agrarische achtergrond.
Scholing heeft een positieve invloed op de gezondheid
van agrarische vrouwen.
Scholing vergroot de kennis, zelfverzekerdheid en

zelfbewustzijn van de agrarische vrouw en het
vergroot haar zeggenschap op het bedrijf. Ze beter
opkomen voor haar belangen en weet ze beter wat ze
wil. Op deze manier verbetert haar leef-en
werksituatie en hiermee haar gezondheid.
*

*

Er zijn enkele knelpunten voor agrarische vrouwen om
onderwijs te kunnen volgen.
Een belangrijk knelpunt voor agrarische vrouwen om
onderwijs te volgen is tijdgebrek vanwege hun
dubbele taak en hun onmisbaarheid thuis. Ook de
bereikbaarheid van de cursussen kan een knelpunt
zijn voor agrarische vrouwen om onderwijs te
volgen. Het is van belang dat men hier rekening
meehoudt bij het geven van cursussen.
Verder is een mentaliteitsverandering bij
agrarische vrouwen van belang om hen te motiveren
voor het volgen van cursussen.
Plattelandsvrouwenorganisaties spelen een belangrijke
rol bij scholing en belangenbehartiging van agrarische
vrouwen.
Meestal worden cursussen voor agrarische vrouwen
georganiseerd door plattelandsvrouwenorganisaties.
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Deze organisaties spelen ook een belangrijke rol in
de belangenbehartiging van agrarische vrouwen. Via
discussieavonden en scholing, bevorderen zij de
meningvorming van agrarische vrouwen, zodat ze deze
beter naar voren kunnen brengen. Algemene
agrarische organisaties hebben nog weinig aandacht

voor de belangen van de agrarische vrouw, mede
omdat weinig vrouwen lid hiervan zijn. De
ontoegankelijkheid van deze organisaties voor
vrouwen speelt hierbij een rol.
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HOOFDSTUK 5

·

:

SOCIALE VOORZIENINGEN EN REGELGEVING.

5.1 Het verband tussen sociale voorzieningen,
'
regelgeving en gezondheid.

De sociale voorzieningen en regelgeving in een land
beinvloeden de gezondheid en het welzijn van agrarische
vrouwen. In een Spaanse enquête brengen agrarische
vrouwen de gezondheidsproblemen direct in verband met
sociale voorzieningen en regelgeving. Ook agrarische
vrouwen uit Frankrijk constateren een dergelijk verband.
De daar voorkomende gezondheidsproblemen hebben volgens
hen te maken met het gebrek aan goede
vervangingsmogelijkheden van agrarische vrouwen in geval
van zwangerschap.

Veel agrarische vrouwen werken te lang door in geval van
zwangerschap en ziekte, omdat ze door het ontbreken van
sociale voorzieningen, onmisbaar zijn op het bedrijf en
in het huishouden. Als ze uitvallen, dan zien ze hoe hun
man en eventuele andere gezinsleden harder moeten
werken. Een bezoek aan de huisarts of specialist wordt

vaak uitgesteld zoals bleek uit een onderzoek uit
Duitsland (19).
In een Nederlands onderzoek is een relatie gevonden
tussen zwangerschapsklachten en het aantal uren werk
tijdens de zwangerschap. In dit onderzoek komt ook naar
voren dat vrouwen van 35 jaar meer kans op miskramen
hebben naarmate ze meer uren werkten tijdens de
zwangerschap (44). Dus te lang doorwerken kan

rechtstreeks negatieve gevolgen hebben voor de
gezondheid van de agararische vrouw. Het is dan ook van
belang dat er goede vervangingsmogelijkheden voor de
agrarische vrouw zijn, in geval van ziekte of
zwangerschap.
Niet in alle landen bestaan regelingen voor vervanging
van de agrarische vrouw in geval van ziekte of
zwangerschap. En als deze al bestaan dan kunnen
knelpunten voorkomen, zoals de hoogte van de geldelijke
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bijdragen die men moet leveren. Men erkent vaak niet dat
dergelijke regelingen ook voor de agrarische vrouw nodig
zijn, omdat haar werkzaamheden vaak niet zichtbaar zijn.
Pas als ze een keer uitvalt, dan bemerkt men het werk
dat ze verzet.
Als er goede sociale voorzieningen zijn voor de
agrarische vrouw, bijvoorbeeld geldelijke steun en/of
vervanging van de agrarische vrouw op het bedrijf, dan
hoeft ze niet door te werken in geval van ziekte of
arbeidsongeschiktheid. Dit heeft positieve gevolgen voor
haar gezondheid.
In de volgende paragrafen worden enkele sociale
voorzieningen belicht die in direct verband staan met de
gezondheid van agrarische vrouwen :
bedrijfsverzorgingsdiensten, arbeidsongeschiktheidsregelingen en zwangerschaps- en
bevallingsverlofregelingen. Op de
gezondheidszorgvoorzieningen die er zijn in de
verschillende landen wordt niet verder ingegaan, omdat
daarover te weinig gegevens beschikbaar waren uit de
verschillende landen. Voor de meeste landen geldt dat
men zich verplicht dient te verzekeren voor medische
hulp en gebruikmaking van gezondheidszorgvoorzieningen.

