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1. Inleiding  
 
Onze naoorlogse samenleving is een ‘arbeidsmaatschappij’. Deze typering geeft de centrale 
plaats van betaalde arbeid in de welvaartsstaat zeer duidelijk aan. Betaalde arbeid wordt 
gezien als één van de belangrijkste sleutels tot burgerschap en sociale integratie. Wie 
verstoken blijft van werk, blijft verstoken van een essentiële bron van menselijke ontplooiing 
en persoonlijk welzijn. In de wetenschappelijke wereld werd deze stelling jarenlang 
onderschreven. Ook voor de overheid diende ze als uitgangspunt voor een 
werkgelegenheidsbeleid dat er naar streefde elk lid van de samenleving van een betaalde baan 
te voorzien.  
 
Sinds enkele decennia komt dit streven naar een volledige tewerkstelling meer en meer onder 
vuur te liggen. Ook bij de veronderstelde band tussen werk en maatschappelijke integratie 
worden verschillende – empirische én ideologische - vraagtekens geplaatst. Een eerste 
aanleiding hiertoe was het voortbestaan van een hardnekkige, structurele werkloosheid, met 
de sociale uitsluiting van enkele honderdduizenden werklozen tot gevolg. Vandaag verplaatst 
de aandacht zich naar de taakverdelingsproblemen die het tweeverdienersschap met zich 
meebrengt. Zowel in de wetenschap als in het beleid klinkt de vraag stilaan luider of de 
(voltijdse) tewerkstelling van beide partners in een gezin, gedurende de hele loopbaan, wel de 
beste garantie biedt voor een volwaardige deelname aan het maatschappelijk gebeuren. Zijn er 
dan geen alternatieven voor of naast betaalde arbeid? 
 
Sociaalwetenschappelijk onderzoek over de band tussen maatschappelijke integratie en werk 
en over de band tussen integratie en mogelijke alternatieven voor werk, kan het debat over de 
toekomst van onze samenleving van een belangrijke empirische basis voorzien. In deze paper 
wensen we een bijdrage te leveren aan de feitenkennis over arbeid en niet-arbeid. We willen 
LETS, oftewel Local Exchange and Trading Systems, vergelijken met betaald werk.  
 
De activiteiten binnen lokale ruilkringen vertonen een verwantschap met werk. Mensen 
wisselen er diensten uit op een markt van vraag en aanbod. Toch zijn er enkele cruciale 
verschillen. In een ruilkring wordt het ontvangen van een dienst niet betaald, wel 
gewaardeerd met lokale ruileenheden. Het aanbieden of ontvangen van een dienst is er 
daarenboven steeds volledig vrij. Of zoals Letsers het zelf omschrijven: 
 

“Het gebruiken van LETS is het recht om binnen een gesloten systeem je eigen 
ruileenheden te creëren met het behoud van het recht op ‘ik wil’ en ‘ik wil niet’ (LETS 
Antwerpen-Stad, 1999). 

 
In deze paper gaan we na in hoeverre en op welke manier dit ‘letsen’ op het vlak van 
integratie net als werk een aantal belangrijke functies vervult. We deden een onderzoek bij 
drie lokale ruilkringen in Vlaanderen en ondervroegen de leden over zowel de aard als de 
betekenis van hun deelname aan LETS1. 
 
In een eerste deel omschrijven we wat lokale ruilkringen juist zijn. We lichten toe hoe ze 
ontstonden en hoe ze werken. In een tweede deel gaan we in op wat werk of betaalde arbeid is 
en wat het voor je opname in de samenleving betekent. In een laatste deel wegen we werken 
en letsen tegen elkaar af.  
                                                 
1 Het onderzoek vond plaats in het kader van de licentiaatsverhandeling van Jeff Van Ouytsel “LETS Work. 
Local Exchange and Trading Systems en hun rol in het maatschappelijk debat over loonarbeid”, verdedigd aan 
de UIA in juni 2000. Prof. Dr. Jan Lauwers was promotor, Katrijn Vanderweyden was medebegeleidster. 
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2. Wat zijn Local Exchange and Trading Systems? 
 
2.1 Het concept LETS 
 
Een Local Exchange and Trading System of LETS is in essentie een uitwisselingssysteem van 
goederen en diensten met lokaal geld als ruilmiddel. Handel drijven door middel van ruil en 
betaling in lokaal geld is uiteraard geen uitvinding van LETS, maar een eeuwenoud gebruik. 
Tot voor de centralisatie van het bankwezen en het monetair systeem in de vorige eeuw, was 
dit zowat de algemene regel. Nadien werd vaak met ruilstelsels geëxperimenteerd als reactie 
op dat monetaire stelsel. Een systeem zoals het ruilsocialisme (1830-1850) of de "Freigeld"-
theorie van Sylvio Gesell (eind 19de eeuw) zijn maar enkele projecten die kaderen in de 
traditie zoals die heden door LETS wordt voortgezet.  
 
Doorheen de tijd hebben mensen vaak de neiging gehad om het conventionele geldsysteem 
aan te vullen met een bepaalde vorm van niet-conventioneel geld. Economische problemen 
hebben veel mensen ertoe gebracht om diverse soorten netwerken op te zetten of te doen 
herleven, vaak met een erg verschillende ethische grondslag (Seron, 1995: 7-8). Ruilhandel is 
daarvan het oudste voorbeeld: mensen wisselen eenvoudigweg goederen en diensten met 
elkaar uit. Het is waarschijnlijk de meest duidelijke aanvulling voor geld. Daarnaast bestaan 
er wat men noemt de lokale geldstelsels. Deze bestaan ook al sinds jaar en dag en werden 
gebruikt door gemeenschappen die zich geconfronteerd zagen met externe strubbelingen, 
zoals oorlogen, en interne crises, zoals economische recessies. Lokale geldstelsels ontwijken 
verschillende neveneffecten van gewone ruilhandel en werden in het verleden vaak 
beschouwd als een interessante manier om conventioneel geld aan te vullen. LETS staat voor 
een bijzondere vorm van een lokaal geldstelsel. 
 
