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HoofdstukHoofdstuk 3 

Uitwerkingg probleemstelling 

Inn dit hoofdstuk wordt de probleemstelling van de inleiding uitgewerkt aan de hand van de 
conceptenn en het theoretische kader die in het vorige hoofdstuk zijn ontwikkeld. De pro-
bleemstellingg van deze studie naar de problemen van acceptatie en legitimiteit bij de regule-
ringg van seizoenarbeid, bestond uit twee algemene vragen: 

/.. Is de problematische acceptatie die %icb onder aspergetelende agrariërs in Zuidoost-Nederland voor-
doetdoet bij de wettelijke regulering van seizoenarbeid te interpreteren als een praktisch beleidsprobleem, 
alsals een legitimiteitscrisis a/aarbij de geloofwaardigheid van de overheid op bet spel staat of als een 
sluimerendesluimerende legitimiteitscrisis die het staatsgezag op den duur erodeert? 

2.2. Zijn de problemen van acceptatie en legitimiteit bij de wettelijke regulering van seizoenarbeid in 
belangrijkebelangrijke mate te verklaren door de werking van verborgen transcripten en cynische handeling-
soriëntatiessoriëntaties d'te %ich kenmerken door het gebruik van verborgen agenda's? 

Bijj  de uitwerking van deze twee vragen voor het empirisch onderzoek onderscheid ik drie 
verschillendee niveaus van sociaal handelen: (i) het microniveau van de individuele bedrijven 
enn de daarmee verbonden praktijk van seizoenarbeid (ii) het mesoniveau van belangenorga-
nisatiess en uitvoeringsinstanties die direct met de regulering van seizoenarbeid te maken 
hebbenn en (iii ) het macroniveau van politiek bestuur en beleidsmatige ontwikkelingen die de 
achtergrondd vormen van het beleid en de regelgeving ten aanzien van seizoenarbeid. Toege-
spitstt op de casus van de aspergeteelt die in dit onderzoek centraal staat, kunnen in het ver-
lengdee hiervan de volgende drie deelvragen worden geformuleerd die de probleemstelling 
vann een nadere invulling voorzien: 

i.. Hoe gaan aspergetelende agrariërs in Zuidoost-Nederland, alsmede bij seizoenarbei-
derss die hiervoor actueel of potentieel beschikbaar zijn, om met de wettelijke regule-
ringg van seizoenarbeid en welke rechtvaardigingen worden aangevoerd voor gedrag 
datt niet in overeenstemming is met de regelgeving? 

ii .. Welke problemen doen zich in de tuinbouw van Zuidoost-Nederland voor bij de 
uitvoeringg van de regelgeving omtrent seizoenarbeid, met name in de aspergeteelt, en 
hoee wordt daarop gereageerd door de betrokken uitvoeringsinstanties en intermedi-
airee belangenorganisaties? 

iii .. Duiden de problemen van acceptatie en legitimiteit op ernstige vertrouwensbreuken 
mett betrekking tot de overheid en is er in de agrarische sector een verschuiving waar 
tee nemen in de legitimerende principes die aan het staatsgezag ten grondslag liggen? 

Aann de hand van deze drie deelvragen zal ik in de eerste paragraaf voor elk niveau een reeks 
onderzoeksvragenn opstellen die aangeven wat we dienen te weten voordat we een verant-
woordd antwoord kunnen geven op de algemene vraagstelling van deze studie. Daarbij ga ik 
ookk in op de kunstmatige helderheid van het onderscheid in een microsociologische en een 
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macrosociologischee analyse. Vervolgens besteed ik aandacht aan de sociale actoren die in het 
empirischh onderzoek centraal stonden, de legïtimanten en acceptanten, en komt de afbakening en 
selectiee met betrekking tot de verzamelde gegevens aan bod. In de voorlaatste paragraaf wor-
denn de methoden aangegeven die in dit onderzoek zijn gehanteerd en wordt de uitvoering 
vann het onderzoek beschreven. In de slotparagraaf geef ik nadere omschrijvingen van 
seizoenarbeid,, gelegenheidsarbeid, piekarbeid, oogstarbeid en trekarbeid. 

Onderzoeksvragen n 

Bijj  een ordening van sociologische onderzoeksvragen is het op het eerste gezicht misschien 
verleidelijkk een strikt onderscheid te maken tussen een microsociologische bestudering van 
directee sociale interacties met daar tegenover een macrosociologische analyse van omvattende 
socialee structuren. Een zuivere toepassing van dit onderscheid in sociologisch onderzoek, is 
echterr moeilijk vol te houden. Directe sociale interacties en institutionele factoren doordrin-
genn elkaar en het is eigenlijk gekunsteld de vragen hierover apart te stellen. Wie bijvoorbeeld 
dee handelingen, reacties en meningen van agrariërs zinvol probeert te interpreteren, komt er 
niett onderuit de historische en sociale context van het agrarisch ondernemerschap in de ana-
lysee te betrekken. Zonder aandacht voor de culturele, economische en politieke factoren, die 
hett agrarisch handelen in een meer wijde zin 'systematisch' omgeven, kan een beschrijving 
vann het individuele handelen van agrarische ondernemers slechts uitmonden in een opper-
vlakkigee weergave waarin de onderzoeker maar al te vaak impliciet allerlei (morele, culturele, 
politieke)) waarden binnensmokkelt. Daartegenover blijf t een analyse van de politieke struc-
turenn die het beleidsmatig handelen van ministeries zouden bepalen, een steriele en af-
standelijkee weergave wanneer bijvoorbeeld geen plaats is ingeruimd voor de alledaagse 
ambtelijkee strategieën en omgangscultuur, wandelgangenpolitiek of de individuele creativiteit 
vann beleidmakers. Een 'systeemachtige' 'weergave die aan dergelijke alledaagse facetten voor-
bijgaat,, neigt ertoe de determinerende kracht van algemene politieke condities te overschat-
ten. . 