5.2

Bedrijfsverzorgingsdiensten

In de meeste EG-lidstaten zijn er bedrijfsverzorgingsdiensten. Deze zorgen voor een vervangende arbeidskracht
op het bedrijf. Sommige bedrijfsverzorgingsdiensten
bieden ook een vervangende kracht in het huishouden in
geval van ziekte, zwangerschap en vakantie of als men
cursussen wil volgen.
De bedrijfsverzorgingsdienst kan een particuliere dienst
zijn of een dienst opgericht door landbouworganisaties.
Men dient een bijdrage te betalen om gebruik te kunnen
maken van de bedrijfsverzorgingsdienst. Soms wordt deze
dienst deels of volledig uit overheidsbijdragen betaald
(59).
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In de meeste landen heeft de vrouw evenveel recht op

bedrijfsverzorging dan de man. Echter veelal ziet men
het belang niet in van vervanging van de agrarische
vrouw, omdat men niet ziet welke werkzaamheden zij
verricht als gevolg van de versnippering van haar
werkzaamheden. Uit een onderzoek in Nederland bleek dat

maar ll % van de agrarische vrouwen lid was van de
bedrijfsverzorgingsdienst. De bijdrage voor het
lidmaatschap is hoog in Nederland en men vindt een
bedrijfsverzorgings-dienst ter vervanging van de vrouw
overbodig omdat men de hoeveelheid werk die de boerin
verricht op het bedrijf en in het huishouden onderschat
(44).
In België is de prioriteit voor hulpverlening
afhankelijk van de positie van de vrouw op het bedrijf.
De agrarische vrouw als meewerkend echtgenote, staat op
de zesde of zevende plaats.
In Italie, Griekenland, Spanje en Portugal is geen
bedrijfsverzorgingsdienst. Daar moet men een beroep doen

op vrienden en familieleden in geval van
arbeidsongeschiktheid. In Portugal is een grote
solidariteit op het platteland gebruikelijk (59).

5.3

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

In elk land van de EG bestaat een stelsel van
uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid en
ziekte. Men sluit al of niet verplicht een verzekering
af voor ziekte en arbeids-ongeschiktheid. Soms is de
positie van de vrouw op het bedrijf bepalend of ze wel
of niet niet apart verzekerd is. Als meewerkend
echtgenote is de agrarische vrouw veelal meeverzekerd

met haar man. Ze heeft in dit geval vaak nog wel recht
op hulp bij ongevallen en ziekte, maar geen recht op
vergoedingen zoals arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Is de vrouw zelf verzekerd, dan ontvangt ze wel een
arbeidsongeschiktheidsuitkering. Per land verschilt het
niveau van zo'n uitkering. In Italië worden alleen
prestaties in natura geleverd bij ziekte, maar geen
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geldelijke prestaties.
Sommige landen stellen een aantal voorwaarden voor het
ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. In
Nederland komt een agrarische vrouw bijvoorbeeld alleen
in aanmerking voor een AAW-uitkering als zij aantoonbaar
een inkomen verworven heeft. De meeste agrarische
vrouwen staan niet als zodanig geregistreerd en kunnen
daarom geen uitkering ontvangen. In Denemarken krijgt de
agrarische vrouw een vergoeding in geval van ziekte, als
de fiscale administratie erkent dat een gedeelte van het
belastbaar inkomen van het agrarische gezin voortkomt
uit het werk van de vrouw (59).