Het mag duidelijk zijn dat de idee achter LETS geen losstaand gegeven is. De historische 
wortels van de huidige Local Exchange and Trading Systems zijn evenwel vrij recent en 
liggen in het Canada van de jaren 1980. Counterbay was een welvarende streek in Brits 
Columbia. De streek leefde van toerisme, de houtindustrie en de aanwezigheid van een 
legerbasis. Begin jaren 1980 onderging deze streek echter een grote economische crisis. 
Michael Linton, een systeemanalist, wenste zich niet bij deze situatie neer te leggen. Hij 
onderzocht waarom zo'n diepe economische (én sociale) crisis mogelijk kon zijn. Hij 
analyseerde de relatie tussen armoede en sociale en ecologische factoren. Linton bemerkte dat 
in elke gemeenschap het niveau van handel drijven onmiddellijk afhankelijk is van de flow 
van nationaal geld doorheen de interne economie. Een vermindering in hoeveelheid 
beschikbaar geld leidt onvermijdelijk tot een zakelijke neergang, werkloosheid en sociale 
problemen (Seron, 1995: 6). 
 
Linton ondervond echter dat de kwantiteit aan goederen of diensten die mensen bereid waren 
te verhandelen, in geen enkel opzicht afhankelijk was van de beschikbare hoeveelheid geld. 
Vaak was er voldoende vraag en aanbod naar diverse goederen en diensten, maar misten de 
mensen gewoon een ruilmedium. Vandaar dus de idee om conventioneel geld aan te vullen 
met lokaal geld en zo gemeenschappen te helpen sturen naar een houdbare economie en een 
vermindering van hun sociale en ecologische problemen (Aktie Strohalm, 1995: 13). 
Voortaan besloot Linton om geldstelsels te beschouwen als louter waardematen, zoals meters 
of kilo's. Volgens deze opvatting zouden mensen immers nooit geld te kort komen wanneer ze 
bereid zijn en in de mogelijkheid verkeren om te handelen (Aktie Strohalm, 1995: 13).  
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Op basis van teksten van Linton kan men een lokaal geldstelsel bestempelen als een 
LETSysteem wanneer aan zeven criteria wordt voldaan (Godschalk & Kuge, 1995: 9). (1) Het 
moet gaan om een non-profitorganisatie waarin er (2) geen dwang bestaat tot kopen of 
verkopen. (3) Alle rekeningen zijn louter giraal en beginnen met een nulsaldo, waarbij (4) er 
geen mogelijkheid bestaat om normale valuta te transformeren in LETS-giraalgeld en vice 
versa. (5) Er bestaat geen geheimhouding omtrent de rekeningstanden en omzetvolumes 
binnen de kring van deelnemers. (6) Er bestaat wel indexering met de nationale valuta. (7) 
Rente op de girale saldi is onbestaande. De meeste LETSystemen voldoen aan deze criteria.  
 
Uit deze criteria blijkt ook dat een lokale ruilkring automatisch een gesloten systeem is. Enkel 
de Letsers zelf hebben afgesproken om met elkaar te handelen en de transacties te waarderen 
met LETS-eenheden. Mensen buiten het systeem zullen deze afspraken niet erkennen. Voor 
hen hebben LETS-eenheden geen waarde.  
 
Met het lokale geld waarderen de deelnemers in hoofdzaak de hoeveelheid energie die er in 
een product of dienst geïnvesteerd is. Men creëert in feite zelf deze waarde op het moment dat 
iemand een product of dienst van iemand anders afneemt. Na de transactie is men dan in het 
bezit van eenheden die vertegenwoordigen hoeveel tijd, energie of waarde iemand in het 
systeem geïnvesteerd heeft. 
 
 
2.2 Een wereldwijd gebeuren 
 
Het allereerste prototype van LETS dat Michael Linton in de Comox Valley in Canada in 
1983 opzette, bewees al snel zijn succes. Via de lokale 'groene dollars' werden heel wat 
diensten en nog meer goederen uitgewisseld. Op het hoogtepunt van de activiteiten waren er 
zowat 650 leden actief. Een twintigtal ruilsystemen volgden in de rest van Canada en zelfs in 
de Verenigde Staten. In 1988 werd de handel in de Comox Valley opgeschort, onder meer 
omwille van het afnemend vertrouwen van de leden. Rond die tijd stortte ook zowat de helft 
van de andere Canadese LETS in, en in hun kielzog enkele systemen in de nabijgelegen VS. 
 
Na deze eerder teleurstellende periode hervatte de handel op enkele plaatsen, aangemoedigd 
door het -inmiddels- buitenlandse succes. In de Comox Valley, Oceanië en Groot-Brittannië 
ontwikkelde zich begin jaren negentig een nieuwe generatie lokale ruilkringen (Martin, 1997: 
12-16). In Oceanië kreeg LETS vaste voet aan de grond in Nieuw-Zeeland in 1986 en in 
Australië in 1987 (Seron, 1995: 19-20). 
 
In Groot-Brittannië startten in 1985 twee lokale uitwisselingssystemen. De groei ging echter 
zeer traag tot men in 1991 LETSlink UK oprichtte met het doel een netwerk op te bouwen van 
bestaande LETSystemen en de oprichting van nieuwe te stimuleren. In 1997 waren er 
ongeveer 600 Letsgroepen in het Verenigd Koninkrijk met in totaal ongeveer 30.000 leden 
(Martin, 1997: 13). 
 
Ook in continentaal Europa heeft LETS zich ondertussen vlot verspreid. In zowat heel Europa 
werden in de jaren 1990 lokale ruilkringen opgericht. Meestal ging dit gepaard met heel wat 
media-aandacht, wat de ontwikkeling van het systeem meestal in de hand werkte. Vooral in 
Duitsland, Zwitserland en Nederland zijn er begin jaren 1990 heel wat groepen gestart. Het is 
opvallend dat het net deze landen zijn waar zich in de jaren 1930 ook al verschillende 
initiatieven ontwikkeld hadden die sterke gelijkenissen vertoonden met de huidige LETS 
(Godschalk en Kuge, 1995: 15-16). In het kielzog van deze Europese ervaringen ontstond in 
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1994 de eerste Letskring in Vlaanderen, het Nederlandstalige landsgedeelte van België. Het is 
hier dat voorliggend onderzoek plaatsvond. 
 