Hett pleidooi om het onderscheid tussen microsociologisch en macrosociologisch onder-
zoekk los te laten of minder strikt te nemen, is zeker niet nieuw. Anthony Giddens stelt in deze 
samenhangg zelfs vast dat dit onderscheid een onhandige sociologische werkverdeling ten 
gevolgee kan hebben waarbij bovendien een vruchteloze rivaliteit kan ontstaan tussen aan de 
enee kant benaderingen die de alledaagse interacties in de microwereld als het meest essentieel 
beschouwenn en aan de ander kant benaderingen die de sociale macrostructuren als funda-
menteell  beschouwen.1 Giddens acht het zinniger een onderscheid te maken tussen processen 
vann sociale integratie en processen van systeemintegratie. Sociale integratie heeft betrekking 
opp de terugkerende sociale praktijken die zich kenmerken door medetegenwoordigheid van 
dee handelende actoren. Het gaat hier om directe sociale interacties waarin de betrokkenen 
elkaarr direct zien of waarin ze zich in ieder geval nabij voelen.2 Onder systeemintegratie 
vallenn alle processen en effecten die zich, in tijd en ruimte, uitstrekken buiten deze mede-
tegenwoordigheidd van de handelende sociale actoren. 

Socialee integratie en systeemintegratie zijn aspecten van een en dezelfde werkelijkheid die 
alleenn analytisch uit elkaar zijn te houden. Het is echter moeilijk te vermijden dat een van deze 
aspectenn de nadruk krijgt in een sociologische studie. De aandacht gaat vaak ofwel uit naar 
hett praktisch, strategisch handelen van sociale actoren waarbij de institutionele systemen als 
gegevenn worden beschouwd, ofwel naar de eigenschappen van deze institutionele systemen 
waarbijj  minder aandacht wordt besteed aan de wijze waarop actoren deze sociale structuren 
gebruikenn en tegelijkertijd reproduceren. De rechtssociologe Doris Lucke wees in dit ver-
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bandd op subjectgeoriënteerde en objectgeoriënteerde benaderingen van legitimiteit. Zoals in 
hett inleidende hoofdstuk reeds werd aangegeven, ambieer ik hier geen diepgaande institu-
tionelee analyse op het macroniveau van politiek bestuur of van maatschappelijke systemen. 
Dee politieke bestuurslichamen die 'bovenaan' het beleid maken en de ontwikkelingen van de 
verzorgingsstaatt die op een institutioneel niveau ten grondslag liggen aan de moeilijkheden 
rondomm seizoenarbeid, krijgen weliswaar aandacht maar vooral voor zoverre deze relevant 
zijnn voor een beter begrip van de praktische problematiek die hier speelt. Het merendeel van 
hett verzamelde empirische materiaal heeft betrekking op processen van sociale integratie op 
micro-- en mesoniveau, op het praktisch handelen van agrarische ondernemers, seizoenarbei-
derss en de belangenbehartigers en beleidsuitvoerders van intermediaire organisaties. Mijn 
opzett is de empirische kennis over deze handelingspraktijken, waarin de moeilijke gezags-
relatiee tussen agrariërs en de overheid duidelijk naar voren treedt, in de slotbeschouwing 
(hoofdstukk 8) nader te analyseren. Op basis van deze analyse worden dan enkele conclusies 
getrokkenn over processen van systeemintegratie met betrekking tot legitimiteit en politiek 
gezag.. Zoals in het vorige hoofdstuk uiteengezet, kan Giddens' begrip van abstract systeem-
vertrouwenn dienen als conceptueel hulpmiddel om sociale interacties op microniveau (en 
mesoniveau)) te verbinden met maatschappelijke processen op macroniveau. Onder meer met 
behulpp van dit begrip wordt getracht, om in de termen van Lucke te spreken, een subjectge-
oriënteerdee benadering van legitimiteit te combineren met een objectgeoriënteerde benade-
ringg van legitimiteit. 

Zoalss de onderstaande onderzoeksvragen voor de niveaus van micro en meso duidelijk 
zullenn maken, worden de vragen die hier betrekking hebben op het praktisch en strategisch 
handelenn van sociale actoren voorafgegaan door 'contextvragen' die ingaan op institutionele 
gegevenhedenn van culturele, economische of politieke aard. Formeel gezien zijn deze his-
torischee en sociale contextvragen geen vragen op micro- of mesoniveau, maar samen met de 
anderee vragen op deze niveaus vormen ze wel een helder samenhangend cluster van vragen 
(ziee ook de schematische figuur aan het einde van dit hoofdstuk). Deze samenhang wilde ik 
behouden.. Voor alle duidelijkheid heb ik de contextvragen van een sterretje (*) voorzien. 