5.4

Zwangerschaps- en bevallingsverlofregelingen

De mogelijkheden om zwangerschaps- en bevallingsverlof
op te nemen zijn erg belangrijk met betrekking tot de
gezondheid van de agrarische vrouw, zoals in paragraaf
5.1 is aangegeven. In een Spaanse enquête vindt men de
zwangerschaps-en bevallingsverlofregeling een punt voor
verbetering vatbaar met betrekking tot de gezondheid van
agrarische vrouwen. In het al eerder genoemde
Nederlandse onderzoek naar de gezondheid van agrarische
vrouwen, vond men een verband tussen het aantal uren
werk tijdens de zwangerschap en het voorkomen van
zwangerschapsklachten. De vrouwen die aangaven de meeste
uren gewerkt te hebben tijdens de zwangerschap, hadden
meer zwangerschapsklachten. Ook gaf dit onderzoek een
indicatie dat vrouwen die hetzelfde werk blijven doen
tijdens hun zwangerschap, vaker complicaties hebben
tijdens de kraamtijd (44).

.

In de meeste landen is er een regeling voor
zwangerschaps-en bevallingsverlof van agrarische vrouwen
via ziekte- of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De
bedrijfsverzorgings-diensten die aanwezig zijn in een
aantal landen, kunnen voor vervanging van de agrarische
vrouw op het bedrijf zorgen.
In de enquête uit Luxemburg brengt men als positieve
ontwikkeling voor de gezondheid van agrarische vrouwen
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naar voren, dat steeds meer agrarische vrouwen er
gebruik maken van voorzieningen ter vervanging van hun
werk op het bedrijf tijdens de zwangerschap en na de
bevalling. Deze ontwikkeling is tot stand gekomen door
een goede wetgeving en tegelijkertijd een goede
voorlichting en mentaliteits-verandering van de
agrarische vrouwen en mannen.
De agrarische vrouwen uit België geven aan, dat een
recent tot standgekomen moederschapspremie de agrarische
vrouwen daar stimuleert om zwangerschaps-en
bevallingsverlof op te nemen.
In Nederland maken weinig agrarische vrouwen gebruik van
de zwangerschapsverlofregeling omdat de kosten van
deelname erg hoog zijn. In een onderzoek komt naar voren

dat 78.5% van de agrarische vrouwen in Nederland geen
zwangerschapsverlof opneemt,terwijl slechts 9% van de
agrarische vrouwen 6 weken of langer zwangerschapsverlof
opneemt. In dit onderzoek werd geopperd om de
zwangerschaps- en bevallingsverlofregeling in natura te
leveren, dus rechtstreeks via vervanging. Dit dwingt de
agrarische vrouwen om gebruik te maken van de regeling
(74).
In Luxemburg willen de agrarische vrouwen in plaats van
de in natura geleverde zwangerschaps- en
bevallingsregeling, juist een regeling in de vorm van
een toelage op basis van een minimum salaris. Het zou
interessant zijn om de reden hiervoor te kennen.
In Denemarken heeft de agrarische vrouw net als alle
loontrekkenden recht op een zwangerschapstoelage van 90
% van haar inkomen (door de fiscus erkend). Ook in
Italie is onlangs een voorziening in de vorm van een
vergoeding van 80% van het minimumsalaris van een
werknemer in de landbouw gekomen, berekend op de 2
maanden voor de datum van de bevalling en 3 maanden na
de eigenlijke bevalling.
In een Nederlands onderzoek is naar voren gekomen, dat
het opnemen van zwangerschapsverlof te maken kan hebben
met het aantal uren dat de agrarische vrouw meewerkt op
het bedrijf. Vrouwen die tijdens de eerste zes maanden
van de zwangerschap twintig uur of meer werkten namen
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minder vaak verlof op dan de vrouwen die minder dan
twintig uur werkten. Dit heeft waarschijnlijk weer te
maken met de onmisbaarheid van deze vrouwen. Vrouwen van
bedrijven met vreemde arbeidskrachten aanwezig, namen
gemakkelijker zwangerschapsverlof op. Hun uitval is
mogelijk beter op te vangen binnen het bedrijf (74).

5.5

*

Conclusies.

Sociale voorzieningen zijn van groot belang voor de
gezondheid van agrarische vrouwen.
Als er geen sociale voorzieningen zijn, dan werken
agrarische vrouwen te lang door in geval van ziekte
en zwangerschap. Ze zijn namelijk onmisbaar op het
bedrijf en in het huishouden. Dit kan rechtstreeks

negatieve gevolgen hebben voor hun gezondheid, wat
ook gebleken is uit onderzoek.
*

Door de onzichtbaarheid van het werk van de agrarische
vrouw ziet men niet de noodzaak in van sociale
voorzieningen.
Niet in alle landen bestaan er regelingen ter
vervanging van de boerin in geval van ziekte of
zwangerschap. En als deze bestaan, dan ziet haar
omgeving en zijzelf er vaak de noodzaak niet van
in, omdat haar werkzaamheden niet duidelijk
zichtbaar zijn.
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HOOFDSTUK 6 : CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

De gezondheid van agrarische vrouwen hangt samen met
vele verschillende factoren. De bloem die op de voorkant
van dit rapport is afgebeeld, illustreert de vijf
factoren (de vijf blaadjes) die in dit onderzoek naar
voren kwamen en die de gezondheid van agrarische vrouwen
beinvloeden (het hart van de bloem).