Niet alleen in het Westen, maar ook in Afrika, Azië en Latijns-Amerika werden lokale 
ruilkringen opgericht. LETS zijn op dit moment in alle delen van de wereld operationeel (zie 
hierover bijvoorbeeld: Aktie Strohalm, 1998). 
 
 
 
2.3 Hoe werkt LETS? 
 
Samenvattend kan men stellen dat een LETSysteem in de praktijk uit volgende 
basiselementen bestaat: 
 

1) een groep mensen met een vraag- en aanbodpatroon 
2) een puntenstelsel (het lokale geldsysteem) 
3) een systeem voor de administratie  
4) een gids of een krant waarin de rekeninghouders van het LETSysteem kenbaar 

maken wat ze aan te bieden of nodig hebben 
5) een chequeboekje om mee te betalen 
6) een kerngroep om het systeem te coördineren  
(Aktie Strohalm, 1995: 11) 

 
Een klein voorbeeld om dit alles te verduidelijken. Stel dat er besloten wordt om een nieuw 
lokaal uitwisselingssysteem op te starten. Alle deelnemers aan het systeem staan met hun 
punten op nul. Vanaf nu kan men beginnen goederen en diensten uit te wisselen. Jan biedt aan 
Marie aan om haar planten te komen besproeien wanneer zij op reis is. Marie waardeert Jan 
hiervoor met een aantal eenheden lokaal geld. Jan staat nu op plus, terwijl Marie haar 
persoonlijke rekeningstand onder nul ziet gaan. Wanneer Marie ook diensten of goederen 
aanbiedt waar anderen gebruik van maken - bijvoorbeeld kookles geven of de persoonlijke 
administratie van iemand verzorgen - , kan zij ook weer punten sprokkelen voor haar 
persoonlijke rekeningstand. Aangezien er binnen LETS geen schaarste is aan geld, kan Marie 
echter ook vrij goederen en diensten blijven vragen, hoewel ze een negatief saldo heeft. 
Slechts als Marie maar blijft vragen zonder zelf iets te doen, zal de coördinator tussenkomen 
en de persoon aanmanen om zijn of haar puntenaantal weer op een aanvaardbaar niveau te 
tillen. Dit is enkel omdat het systeem zo in evenwicht blijft en niet om schaarste tegen te gaan. 
Van schaarste is er immers per definitie geen sprake. 
 
Het verhandelen van diensten (niet dat van goederen) binnen LETS vertoont overeenkomsten 
met het systeem van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Letsen lijkt op werk. Maar willen 
we letsen met werken vergelijken, moeten we eerst een antwoord geven op de vraag wat 
‘werk’ dan wel juist is.  
 
 
3. Wat is werk? 
 
3.1 Een definitie van werk 
 
Een definitie van werk die in Vlaanderen erg vaak wordt aangehaald is die van Mok. Hij 
definieert arbeid als “alle bezigheden die nut opleveren voor degene die haar verricht, voor 
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zijn of haar naaste omgeving en/of voor de samenleving als geheel”. (Mok 1994: 37). Deze 
definitie is evenwel fundamenteel problematisch. Ze lukt er onmogelijk in arbeid van andere 
activiteiten te onderscheiden, wat op zich net de kracht van een definitie zou moeten zijn. 
Zowat alle activiteiten die een mens verricht, kunnen immers op een of andere manier nuttig 
zijn voor één of meerdere mensen. Slapen, eten, spelen, een feestje bouwen, … kan allemaal 
erg nuttig zijn, zowel voor de betrokkene zelf als voor de ruimere samenleving. Ook Mok 
erkent als nadeel van zijn definitie dat ze geen scherp onderscheid mogelijk maakt tussen 
arbeid en vrije tijd, en hij lukt er daarenboven niet in consequente voorbeelden bij zijn eigen 
definitie te bedenken.  
 
Volgens Freyssenet helpen dergelijke definities op basis van ‘nut’ de wetenschappelijke 
zoektocht niet vooruit: 
 

“The definition of the productive worker as producer of use values has no scientific 
interest, any person being this from the moment when the material or immaterial 
product of her or his activity finds some use, even if it is fantasy”. (Freyssenet 1999: 
10).  

 
Ook definities op basis van de aard van de activiteiten leveren niks op. In kapitalistische 
samenlevingen kunnen dezelfde activiteiten immers zowel arbeid als niet-arbeid zijn. 
Freyssenet zoekt een andere uitweg. Hij stelt dat het van belang is of de activiteit al dan niet 
in het kader van de werknemersrelatie plaatsvindt, waarin de ‘free worker’ zijn of haar 
arbeidskracht verkoopt. Zo kunnen koken, rijden en zingen zowel arbeid als niet-arbeid zijn, 
afhankelijk van de sociale relatie waarin ze plaatsvinden (Freyssenet 1999: 8-12). Werk is dat 
waar je als werknemer voor betaald wordt om te doen. 
 
Volgens deze opvatting kan geen enkele activiteit op basis van haar aard, haar intrinsieke 
kenmerken, ontsnappen aan de kapitaal-arbeidsrelatie. Ook in de domeinen vrije tijd, sport, 
politiek, godsdienst, kunst, wetenschap enzovoort kan deze relatie potentieel plaatsvinden. 
Wat we in de hedendaagse samenleving vaststellen is nu net een verspreiding van de 
werknemersrelatie in allerlei maatschappelijke velden, een proces dat vaak betiteld wordt als 
‘vermarkting’ van de samenleving. In overeenstemming hiermee wordt de kapitaal-
arbeidsrelatie door Freyssenet omschreven als een ‘totally social’ relationship, die niet 
behoort tot een specifiek activiteitengebied en die in staat is bijna gans het sociale leven te 
organiseren.  
 