Achterr elke vraag is tussen haakjes aangegeven in welk hoofdstuk deze wordt beantwoord. 
Opp deze wijze geven de onderzoeksvragen tevens de opbouw aan van de resterende hoofd-
stukken.. De hoofdstukken waarin ik mijn empirische gegevens presenteer van het micro en 
mesoniveau,, worden beide voorafgegaan door een contexthoofdstuk waarin de relevante his-
torische,, sociale en politieke achtergronden worden geschetst. Zoals verder zal blijken, heb ik 
ervoorr gekozen de beschrijving in het empirische deel vrij sec te houden. De onderzoeksvra-
genn met betrekking tot (non-)acceptatie, verborgen transcripten en cynisme, komen pas in de 
slotbeschouwingg aan bod. Dit bleek het meest overzichtelijk. Op deze wijze wordt de weer-
gavee van de empirische verwikkelingen op micro- en mesoniveau namelijk niet doorbroken 
doorr reeds naar elkaar verwijzende analyses over typen van acceptatie en non-acceptatie, ver-
borgenn transcripten en cynische handelingsoriëntaties. Deze zijn als een geheel bij elkaar 
gebrachtt in hoofdstuk 8 waarin ook het macroniveau van legitimerende instituties in de ana-
lysee wordt betrokken. 

Microniveau:Microniveau: de praktijk van seizoenarbeid 

Opp dit niveau staat de praktijk centraal van aspergetelende agrariërs die regelmatig met 
seizoenarbeidd te maken hebben en ook van de (potentiële) seizoenarbeiders die hiervoor 
beschikbaarr zijn. De dagelijkse kijk van tuinders en boeren op seizoenarbeid staat onder 
invloedd van (economische) traditie en gegroeide gewoonten, het handelen van collega's, 
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gevoelenss van verbondenheid en onderlinge rivaliteiten, bedrijfservaringen en politieke en 
economischee verwachtingen. In de huidige tijd worden tuinders en boeren meer dan ooit 
geconfronteerdd met scherpe eisen van productiviteit en kwaliteit, de druk van de markt en 
internationalee concurrentie. Deze economische factoren hebben belangrijke invloed op de 
persoonlijkee beleving van (kortstondige) arbeidsrelaties, op wat men acceptabel of onaccep-
tabell  acht, en zijn ook van invloed op de houding van tuinders en boeren jegens de stands-
organisatiess die hun belangen vertegenwoordigen. Inzicht in de aspergeteelteconomie, en de 
economischee importantie hiervan voor de onderzochte tuinbouwregio, is derhalve van belang 
omm de situatie en reacties van tuinders goed te kunnen plaatsen. 

Naastt de visie en het perspectief dat tuinders en boeren hebben op de organisatie van 
seizoenarbeid,, staat de beleving en het perspectief van de werknemers die seizoenarbeid ver-
richten.. Om het gevaar van een al te eenzijdige 'weergave van de praktijk van seizoenarbeid 
tee vermijden, wordt derhalve ook aandacht geschonken aan de motieven en omstandigheden 
vann de (potentiële) seizoenarbeiders, aan de sociale en economische factoren die hun (non-) 
accepterendee opstelling jegens deze arbeid bepalen. 

Onderzoeksvragen: Onderzoeksvragen: 

Welkee sociale en historische ontwikkelingen vormen de achtergrond van de groei die 
dee tuinbouw in Zuidoost-Nederland heeft doorgemaakt? Hoe heeft de aspergeteelt in 
dezee regio zich ontwikkeld?*  (H4) 

Welkee sociale, economische en teelttechnische ontwikkelingen zijn van invloed 
(geweest)) op de omgang met seizoenarbeid, in het bijzonder bij de teelt van asperges? 
Kenmerktt de aspergeteelt zich door verdergaande schaalvergroting en specialisatie?* 
(H4) (H4) 

Welkee opvattingen en meningen hebben aspergetelende agrariërs met betrekking tot 
seizoenarbeid?? Hoe zit het met hun agrarische bestaansopvatting en politieke inte-
resse?? Zijn historisch-cultureel gegroeide gebruiken en gewoonten nog van merkbare 
invloedd op de organisatie van seizoenarbeid? (H5) 
Langss welke wegen trachten aspergetelende tuinders en boeren een oplossing te vin-
denn voor het probleem van seizoenarbeid? Hoe gaan de verschillende groepen van 
(potentiële)) seizoenarbeiders om met de regelgeving? (H5) 

Welkee verborgen transcripten en typen van (non-)acceptatie zijn bij agrarische 
werkgeverss en bij de verschillende groepen (potentiële) seizoenarbeiders waarneem-
baarr of aannemelijk? Wijzen deze op cynische handelingsoriëntaties? (H8) 

Mesoniveau:Mesoniveau: bet intermediaire krachtenveld 

Centraall  op dit niveau staan de intermediaire belangenorganisaties en uitvoeringsinstanties 
(inn Zuidoost-Nederland) die met de problematiek van seizoenarbeid te maken hebben. Voor 
eenn goed beeld van dit krachtenveld is het belangrijk de beleidsmatige context en ontwikke-
lingg te schetsen die de achtergrond vormt van de discussies over de regelgeving omtrent gele-
genheidsarbeid.. Verder is het van belang te letten op het karakter van de taakstellingen 
waarmeee uitvoerende instanties worden belast, of deze het profiel hebben van doelstellende 
programma'ss (Zweckprogramme) of van conditionele programma's (Konditionalprogramme). Met 
behulpp van Luhmann kan worden bekeken in hoeverre de legitimiteitsproblemen waar 
uitvoerendee instellingen mee kampen, zijn terug te voeren op politieke doelstellingen Van 
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bovenaf'.. Daarbij moet ook aandacht worden geschonken aan de politieke standpunten van 
dee sociale partners jegens het beleid met betrekking tot seizoenarbeid en aan de conflicten 
diee in dit verband zijn uitgevochten. Met name relevant is of hier verschuivingen van stand-
puntenn zijn waar te nemen ten opzichte van het verleden. 