De onzichtbaarheid van agrarische vrouwen bleek een
factor te zijn, die in belangrijke mate van invloed is
op hun gezondheid. Daarnaast bleek de gezondheid van
agrarische vrouwen in verband te staan met de taken die
ze verrichten. Ook hun directe leef- en werkomgeving
(milieu) vertoonde een verband met het voorkomen van
gezondheidsproblemen.
Verder werd de aan- of afwezigheid van goede sociale
voorzieningen herhaaldelijk in de enquêtes genoemd in
relatie tot de gezondheid van agrarische vrouwen.
Tenslotte zijn de veranderingen in de bedrijfsvoering
als gevolg van de veranderingen in de landbouw en de
ongunstige economische situatie, ook van invloed op de
leef-en werksituatie van agrarische vrouwen.

l Er is nog weinig onderzoek verricht naar de
gezondheid van agrarische vrouwen.
Er is nog weinig onderzoek verricht naar de gezondheid
van agrarische vrouwen en factoren die hierop van
invloed zijn, zoals hun arbeidsomstandigheden. De leefen werk-omstandigheden van agarische vrouwen op de
verschillende bedrijven in de EG zijn zeer gevariëerd.
Elke groep vrouwen heeft weer met specifieke
gezondheidsproblemen te maken.

Een belangrijke reden voor het feit dat er nog weinig
onderzoek gedaan is naar de leef- en werksituatie van
agrarische vrouwen, is de onzichtbaarheid van hun
werkzaamheden voor de omgeving. Ze komen ook niet voor
in de statistieken als een volwaardige beroepsbevolking.
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Agrarische vrouwen en hun gezondheid is wel degelijk een
onderwerp dat de aandacht verdient, zoals blijkt uit de
vele signalen en noodkreten uit de enquêtes.

2. De taken en de directe werkomgeving (milieu) van
agrarische vrouwen, zijn van invloed op haar gezondheid.
De arbeidsomstandigheden en de veiligheid op agrarische
bedrijven worden vaak als eerste in verband gebracht met
de gezondheid van mensen werkzaam in de agrarische
sector.

Ook in dit onderzoek worden de arbeidsomstandigheden in
de enquêtes genoemd met betrekking tot de gezondheid van
agrarische vrouwen. In enkele studies zijn verbanden
gevonden tussen voorkomende gezondheidsklachten van
agrarische vrouwen en de ergonomische omstandigheden
waaronder zij werken (veel bukken,

zwaar tillen). Ook

hun werkomgeving (stoffig, vochtig, stank, etcetera)
staat volgens onderzoek in verband met het voorkomen van
gezondheidsproblemen.
Meer onderzoek naar de werkplek en de ergonomische
omstandigheden van agrarische vrouwen is nodig om
oplossingen aan te dragen voor verbetering van de
arbeidsomstandigheden. Hiermee kunnen vele
gezondheidsproblemen worden voorkomen. Verder verdient
het aanbeveling goede voorlichting te geven,
bijvoorbeeld met betrekking tot de ergonomische aspecten
van het werk van agrarische vrouwen (juiste houding bij
het tillen van zware lasten etcetera) en de omgang met
bestrijdingsmiddelen.

3. De veranderingen in de economische situatie van de
landbouw beïnvloeden ook de gezondheid van de agrarische
vrouw.
De veranderingen in de huidige economische situatie
hebben allerlei gevolgen voor de leefsituatie van
agrarische vrouwen. De bedrijfsvoering is veranderd op
vele bedrijven. Men gebruikt meer externe technologie,
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specialiseert, breidt uit of men stapt over op
"parttime" farming als gevolg van de toegenomen
financiële druk die op de agrarische bedrijven rust.
Al deze veranderingen leiden tot veranderingen in de
taken, verantwoordelijkheden en zeggenschap van
agrarische vrouwen. Bij parttime-farming kan het
bijvoorbeeld voorkomen dat de vrouw het volledige

agrarische bedrijf runt. Dit betekent een taakverzwaring
en meer verantwoordelijkheden. Ook komt voor dat de

agrarische vrouw het tekort in het gezinsinkomen aanvult
via allerlei nevenactiviteiten. Deze extra belasting kan
leiden tot lichamelijke en psychische klachten.
Daarnaast hebben veranderingen in de bedrijfsvoering tot
gevolg, dat de vaste taken van agrarische vrouwen meer
en meer vervangen worden door inspringtaken. Dit leidt
tot versnippering van haar werkzaamheden, wat
gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Verder kunnen de
ongunstige toekomstperspectieven in de agrarische
sector, psychische problemen veroorzaken.