Toch ziet Freyssenet nog een link tussen werk en ‘vitale’ menselijke activiteiten, waar 
sommige klassiekere definities van werk naar verwijzen2. Er zijn immers noodzakelijke 
condities voor de reproductie van een samenleving. Maar deze condities zijn meervoudig: niet 
alleen eten en drinken, zich kleden en huisvesten, maar bijvoorbeeld ook verhuizen, zich 
voortplanten, ademen en erkend worden. Deze ‘vitale’ voorwaarden worden volgens de auteur 
slechts als ‘vitaal’ ervaren op het moment dat ze niet (langer) automatisch aan iedereen of 
bijna iedereen worden toegekend. Daarom is ‘ademen’ op dit moment een slecht voorbeeld, 
omdat (min of meer) gezonde lucht voorlopig nog algemeen toegankelijk is. Pas wanneer 
deze voorwaarden het voorwerp worden van sociale toeëigening, van schaarste, verwerven ze 
de status van een ‘vitale’ menselijke conditie. Een sociale relatie is aldus Freyssenet 

                                                 
2 Zo definieert Karl Marx arbeid als “a proces between man and nature, a proces by which man, through his 
own actions, mediates, regulates and controls the metabolisms between himself and nature” (geciteerd in 
Glorieux 1992: 8).   
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belangrijk wanneer ze toegang verschaft tot dergelijke niet-gegarandeerde 
levensvoorwaarden: 
 

“Thus one can hypothesize that a social relationship becomes important when it 
transforms some natural or cultural data into social stakes, in non-guaranteed 
conditions of life in society and in the means of differentiation and control, and that it 
is fundamental when it is able to be the indispensable path to accede to what the 
material and immaterial resources (of any kind) necessary to life in the considered 
society have become.” (Freyssenet 1999: 13).  

 
Werk, zo vervolgt hij, is zo belangrijk omdat het in onze hedendaagse kapitalistische 
samenleving de sociale relatie bij uitstek is die de toegang tot die vitale levensvoorwaarden 
verschaft: 
 

“What is meant by economics and by work would not exist and would therefore only 
be important in capitalist societies. They would inherit their central characteristics 
from what are the naturalized manifestation and designation of a social relationship 
which has become a hegemony by governing certain general conditions necessary to 
life in society, and the particular conditions to our own societies.” (Freyssenet 1999: 
13).  

  
Freyssenets visie op werk is erg vruchtbaar voor onze vraagstelling over LETS. Wanneer we 
letsen willen afwegen tegenover werken, moeten we, verder bouwend op zijn logica, in kaart 
brengen op welke manier deze sociale relaties toegang verschaffen tot wat ‘vitaal’, tot wat 
‘cruciaal’ is om volwaardig aan een samenleving deel te nemen. Zo komen we terecht bij de 
vraag tot welke maatschappelijke troeven werk dan juist toegang verschaft. Wat doet werk 
voor een mens? Het mag duidelijk zijn dat werk vandaag meer betekent dan loon alleen.  
 
 
3.2 De functies van werk 
 
Wanneer we het hebben over wat werk voor mensen betekent, over welke functies het voor 
een individu vervult, staat er één theorie als referentiekader voorop: Jahoda’s ‘Latente 
deprivatiemodel’. Jahoda formuleerde dit model eind jaren ’70 op basis van eigen onderzoek 
bij werklozen. Ze stelt dat werk ten eerste een manifeste functie heeft, met name het 
verschaffen van een bezoldiging en andere materiële voordelen. Daarnaast heeft werk 
verschillende latente functies die minder worden onderkend. Bezoldigde arbeid (1) 
structureert volgens haar de tijd van individuen, (2) is een belangrijke bron van sociale 
contacten en sociale ervaringen, (3) verbindt individuen met doeleinden die hun persoonlijke 
preferenties overstijgen, (4) levert status en identiteit en (5) dwingt tot activiteit en biedt 
kansen tot het ontwikkelen van competenties en vaardigheden. Een werkloze is volgens deze 
theorie ernstig ‘gedepriveerd’, niet enkel op financieel gebied maar ook op deze ‘latente’ 
domeinen. Werkloosheid leidt tot een algemene verslechtering van iemands psychische en 
sociale situatie (Jahoda 1979). De consequentie van Jahoda’s model is dat elk individu 
loonarbeid broodnodig heeft (en niet enkel omwille van ‘het brood’) en dat een samenleving 
elk van haar leden van een bezoldigde arbeidsplaats moet voorzien.  
 
Wanneer we naar meer recente empirische onderzoeken kijken is de conclusie veel minder 
eenduidig. Uit de werkloosheidsliteratuur blijkt dat loonarbeid op verschillende 
levensterreinen (onder andere op het vlak van sociale zingeving, sociale participatie, 
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tijdsbesteding en -beleving en gezinsrelaties) een belangrijke positieve functie vervult. 
Evenzeer blijkt echter dat het ontberen van loonarbeid op al deze terreinen niet eenduidig 
enkel negatieve gevolgen met zich meebrengt en dat werklozen hun situatie zeer verschillend 
beleven (zie onder andere Elchardus 1995; De Witte 1992; Kroft 1989). Ook waardenstudies 
(Claes 1995; De Witte 2000) wijzen ons op het belang van arbeid, maar evenzeer op het 
belang van andere levensdomeinen zoals gezin en vrije tijd. Ook hier blijkt dat de betekenis 
van werk lang niet voor iedereen hetzelfde is. Diverse bevolkingscategorieën oordelen 
verschillend over de centraliteit van werk en benadrukken andere motivaties om werk te 
verrichten.  
 
De vraag stelt zich niet alleen welke functies werk nu juist voor wie vervult, maar ook in 
hoeverre andere activiteiten dit doen. Wij zullen pogen letsen af te wegen tegenover werk.  
 
 
4. Letsen en werk, gewikt en gewogen 
 
Willen we LETS vergelijken met werk, dan moeten we eerst bekijken in hoeverre beide 
activiteitssferen eenzelfde publiek bereiken. Daarom beginnen we met een profielschets van 
de leden van LETS. Vervolgens bekijken we de aard en de omvang van uitwisselingen binnen 
LETS en de visie van de Letsers over werken en letsen.  
 
 
4.1 Wie zijn de Letsers? 
 
Onze vragenlijst richtte zich op drie Letsgroepen in Vlaanderen: Antwerpen-Stad (een 
regionale grootstad), Antwerpen-Provincie (een geografisch verspreide suburbane regio) en 
Westerlo (een landelijke gemeente in het zuiden van de provincie Antwerpen). We stuurden 
naar alle 160 leden van de drie groepen een vragenlijst. (Antwerpen-Stad: 95; Antwerpen-
Provincie: 54; Westerlo: 21). De respons bedroeg 84 volledig ingevulde formulieren of m.a.w. 
52.5 % (Antwerpen-Stad: 41; Antwerpen-Provincie: 28; Westerlo: 15)3.  
 