Eenn interessante bron van informatie voor de problematiek van seizoenarbeid vormen de 
tallozee juridische procedures die zich in de loop der jaren hebben opgestapeld. Uitvoerings-
instellingenn en agrarische werkgevers en/of hun vertegenwoordigende standsorganisaties 
stondenn regelmatig voor de rechter. Door dieper in te gaan op de verschillende juridische 
conflictveldenn en exemplarische rechtszaken, kan inzicht worden verworven in de onderlinge 
belangenstrijdd die hier soms op bittere wijze werd gevoerd. 

Onderzoeksvragen: Onderzoeksvragen: 

-- Welke wetten en regels zijn van toepassing bij de aanstelling van gelegenheidsarbei-
ders?? Welke uitvoeringsinstanties spelen hierbij een rol? Hoe heeft zich de beleidsdis-
cussiee met betrekking tot de uitvoering van de regelgeving omtrent seizoenarbeid 
ontwikkeld?**  (Hó) 

-- Welke verschuivingen zijn waarneembaar in het intermediaire krachtenveld sinds de 
discussiee over seizoenarbeid in het midden van de jaren tachtig een beleidsmatig en 
maatschappelijkk issue werd?*  (H6) 

-- Welke juridische conflictvelden en juridische procedures zijn exemplarisch (geweest) 
voorr de problemen bij de regelgeving omtrent seizoenarbeid in Zuidoost-Nederland 
enn hoe zijn deze afgelopen? (H7) 

Hoee reageren de uitvoerende instanties op problemen in de praktijk en welke legiti-
matieproblemenn doen zich voor? Welke posities worden in dit verband ingenomen 
doorr de belangenorganisaties van werkgevers en werknemers? (H7) 

-- Welke verborgen transcripten en agenda's zijn bij de betrokken uitvoeringsinstanties 
enn belangenorganisaties op middenniveau waarneembaar of aannemelijk? Wijzen 
dezee op cynische handelingsoriëntaties? (H8) 

Macroniveau:Macroniveau: legitimerende principes en instituties 

Hierr staan de (abstracte) sociale systemen centraal die de gezagsrelaties tussen agrariërs en de 
overheidd structureren en de deskundigenregimes die het gezag (zouden moeten) legitimeren. 
Eenn belangrijke politieke factor in dit verband was het agrarisch neocorporatisme dat lange 
tijdd gemeengoed was maar waarvan de legitimiteit langzamerhand is afgebrokkeld. Tevens 
wordtt onderzocht welke legitimerende principes tegenwoordig het overheidsgezag in de 
agrarischee sector kenmerken en of er sprake is van een overgang naar een ander type van 
legaliteit.. Deze institutionele analyse dient ertoe de empirische bevindingen op micro- en 
mesoniveauu in een bredere politieke en maatschappelijke context te plaatsen. Op basis daar-
vann kan afsluitend worden bekeken hoe het is gesteld met de legitimiteit van het overheids-
gezagg in de agrarische sector en kan de probleemstelling van dit onderzoek worden beant-
woord. . 
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Onderzoeksvragen: Onderzoeksvragen: 

Gaatt de afbrokkeling van het neocorporatistische gezagsmodel in de agrarische sec-
torr samen met een afnemend vertrouwen in de overheid? Wordt deze afbrokkeling 
gecompenseerdd door andere legitimerende instituties of beleidsnetwerken? (H8) 

Welkee legitimerende principes funderen tegenwoordig de gezagsverhoudingen in de 
agrarischee sector en zijn hier veranderingen waarneembaar ten opzichte van het 
verleden?? (H8) 

Eenn relativerende opmerking is na deze 'duidelijke' reeksen van vragen nog op haar plaats. 
Empirischee vragen over de legitimiteit van het staatsgezag en de dreiging van cynisme die 
wellichtt de basis van dit gezag uitholt, worden uiteindelijk niet beantwoord door een keurige 
invullingg van mooie schema's, concepten of typologieën. Ook overzichtelijke lijsten van 
onderzoeksvragenn bieden hier slechts in beperkte mate soelaas. Hoewel deze simplificerende 
(off  complexiteit reducerende) hulpmiddelen in sociaal-wetenschappelijk onderzoek onont-
beerlijkk zijn - iets anders hebben we gewoonweg niet - dekken ze de complexe werking van 
dee sociale werkelijkheid nooit geheel. De waarde van theorie en onderzoekstechnische 
schematiseringg laat zich pas zien in een samenhangende interpretatie van empirische 'gevallen' 
diee altijd een uniek karakter hebben. 