4. De onzichtbaarheid van de agrarische vrouw is van
invloed op haar gezondheid via directe en indirecte weg.
Door hun positie in de samenleving komen vrouwen vaak
die taken toe die voor de buitenwereld minder zichtbaar
zijn. Het werk dat ze doen is vaak onbetaald
(huishouden, opvang van familie en kennissen,
vrijwilligerswerk). Verder zijn de bedrijfswerkzaamheden
die agrarische vrouwen verrichten vaak voor het bedrijf
(bijvoorbeeld de boekhouding, telefoon aannemen) en in
mindere mate op het bedrijf (bijvoorbeeld werken op het
land). Bovendien liggen vele taken in het verlengde van
het huishoudelijk werk (schoonmaken). Daardoor worden
deze taken vaak niet gezien en zeker niet als
bedrijfswerk. De verstrengeling van huishoudelijke- en
bedrijfswerkzaamheden en de versnippering van
werkzaamheden draagt nog eens extra bij aan de

onzichtbaarheid van het werk dat agrarische vrouwen
‘
verrichten.
Een gevolg van deze onzichtbaarheid is dat haar werk
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ondergewaardeerd wordt door de omgeving. Dit kan leiden
tot psychische klachten.
Om hier iets aan te doen moeten mannen en vrouwen zich
bewust worden van deze problematiek. Scholing speelt
hierbij een belangrijke rol.'
Door scholing verkrijgen agrarische vrouwen meer
zeggenschap en worden ze zich bewuster van hun
leefsituatie. Bovendien draagt scholing bij tot
meningvorming, zodat ze beter op kunnen komen voor hun
rechten. Zo kunnen agrarische vrouwen hun leefsituatie
verbeteren en zichzelf zichtbaar maken.
Daarnaast is het van belang dat agrarische vrouwen zich
actief opstellen in hun belangenbehartiging. Het is
belangrijk dat ze naar voren treden binnen agrarische
organisaties en zichzelf daar ook zichtbaar maken.
Vrouwenorganisaties leveren een belangrijke bijdrage aan
de scholing en belangenbehartiging van agrarische
vrouwen. Zij dragen dan ook in belangrijke mate bij aan
de verbetering van de gezondheid van agrarische vrouwen.

5. De onzichtbaarheid van de agrarische vrouw heeft ook
tot gevolg dat er geen goede sociale voorzieningen voor
haar zijn.
In landen waar sociale voorzieningen aanwezig zijn voor
mensen werkzaam in de agrarische sector wordt er vaak
weinig gebruik van gemaakt door vrouwen. Men vindt het

niet nodig om regelingen te treffen in geval van ziekte
en arbeids-ongeschiktheid (zwangerschapsverlof), omdat
men niet ziet welke werkzaamheden agrarische vrouwen
verrichten en hoe onmisbaar ze zijn. De financiële
lasten die aan deze voorzieningen verbonden zijn, zijn
voor velen een argument om af te zien van een
verzekering voor de vrouw.
Daarnaast heeft de onduidelijkheid omtrent het werk van
agrarische vrouwen tot gevolg, dat bij de toewijzing van
sociale voorzieningen, criteria gehanteerd worden die
niet uitgaan van de specifieke situatie van agrarische
Dit alles heeft tot gevolg dat er geen
vrouwen.
vervanging voor agrarische vrouwen is in geval van
ziekte of zwangerschap. Hierdoor werken ze te lang door,
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wat kan leiden tot gezondheidsklachten.
Het is van belang dat men door middel van onderzoek meer
inzicht verkrijgt in de werksituatie van agrarische
vrouwen. Hierdoor wordt deze zichtbaar voor de omgeving.
Vervolgens kan men aan de hand van nieuwe criteria,

geschikte arbeidsongeschiktheidsregelingen opstellen die
toegankelijker zijn voor de agrarische vrouwen.
Daarnaast is er een mentaliteitsverandering nodig, zodat
men ook gebruik maakt van de voorzieningen.

6l
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