 

4.1.1 Socio-demografisch profiel 
 
In tabel 4.1 vinden we de belangrijkste socio-demografische kenmerken van de ondervraagde 
Letsers. Niet al deze gegevens bleken echter een voldoende significantie te vertonen. Daarom 
is het mogelijk dat sommige resultaten eerder aan het toeval te wijten zijn (cf. p=probability). 

 

 P Antwerpen-
Stad 
(N=41) 

Antwerpen-
Prov. 
(N=28) 

Westerlo 
(N=15) 

Algemeen 
(N=84) 

GESLACHT      
Man  10 

24.4 % 
6 
21.4 % 

3 
20.0 % 

19 
22.6 % 

                                                 
3 Hoewel het met zo'n kleine aantallen methodologisch moeilijk te verantwoorden is om percentages te 
gebruiken, zullen we in het vervolg van deze paper toch gebruik maken van (voornamelijk) kolompercentages. 
Vergelijking wordt zo eenvoudiger. Om alle misverstanden te voorkomen wordt in de tabellen ook telkens het 
aantal respondenten in absolute aantallen vermeld. 
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Vrouw  31 
75.6 % 

22 
78.6 % 

12 
80.0 % 

65 
77.4 % 

LEEFTIJD      
Twintigers  7 

17.1 % 
1 
3.6 % 

0 
0.0 % 

8 
9.5 % 

Dertigers  19 
46.3 % 

12 
42.9 % 

5 
33.3 % 

25 
42.9 % 

Veertigers  11 
26.8 % 

9 
32.1 % 

5 
33.3 % 

36 
29.8 % 

Vijftigplussers  4 
9.7 % 

6 
21.4 % 

5 
33.3 % 

15 
17.9 % 

BURGERLIJKE 
STAND 

**     

Ongehuwd  23 
56.1 % 

5 
17.9 % 

3 
20.0 % 

31 
36.9 % 

Gehuwd  8 
19.5 % 

12 
42.9 % 

8 
53.3 % 

28 
33.3 % 

Gescheiden  10 
24.4 % 

7 
25.0 % 

4 
26.7 % 

21 
25.0 % 

LEEFSITUATIE *     
Alleen  22 

53.7 % 
8 
28.6 % 

5 
33.3 % 

35 
41.7 % 

Samenwonend 
(met/zonder kind.) 

 11 
26.7 % 

12 
42.9 % 

9 
60.0 % 

32 
38.1 % 

Alleen met kind.  6 
14.6 % 

8 
28.6 % 

0 
0.0 % 

14 
16.7 % 

KINDEREN **     
Neen  23 

56.1 % 
6 
21.4 % 

4 
26.7 % 

33 
39.3 % 

Ja  18 
43.9 % 

22 
78.6 % 

11 
73.3 % 

51 
60.7 % 

Sign.: * = p≤0.05 ** =p ≤0.01 
Tabel 4.1 Socio-demografische kenmerken van de respondenten (in absolute aantallen 
en %) 
 
Een eerste vaststelling is dat in elke Letskring vrouwen minstens drie kwart van de 
respondenten uitmaken. Deze cijfers zijn echter niet significant op zich. Wel kunnen we deze 
gegevens gedeeltelijk vergelijken met het werkelijke ledenbestand van de ruilkringen in 
kwestie (over LETS Antwerpen-Stad hebben we geen gegevens ter beschikking). Zowel uit 
deze ledenbestanden als uit de vragenlijsten blijkt dat in de onderzochte Letskringen de 
vrouwen een duidelijke meerderheid vormen. Ook over de drie kringen heen zijn bijna acht op 
tien leden vrouw. In de ganse Vlaamse beroepsbevolking vinden we slechts vier op tien 
vrouwen (41,4% over de periode 1996 tot 1998; SSA 1999: 95).  
 
Wanneer we kijken naar de leeftijd van de respondenten valt het op dat hoofdzakelijk 
dertigers en veertigers actief zijn binnen LETS. Ook vijftigplussers zijn relatief sterk 
vertegenwoordigd, vooral in Antwerpen-Provincie en Westerlo. Antwerpen-Stad trekt dan 
weer relatief meer twintigers aan dan de andere groepen. Deze gegevens blijken echter 
opnieuw niet erg significant. De leeftijd van al de bevraagde Letsers samen stemt, in 
tegenstelling tot hun geslacht, wel overeen met die van de beroepsbevolking. Tussen 1996 en 
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1998 bleek 75% van de beroepsactieve bevolking zich in de leeftijdscategorie tussen 25 en 49 
jaar te situeren, wat gelijkloopt met onze resultaten (SSA, 1999: 95). 
 
Bij de onderzochte ruilkringen blijken nogal wat gescheidenen aangesloten te zijn. Maar liefst 
een kwart van elke groep leeft wettelijk of feitelijk gescheiden. Voor het overige zijn er wel 
duidelijk lokale verschillen merkbaar. In Antwerpen-Stad maken ongehuwden het gros van de 
respondenten uit, in Antwerpen-Provincie zijn dit de gehuwden als ook in Westerlo. Bij deze 
laatste ruilkring is het overwicht van de gehuwden nog meer uitgesproken. 
 
Wanneer we vervolgens kijken naar de concrete leefsituatie van de mensen, merken we 
opnieuw de discrepantie tussen Antwerpen-Stad enerzijds en Antwerpen-Provincie en 
Westerlo anderzijds. Meer dan de helft van de stedelijke respondenten woont alleen. Het erg 
hoge cijfer ongehuwden zal daar ongetwijfeld veel mee te maken hebben. In de andere 
ruilkringen zijn het vooral mensen die samenwonen met hun partner, al dan niet met kinderen. 
Ook wanneer we inzoomen op het al dan niet hebben van kinderen, valt het verschil op tussen 
Antwerpen-Stad en de twee andere Letskringen. Meer dan de helft van de respondenten uit 
Antwerpen-Stad heeft geen kinderen. Bij de twee andere is de situatie omgekeerd: meer 
mensen met, dan zonder kinderen. 
 