Legitimantenn en acceptanten 

Hett centrale thema in het empirische onderzoek is de gezagsrelatie tussen agrariërs en de 
overheidd zoals die naar voren komt bij de naleving van de regelgeving omtrent seizoenarbeid 
inn de aspergeteelt. De objecten van legitimiteit die in deze studie centraal staan zijn de be-
stuurlijkee instellingen van de overheid die verantwoordelijk zijn voor de wetten en regels met 
betrekkingg tot seizoenarbeid en deze 'naar onder toe' trachten te legitimeren. Vanwege deze 
legitimerendee activiteiten, duid ik deze sociale actoren aan met het begrip legitimanten. Het 
gaatt hier om beleidsmakende of uitvoerende instellingen die de regelgeving in de praktijk 
gestaltee dienen te geven. Tegenover legitimanten staan altijd sociale actoren die de verzonden 
boodschappenn van legitimiteit ontvangen. Deze accepterende actoren zijn te beschouwen als 
dee acceptanten. Zoals in het theoretische hoofdstuk uitvoerig behandeld, vormen deze accep-
tantenn de subjectieve keerzijde van legitimiteit. De voornaamste acceptanten in dit onderzoek 
zijnn de burgers, bedrijfshoofden en belangenorganisaties die met de regelgeving rondom 
seizoenarbeidd in de tuinbouw worden geconfronteerd. Naast deze primaire acceptanten is er 
ookk nog een groep van secundaire acceptanten aan te wijzen: administrateurs en boekhouders 
diee voor werkgevers dienstverlenende functies vervullen bij seizoenarbeid. 

Hett onderscheid tussen legitimanten en acceptanten ligt empirisch niet altijd even duide-
lijk .. Dit geldt in het bijzonder voor de agrarische sector in Nederland waar een neocorpo-
ratistischh bestuursmodel leidde tot allerlei semi-overheidsins tellingen waarin sociale partners 
medeverantwoordelijkk zijn voor het beleid. Op deze wijze betrok de staat de werkgevers- en 
werknemersorganisatiess op actieve wijze bij de uitvoering van het beleid. De agrarische 
werkgeversorganisatiess en (in mindere mate) de voedingsbonden kregen daardoor een 
belangrijkee taak in de legitimering van bepaalde regelgeving naar hun respectievelijke achter-
ban.. Ze vervulden zowel de rol van legitimant als acceptant. Deze dubbelrol lijk t echter, 
voorall  sinds de opheffing van het Landbouwschap, steeds moeilijker vol te houden. Omdat 
inn het laatste decennium de legitimerende activiteiten van agrarische belangenorganisaties 
allengss minder zijn geworden, beschouw ik de betrokken standorganisaties en voedingsbon-
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denn primair als acceptanten en pas secundair als legitimanten. Deze categorisering is in ieder 
gevall  gerechtvaardigd voor de beleidsproblematiek van seizoenarbeid, waarbij de legi-
timerendee rol van intermediaire belangenorganisaties slechts een zeer beperkte betekenis had. 

Inn de figuur aan het einde van dit hoofdstuk heb ik de verschillende legitimanten en accep-
tantenn van dit onderzoek schematisch weergegeven. Daarbij is de eerder geïntroduceerde 
driedelingg naar micro, meso en macroniveau als uitgangspunt genomen. Tevens is in deze 
figuurfiguur opgenomen of legitimanten en acceptanten bij de problematiek van seizoenarbeid een 
primairee rol spelen of een secundaire rol: primaire legitimanten en acceptanten zijn onder-
streeptt en de secundaire legitimanten en acceptanten niet. Sociale actoren die zowel een 
accepterendee als legitimerende rol vervullen bij de regelgeving omtrent seizoenarbeid, zijn in 
hett schema (tweemaal) cursief 'weergegeven. Wanneer sprake is van een dubbelrol, ligt de focus 
inn dit onderzoek op de primaire rol van de sociale actoren. Beleidsinstellingen die anno 2000 
niett meer bestaan maar die in het verleden hun stempel drukten op de problematiek, zijn 
tussenn accolades gezet. 

Dee categorisering in primaire en secundaire acceptanten en legitimanten, geeft tevens een 
belangrijkk criterium van afbakening aan dat is gevolgd bij de verzameling van het empirisch 
materiaal.. De sociale actoren die op micro en mesoniveau als acceptant of legitimant een pri-
mairee rol spelen (of speelden) bij de regelgeving omtrent seizoenarbeid, kregen de hoof-
daandachtt in mijn empirisch onderzoek. Omdat ik in deze studie veel waarde hechtte aan een 
belichtingg van het proces van acceptatie en non-acceptatie aan de onderkant, is het leeuwen-
deell  van de beschikbare tijd voor interviews en observaties opgegaan aan sociale actoren op 
micro-- en mesoniveau. Voor informatie over de belangrijkste ministeriële actoren op 
macroniveauu (Sociale Zaken, Landbouw, Justitie), is voornamelijk teruggevallen op algemeen 
bekendee gegevens en berichten. 

Methodenn en uitvoering 

Hett materiaal voor dit onderzoek is, met tussenpozen, verzameld in de periode maart 1995 
tott en met juli 2000. Een belangrijke empirische bron van informatie, wordt gevormd door 
233 interviews met tuinders en boeren. Tijdens dit onderzoek zijn 21 agrarische bedrijven 
bezochtt die met gelegenheidsarbeid te maken hadden en is één tuindersvrouw telefonisch 
geïnterviewd.. Daarnaast is nog een vraaggesprek gevoerd met een gepensioneerde agrariër. 
Dee meeste vraaggesprekken vonden plaats in de herfst en winter van 1997-1998 en in de laat-
stee maanden van 1998. 6 agrariërs die zijn geïnterviewd, zijn in het daaropvolgende jaar nog-
maalss benaderd voor informatie. 15 van de 23 benaderde bedrijven waren als tuinderij te 
karakteriseren,, terwijl het bij 8 ondernemingen om gemengde bedrijven ging. 10 tuinderijen 
blekenn oorspronkelijk gemengde bedrijven te zijn geweest; bij 3 van deze bedrijven had de 
specialisatiee in de tuinbouw zich in een later stadium voorgedaan (na 1980). Voor de 8 
gemengdee bedrijven kan worden opgemerkt, dat de (intensieve) tuinbouwactiviteiten op 4 
bedrijvenn een vrij grootschalig karakter hadden. All e onderzochte bedrijven waren gevestigd 
inn Noord- en Midden-Limburg en Oost-Brabant. 

Dee agrarische respondenten zijn in eerste instantie geselecteerd op hun activiteit in de 
aspergeteelt;; uiteindelijk zijn er 17 agrariërs geïnterviewd (9 tuinderijen en 8 gemengde be-
drijven)) die op de een of andere manier asperges teelden. Daarbij waren ondernemers verte-
genwoordigdd met kleinere percelen (van 1,25 of 1,5 hectare) maar ook grote gespecialiseerde 
bedrijvenn met meer dan 10 hectaren. Verschillende aspergetelers teelden ook aardbeien (waar-
voorr ook de nodige seizoenarbeid is vereist). Sommige aspergetelers hielden zich tevens bezig 
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mett de kweek en verkoop van aspergeplanten. Om de specifieke problemen van seizoenar-
beidd in de aspergeteelt te kunnen vergelijken met andere teelten, en omdat de gelegenheid 
zichh voordeed, is ook gesproken met 6 tuinders die anderszins in de tuinbouw actief waren. 
Hett betrof hier 3 aardbeientelers, 2 glastuinders (respectievelijk kropsla en radijzen) en een 
tuinderr die zich met name had toegelegd op de kweek en verkoop van aspergeplanten. 

Hett vinden van interviewbereide tuinders en boeren kostte vooral in het begin enige 
moeite.. Een viertal respondenten werd benaderd via de LLTB (Limburgse Land- en Tuin-
bouwbond).. De anderen zijn gevonden via eigen kanalen die ter beschikking stonden en door 
opp het einde van elk interview te vragen naar eventuele andere geschikte kandidaten. Bij 
nieuwee respondenten is er vervolgens op gelet dat de ondernemingen gespreid waren over 
diversee geografische locaties in Zuidoost-Nederland en dat de uiteindelijke groep van onder-
zochtee bedrijven een aanzienlijke variatie zou bevatten wat betreft de omvang en agrarische 
activiteiten.. Ook is erop gelet dat de uiteindelijke respondentengroep niet alleen telers bevat-
tee die met regulerende instanties in aanvaring waren gekomen, maar ook telers die op dit vlak 
niett of nauwelijks problemen hadden meegemaakt. De vraaggesprekken met tuinders en 
boeren,, vonden plaats aan de hand van een uitgebreide topiclijst die betrekking had op: 

hett profiel van het bedrijf (ontstaansgeschiedenis, economische positie, toekomstper-
spectief), , 
contactenn met andere tuinders en concurrentieverhoudingen, 
hett personeelsbeleid (samenstelling oogstploeg, werving, boekhouding), 
arbeidsomstandighedenn en beloning (voorzieningen personeel, uurloon, stukloon), 
dee regelgeving met betrekking tot gelegenheidsarbeid (loonbelasting, sociale premies, 
voormaligee gedoogregelingen, scholierenregeling, wet PMA), 
problemenn personeelstekorten, mening over premieontduiking en inzet illegale 
werknemers, , 
ervaringenn met uitvoerende en controlerende instanties (bedrijfsvereniging/GUO, 
Arbeidsvoorziening,, Arbeidsinspectie, Vreemdelingendienst), 
dee betrokkenheid bij de boerenstandsorganisaties en coöperatieve instellingen (veil-
ing,, mening over verdwijning Landbouwschap), 
grensoverschrijdendee activiteiten in het buitenland (Duitsland, Oost-Europa). 