 
4.1.2 Socio-economisch profiel 
 
In tabel 4.2 vinden we de belangrijkste gegevens terug over een aantal socio-economische 
kenmerken van de Letsers, namelijk het inkomen, de scholingsgraad en het arbeidsregime. 
Vooraf dienen we wel op te merken dat deze resultaten geen voldoende hoge significantie 
vertoonden. Het is dan ook mogelijk dat deze resultaten in grote mate aan het toeval te wijten 
zijn. 

 

 p Antwerpen-
Stad 
(N=41) 

Antwerpen-
Prov. 
(N=28)  

Westerlo 
(N=15) 

Algemeen 
(N=84) 

INKOMEN      
Geen inkomen  2 

5.1 % 
2 
8.0 % 

2 
14.3 % 

6 
7.7 % 

Minder dan 30.000  7 
17.9 % 

5 
20.0 % 

6 
42.9 % 

18 
23.1 % 

30.000-39.999  11 
28.2 % 

6 
24.0 % 

2 
14.3 % 

19 
24.4 % 

40.000-49.999  10 
25.6 % 

3 
12.0 % 

1 
7.1 % 

14 
17.9 % 

50.000-59.999  7 
17.9 % 

7 
28.0 % 

2 
14.3 % 

16 
20.5 % 

60.000 of meer  2 
5.1 % 

2 
8.0 % 

1 
7.1 % 

5 
6,4 % 

SCHOLING      
Laaggeschoold  5 

12.2 % 
2 
7.7 % 

2 
13.3 % 

9 
11.0 % 

Hoger secundair  8 
19.5 % 

9 
34.6 % 

6 
40.0 % 

23 
28.0 % 
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Hooggeschoold  17 
41.5 % 

10 
38.5 % 

6 
40.0 % 

33 
40.2 % 

Universitair  11 
26.8 % 

4 
15.4 % 

1 
6.7 % 

16 
19.5 % 

ARBEIDSREGIME      
Geen job  8 

20.0 % 
10 
35.7 % 

6 
40.0 % 

24 
28.9 % 

Deeltijds 
(< 35 uur/week) 

 11 
27.5 % 

8 
28.6 % 

4 
26.7 % 

23 
27.7 % 

Voltijds 
(> 35 uur/week) 

 21 
52.5 % 

10 
35.7 % 

5 
33.3 % 

36 
43.4 % 

Tabel 4.2 Socio-economisch profiel van de respondenten (in absolute aantallen en %) 
 
Zowat alle inkomenscategorieën, behalve de echt hoge, zijn binnen LETS aanwezig. Het 
gemiddeld netto inkomen situeerde zich tussen de 30.000 en 40.000 BEF.  Ter vergelijking: 
het gemiddeld individueel inkomen in België bedroeg in 1997 44.100 BEF (Cantillon e.a. 
1999: 10). Onze respondenten behoren blijkbaar bij de eerder kleine tot gemiddelde 
verdieners. 
 
Zes op tien Letsers zijn hooggeschoold. Slechts één op tien is echt laaggeschoold. Het 
scholingsniveau van de Letsers ligt daarmee verschillende keren hoger dan dat van de 
Vlaamse bevolking op beroepsactieve leeftijd. Daarvan is slechts 22,5% hooggeschoold en 
43% laaggeschoold (NIS, 1999).  
 
Bij de Letsers die tewerkgesteld zijn, blijken er nogal wat een deeltijds arbeidsregime te 
hebben. Het gemiddeld aantal gepresteerde uren viel redelijk laag uit, met name een 24-tal 
uren per week. De gemiddelde, gewoonlijke, wekelijks gepresteerde arbeidsduur van alle 
werkenden in België is met 38 uur bijna dubbel zo hoog (zie Holderbeke 2000: 31; cijfers van 
1996).  
 
We vroegen ook naar het tewerkstellingsstatuut. Daarbij merken we dat bijna twee derden van 
de ondervraagde Letsers werknemers zijn, slechts vijf procent is zelfstandige (tege nover 
ongeveer 16% in de Vlaamse beroepsbevolking; zie SSA 1999: 5) en bijna één derde van hen 
is niet tewerkgesteld. De werknemers bij LETS hebben voornamelijk een bediendencontract. 
Mensen zonder job treffen we vooral aan bij de laaggeschoolden. Mensen met een voltijds 
arbeidsregime daarentegen blijken gemiddeld hogergeschoold. Dit is volledig conform aan 
ander onderzoek naar ruimere bevolkingsgroepen (zie bijvoorbeeld Cantillon e.a., 1999: 176-
180). 
 
Wanneer we de niet-tewerkgestelden verder analyseren merken we dat dit voornamelijk 
uitkeringsgerechtigde werklozen zijn (46.7%). In vergelijking met de totale 
werkloosheidsgraad voor Vlaanderen eind 2000, zijn werklozen in LETS sterk 
oververtegenwoordigd (6,08% versus 23% van de Letsers op beroepsactieve leeftijd; VDAB 
2001). Ook gepensioneerden en mensen bedrijvig in het huishouden (beiden 20.0% van de 
niet-tewerkgestelden) blijken in LETS vertegenwoordigd. De overige categorieën bleken 
verwaarloosbaar klein. 
 
Samenvattend kunnen we stellen dat LETS een beweging is waar een zekere verscheidenheid 
heerst. Ook blijkt er een onderscheid te bestaan tussen de stedelijke ruilkring en de meer 
rurale groepen. Toch vallen er enkele algemene kenmerken op zoals het grote aantal vrouwen, 
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de sterke vertegenwoordiging van niet-werkenden en het hoge scholingsniveau. Een beetje 
schetsmatig zouden we kunnen stellen dat LETS vooral recruteert uit een groep van 
hogeropgeleide vrouwen op actieve leeftijd die niet of minder werken. Zo bekeken lijken 
lokale ruilactiviteiten vooral voor te komen in de (latente) arbeidsreserve, of met andere 
woorden bij mensen die potentieel meer zouden kunnen werken, maar dit op dit moment niet 
doen.  
 