Eenn andere belangrijke empirische bron van informatie, waren participerende observaties op 
tweee verschillende tuinbouwbedrijven. Tijdens het aspergeseizoen van 1995 heb ik zelf 
enkelee weken oogstarbeid verricht bij een aspergeteler in Midden-Limburg. De tuinder en de 
restt van de oogstploeg waren ervan op de hoogte dat ik meestak in verband met een onder-
zoek,, maar zagen mij vooral als een geïnteresseerde student die zo ook wat bijverdiende. 
Tussenn de oogstactiviteiten door bleek de tuinder bij wie ik werkzaam was, bereid mij uit-
voerigg te informeren over de gang van zaken op zijn bedrijf. Op soortgelijke wijze, maar dan 
gedurendee een langere periode, is in het aspergeseizoen van 1997 onderzoek gedaan door een 
studentee culturele antropologie die in het kader van haar afstuderen met name geïnteresseerd 
wass in de arbeidsverhoudingen tussen autochtone en allochtone seizoenarbeiders. De kennis 
diee de beide veldstudies opleverden over de beleving en ervaringen onder werknemers vorm-
dee een belangrijke aanvulling op de informatie die naar voren kwam in de interviews met 
tuinderss en boeren; met deze kennis kon het (eenzijdige) perspectief van werkgevers op de 
organisatiee van seizoenarbeid worden gecorrigeerd of genuanceerd. De participerende obser-
vatiess boden bovendien, in tegenstelling tot de vraaggesprekken waarin de gebeurtenissen 
slechtss indirect kunnen worden gereconstrueerd, een mooie gelegenheid verborgen tran-
scriptenn direct in de praktijk waar te nemen. 
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Doorr middel van bestudering van beleidsstukken, jurisprudentie, onderzoeksrapporten 
enn evaluaties is een overzicht verworven over de uiteenlopende beleidsterreinen die bij de 
regelgevingg omtrent seizoenarbeid relevant zijn. Op basis van een voorlopig verslag dat in-
gingg op de regelgeving en besluitvorming omtrent gelegenheidsarbeid, en in een aantal 
gevallenn naar aanleiding van contacten die tijdens het onderzoek ontstonden, zijn gesprekken 
gevoerdd met beleidsmedewerkers of vertegenwoordigers van organisaties of instellingen die 
mett seizoenarbeid in de tuinbouw te maken hadden. Deze zijn hieronder opgesomd: 

-- Limburgse Land en Tuinbouwbond (LLTB), 
-- Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO),3 

-- Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO-Nederland), 
-- Voedingsbond FNV (later opgegaan in FNV Bondgenoten), 
-- Landbouwschap (Gewestelijke Raad voor Limburg), 

Gezamenlijkk Uitvoeringsorgaan (GUO), 
-- Arbeidsvoorziening (regionaal en landelijk), 
-- Arbeidsinspectie (regionaal en landelijk), 
-- Regionale Vreemdelingendienst (Limburg-Noord), 

Uitzendbureauu Vedior Van Eijk, 
Hollandd Polen Intermediair b.v., 

-- Tijdelijk instituut voor coördinatie en afstemming (Tica, voorloper Lisv)4, 
-- Sector Adviesbureau (in dienst van de Sectorraad Agrarisch). 

Inn totaal ging het hier om 24 respondenten waarvan de meesten, zoals de bovenstaande lijst 
duidelijkk maakt, deel uitmaakten van belangenorganisaties en uitvoeringsinstanties op meso-
niveau.. In drie gevallen ging het om een telefonisch onderhoud. De diverse contacten en 
gesprekkenn gaven een beeld van de beleidsmatige context en het sociale en politieke kracht-
enveldd rondom de wettelijke regulering van seizoenarbeid en leverden tevens belangrijke 'grij-
ze'' literatuur op (interne notities, rapporten, evaluaties etc). De interviews zijn gehouden aan 
dee hand van vragen en topiclijsten die waren toegesneden op de taak en rol van de betref-
fendee organisatie. In de gesprekken is voortdurend gelet op motieven en doelstellingen die in 
dee openbare discussie over seizoenarbeid op de achtergrond bleven of zelfs onvermeld. Met 
eenn aantal respondenten is verschillende malen gesproken. Naarmate meer 'openhartige' 
gegevenss konden worden verworven van de verschillende belanghebbende partijen, werd het 
steedss beter mogelijk verborgen transcripten te reconstrueren die naderhand konden worden 
geanalyseerdd op cynische handelingsoriëntaties. 

Seizoenarbeidd en aanverwante begrippen 

Wiee een duidelijke definitie van seizoenarbeid verwacht aan te treffen in de regelgeving of 
jurisprudentiee die voor deze beleidsthematiek relevant is, komt bedrogen uit. In de juridische 
discussiee wordt de problematiek veelal besproken onder het kopje gelegenheidsarbeid. De 
omschrijvingg van deze term bevat echter slechts formele criteria die bepaalde kortstondige 
arbeidsactiviteitenn juridisch afgrenzen van andere. Inhoudelijke definities ontbreken. Dat 
seizoenarbeidd of gelegenheidsarbeid juridisch of beleidsmatig lastig is te definiëren, lijk t te 
wordenn bevestigd door het woordgebruik van de wet PMA die in 1997 werd ingevoerd. Hier 
wordtt de problematiek kortweg aangeduid met de term marginale arbeid. Met dit nieuwe 
beleidsbegripp lijk t vooral de marginaliteit van zulke werkzaamheden in relatie tot het totale 
arbeidsvolumee te worden benadrukt. Het is echter de vraag of deze aanduiding niet mislei-
dendd werkt. Dat het in veel gevallen slechts om relatief geringe bijverdiensten gaat in ver-
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houdingg tot reguliere arbeid, doet niet af aan het feit dat deze 'marginale arbeid' voor som-
migee bedrijfstakken essentieel is om te kunnen bestaan en dus verre van marginaal. Daar komt 
bijj  dat degenen die zulke seizoensgebonden werkzaamheden (moeten) uitvoeren, deze als 
allesbehalvee marginaal kunnen beschouwen. Het is vanwege deze redenen dat ik het begrip 
marginalee arbeid niet gebruik om de beleidsproblematiek omtrent seizoenarbeid aan te 
duiden. . 