 
4.2 Aard en omvang van de uitwisselingen binnen LETS 
 
Wanneer we letsen tegenover werken willen afwegen is het ook relevant de praktijk van het 
letsen van naderbij te bekijken. Hoeveel transacties verrichten de leden en hoeveel tijd 
besteden ze daar gemiddeld aan? 

 

 p Antwerpen-Stad 
(N=41) 

Antwerpen-
Prov. 
(N=28) 

Westerlo 
(N=15) 

Algemeen 
(N=84) 

UREN/MAAND **     
Minder dan 1 uur  6 

15.4 % 
11 
45.8 % 

9 
64.3 % 

26 
33.8 % 

Tussen 1 en 3 uur  14 
35.9 % 

9 
37.5 % 

3 
21.4 % 

26 
33.8 % 

Tussen 3 en acht uur  11 
28.2 % 

4 
16.7 % 

2 
14.3 % 

17 
22.0 % 

8 uur of meer  8 
20.5 % 

0 
0.0 % 

0 
0.0 % 

8 
10.4 % 

TRANSACTIES 
  /MAAND 

***     

2 of minder  15 
38.5 % 

19 
79.2 % 

12 
85.7 % 

46 
59.7 % 

3 of 4  16 
41.0 % 

5 
20.8 % 

2 
14.3 % 

23 
29.9 % 

5 of meer  8 
20.5 % 

0 
0.0 % 

0 
0.0 % 

8 
10.4 % 

Sign.: ** = p≤0.01 *** = p≤0.001 

Tabel 4.3 Tijd en hoeveelheid van de activiteiten binnen LETS (in absolute aantallen en 
%) 
 
Vooraf moeten we vermelden dat men in elk van de drie groepen vooral diensten uitwisselt. 
Zowel Antwerpen-Provincie als Antwerpen-Stad en Westerlo blijken in eerste instantie 
uitwisselingssystemen van diensten en in veel mindere mate van goederen. Het uitwisselen 
van diensten maakt tot vier vijfde van de transacties uit. 
 
In alle drie de groepen wordt relatief weinig tijd aan letsen besteed. Meer dan twee derden van 
de respondenten besteden minder dan 3 uren per maand aan het letsen. Voor het systeem op 
zich hoeft dit uiteraard geen problemen te stellen. Deze beperkte tijdsbesteding hangt 
uiteraard samen met het beperkte aantal transacties dat men per maand doet. Wel valt op dat 
de respondenten uit de ruilkring in Antwerpen-Stad het actiefst zijn. In een systeem als LETS 
is het natuurlijk zo dat er een sterke wederzijdse beïnvloeding is: wanneer men veel diensten 
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of goederen vraagt, wordt er verwacht dat er ook heel wat aangeboden worden. Het evenwicht 
van het systeem vereist dit. Zo kan het zijn dat in een ruilkring een spiraal van hogere 
activiteit tot stand komt. De lage activiteitsgraad in Westerlo is vermoedelijk deels te 
verklaren door het relatief beperkt aanbod van diensten dat voortvloeit uit het relatief klein 
ledenaantal. Daarnaast is het best mogelijk dat het soort leden een rol speelt: in de stad jonge 
en ongehuwde leden, die meer tijd hebben, en in Westerlo meer gehuwden met kinderen die 
over minder vrij te besteden tijd beschikken. 
 
Om de betekenis van het letsen te onderzoeken is het ook van belang de aard van de 
aangeboden diensten te kennen. Opnieuw werden deze gegevens bekeken volgens ruilkring. 
Hoewel deze resultaten weinig significantie vertoonden merken we duidelijk dat iedere 
ruilkring andere favoriete activiteiten kent. Dit bevestigt nogmaals de reeds eerder beschreven 
eigenheid van elke ruilkring. 
 
Nu we een beeld hebben van wie de letsers zijn en van het karakter van hun activiteiten 
binnen de ruilkring, rest nog de vraag waarom mensen zich engageren binnen LETS en hoe ze 
tegen werken en niet-werken aankijken. 
 
 
4.3 Letsers over werken en niet-werken  
 
4.3.1 Letsers over levenssferen en tijdsbesteding 
 
We vroegen in ons onderzoek naar het belang van een vijftal levensdomeinen in het leven van 
onze respondenten. Voor Letsers geven we de gemiddelde score in volgorde van meest 
belangrijke naar minst belangrijke. Voor heel Vlaanderen (gegevens van 1995) hebben we 
enkel de rangorde van de levenssferen ter beschikking. 

 

 LETS (2000) Vlaanderen (1995)° 

Familie 1.98 1 
Vrije tijd 2.33 3 
Werk 2.68 2 
Gemeenschap 3.27 4 
Godsdienst 4.35 5 
° Bron: Claes (1995: B19) 

Tabel 4.4 Gemiddelde scores van belang van levenssfeer in hun leven op het moment van 
de ondervraging ( 1=belangrijkst tot 5=minst belangrijk) in vergelijking met de Vlaamse 
bevolking bij het begin van hun loopbaan (rangorde) 

 
We merken  dat Letsers en Vlamingen nagenoeg dezelfde rangorde opgeven. Interessant voor 
ons onderzoek is echter het feit dat bij Letsers vrije tijd gerangschikt wordt boven werk. Ook 
uit de Europese waardestudie blijkt dat bij Belgen en Vlamingen gemiddeld genomen gezin 
op de eerste plaats komt, gevolgd door werk, en dat ‘vrienden en bekenden’ en ‘vrije tijd’ pas 
op de derde en vierde plaats verschijnen (De Witte 2000). Letsers keren met andere woorden 
de gangbare waardenhiërarchie tussen werk en vrije tijd om. Verdere analyse naar leeftijd en 
tewerkstellingsprofiel leverde geen bruikbare resultaten op. 
 
We gingen ook na of Letsers meer of minder tijd wilden besteden aan een aantal activiteiten. 
De resultaten hiervan vinden we in onderstaande tabel. 