Termenn zoals seizoenarbeid, gelegenheidsarbeid, piekarbeid en oogstarbeid worden in de 
discussiee dikwijl s door elkaar gebruikt 2onder duidelijke omschrijving. In het beste geval wor-
denn ze onder brede overkoepelende definities samengevat die evenwel als nadeel hebben dat 
bepaaldee betekenisnuancen verloren gaan.5 Om misverstanden te voorkomen geef ik hieron-
derr aparte definities van seizoenarbeid, gelegenheidsarbeid, piekarbeid en oogstarbeid. Ook 
geeff  ik nog een omschrijving van het begrip trekarbeid dat wel eens wordt gebruikt om werk-
zoekendee seizoenarbeiders uit andere landen aan te duiden. Benadrukt zij dat de omschrij-
vingenn geen uitgewerkte juridische of uitputtende historische definities zijn, maar praktische 
sociologischee afbakeningen die de actualiteit van Nederland als uitgangspunt hebben. 

SeizoenarbeidSeizoenarbeid'is'is manuele, ongeschoolde arbeid met een lage maatschappelijke status die niet het 
gehelee jaar door verricht kan worden vanwege natuurlijke omstandigheden en die zich ken-
merktt door een arbeidspiek in een herkenbare campagnetijd. 

GelegenheidsarbeidGelegenheidsarbeid is arbeid die buiten de arbeidsorganisatie wordt betrokken en die in tegen-
stellingg tot reguliere arbeid van incidentele of periodieke aard is, een ongeschoold karakter 
heeftt en een lage maatschappelijke status kent. 

PiekarbeidPiekarbeid is arbeid die samenhangt met periodieke pieken in de arbeidsbehoefte die de nor-
maall  beschikbare arbeidscapaciteit overstijgen en waarvoor eventueel tijdelijk personeel moet 
wordenn aangetrokken. 

OogstarbeidOogstarbeid is arbeid die nodig is om de opbrengst van landbouwgewassen of tuinbouwge-
wassenn binnen te halen. 

TrekarbeidTrekarbeid is arbeid verricht door personen die op een andere plaats werken als waar het 
huishoudenn woont en waarbij de afstand die naar het werk moet worden afgelegd zó groot is, 
datt men slechts eenmaal per week, maand of jaar naar huis komt.6 

Dee bovenstaande definities hebben elk hun eigen zwaartepunten. Bij seizoenarbeid gaat het 
omm sociale kenmerken van de arbeid (manueel en ongeschoold, lage maatschappelijke status, 
campagnetijd)) in combinatie met natuurlijke omstandigheden die bepalen wanneer het werk 
mogelijkk is. Gelegenheidsarbeid is een begrip waarin de vorm van het dienstverband oftewel 
dee arbeidsrelatie centraal staat (incidenteel en periodiek) in combinatie met sociale kenmerken 
(ongeschoold,, lage maatschappelijke status). Piekarbeid duidt op de problemen van extra 
arbeidsbehoeftee met name gezien vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering (problematische 
piekenn in de arbeidsfilm). Het begrip oogstarbeid heeft louter betrekking op oogstactiviteiten 
(bollenpellerss zijn bijvoorbeeld wel seizoenarbeiders maar geen oogstarbeiders). Trekarbeid 
tenn slotte heeft als uitgangspunt de situatie van de werknemer; onder welke omstandigheden 
verrichtt deze het werk (afstand tussen wonen en werken). Het is mogelijk dat in de praktijk 
gevallenn voorkomen waarop alle bovenstaande begrippen van toepassing zijn. Dit geluk, of zo 
menn wil : ongeluk, treft de Poolse trekarbeider die tijdens de aspergeoogst als seizoenarbeider 
oogstarbeidd verricht en door zijn gelegenheidsarbeid het probleem van piekarbeid bij een tuin-
derijj  verhelpt. Deze Pool is dus niet alleen een dienstbare aspergesteker maar tevens een ideaal 
empirischh voorbeeld van de overlapping die tussen de begrippen bestaat. 
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CASUS:: REGELGEVING SEIZOENARBEID 

legitimanten n 

Vakbonden Vakbonden 
Standsorganisaties Standsorganisaties 
Uitvoeringsorganisaties: : 
-- Arbeidsvoorziening 
-- Sociale Diensten 
-- Belastingdienst 
-- Arbeidsinspectie 
-- Vreemdelingendienst 
-- GUQ7'{bedrijfsvereniging} 
-- Sectorraad Agrarisch 

{Landbouwschap} {Landbouwschap} 
Liavv (Svr, Tioa) 

Politiekee partijen 
Parlementariërs s 
Regeringg en ministeries: 
-- Spcjale_Zaken 
-- Landbouw 
-- Justitie 
-- Financiën 
-- Buitenlandse Zaken 

% % 

acceptanten n 

Agrarischee werkgevers 
Potentiëlee seizoenarbeiders 
Administrateurs,, boekhouders 

Vakbonden Vakbonden 
Standsorganisaties Standsorganisaties 
(enn gelieerde instellingen) 

Semi-overheidsinstanties: Semi-overheidsinstanties: 
-- {bedrijfsvereniging} 
-- Sectorraad Agrarisch 

{Landbouwschap} {Landbouwschap} 

Figuurr 1 Legitimanten en acceptanten 