 

 

15 

 

 LETS (2000) Vlaanderen (1998)° 

 Meer Minder Meer Minder 
Betaald werk 25.3 43.0 4.4 50.6 
Huishoudelijk werk 16.0 33.3 36.3 4.0 
Zorgtaken4 23.1 17.9 27.5 0.0 
Hobby's 63.8 2.5 61.5 0.6 
TV kijken 2.5 27.5 3.6 20.8 
Letsen 72.5 6.3 n.v.t. n.v.t. 
Studeren 51.3 3.8 38.4 7.4 
Klussen 50.6 8.6 46.2 3.8 
Bezoek 55.0 1.3 28.2 3.6 
Sporten 56.3 1.3 46.1 2.8 
Uitgaan/verenigingsleven 33.8 6.3 24.2 4.4 
Cultuur 63.0 2.5 42.6 2.6 
Vrijwilligerswerk 35.0 11.3 18.2 5.6 
Reizen 71.6 2.5 59.2 1.4 
° Bron: HOOGE, J. (1998: 209) 

Tabel 4.5 Antwoord op de vraag of men meer of minder tijd wil besteden aan volgende 
activiteiten (in %) 
 
Binnen LETS zijn er veel meer mensen die meer tijd wensen te besteden aan betaalde arbeid 
dan in de ruimere Vlaamse bevolking. De verklaring is wellicht dat nogal wat Letsers niet zijn 
tewerkgesteld of weinig werken. Hooge (1998) nam in haar onderzoek enkel werkenden op. 
Zij werkten gemiddeld 38 uur per week, daar waar in de Letskringen het gemiddelde rond 
ongeveer 24 uur per week ligt.  
 
Ook voor de categorie huishoudelijk werk kan wellicht voor een deel dezelfde verklaring 
gelden. Aangezien men minder werkt, besteedt men misschien al meer tijd aan huishoudelijke 
taken. Als men een (voltijdse) betrekking heeft, is men wellicht eerder geneigd wat meer 
huishoudelijk werk te willen verrichten. Dit is natuurlijk maar een hypothese. Opmerkelijk is 
ook dat de overgrote meerderheid van de respondenten meer wenst te letsen. Gezien het 
relatief kleine aantal uitwisselingsactiviteiten hoeft dit misschien niet te verwonderen.  
 
Verder valt een grote discrepantie op wat betreft de wens om op bezoek te gaan of bezoek te 
ontvangen en op het vlak van cultuur en vrijwilligerswerk vinden we een ander patroon dan 
bij de respondenten van Hooge. Het valt op dat de meeste activiteiten waar Letsers meer tijd 
voor wensen sterk interactie-gericht zijn. Ontmoeting en sociaal contact is voor onze 
respondenten blijkbaar een erg belangrijk aspect, iets wat ook verder zal terugkomen. 
 
 

4.3.2 Letsers over werk en werkloosheid 
 
In de vragenlijst werd naast de mening van de respondenten over werk en werkloosheid ook 
de specifieke vraag opgenomen wanneer een activiteit voor hen werk genoemd kan worden. 
Hieronder volgen de belangrijkste resultaten. Hierbij geven we voor de Vlaamse resultaten de 
                                                 
4 'Zorgtaken': voor Vlaanderen (1998) was deze categorie eigenlijk 'tijd voor kinderen', maar voor ons onderzoek 
werd deze categorie uitgebreid naar alle soorten zorgtaken. 
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rangorde zoals die in een onderzoek van 1990 werd gevonden bij de werkende 
beroepsbevolking. 

 

 Letsers 
(2000) 

Beroepsbevolking 
(1990)° 

Er geld voor krijgen 57,8 2 
Zeer veel lichamelijke inspanning 50,6 8 
Binnen een bepaalde tijdspanne 44,6 5 
Zeer veel geestelijke inspanning 39,8 9 
Deel uitmaken van je taak 38,6 1 
° Bron (CLAES, 1995: B27) 

Tabel 4.6 Vergelijking omschrijvingen werk tussen Letsers (in %) en de Vlaamse 
beroepsbevolking (rangorde) 
 
Wanneer we deze tabel bekijken, merken we dat Letsers een andere betekenis geven aan het 
begrip werk dan de ganse beroepsbevolking. Voor Letsers is het duidelijk dat werken vooral 
een activiteit is waarvoor men geld in de plaats krijgt. Ook voor de beroepsbevolking is dit 
een belangrijk facet van werken maar zij plaatsen dit slechts op de tweede plaats. Verder 
blijkt ook het tijdsaspect voor beide categorieën een belangrijk onderdeel van werk. Beide 
populaties zijn er ook van overtuigd dat werk iets is dat deel uitmaakt van je taak. De 
Vlaamse beroepsbevolking acht dit echter het belangrijkste van allemaal. Een opmerkelijk 
verschilpunt tussen beide categorieën ligt in de twee overige items uit de tabel. Letsers zien 
werk blijkbaar als een activiteit die nogal wat inspanningen vraagt, zowel lichamelijke als 
geestelijke. Voor de respondenten uit het onderzoek van 1990 is dit blijkbaar een veel minder 
relevant criterium om een bepaalde activiteit al dan niet als werk te bestempelen5. 
 
De visie op het fenomeen werk hangt waarschijnlijk samen met de manier waarop Letsers 
aankijken tegen loonarbeid, werkloosheid en werklozen. In de vragenlijst werden dan ook een 
aantal stellingen opgenomen die hiernaar peilden. 

 

 LETS 
(2000) 

Vlaanderen 
(1998)° 

1. Gaan werken geeft mij het gevoel dat ik iets zinvols doe met 
mijn leven 

40.5 82.4 

2. Werken is het belangrijkste in het leven van een mens 
 

2.5 20.2 

3. Het soort werk dat men doet is niet belangrijk, als men er maar 
geld mee verdient 

3.7 15.4 

4. Men hoeft niet per se buitenshuis te werken om nuttig bezig te 
zijn 

95.1 74.7 

5. Het is beter om gelijk welk werk aan te nemen dan werkloos te 
zijn 

14.6 55.3 

                                                 
5 Hierbij moeten we wel opmerken dat tussen onze meting en de vorige maar liefst tien jaar verschil zit. Op die 
manier is het mogelijk dat er ook een algemene kentering in het denken van de ganse bevolking heeft plaats 
gevonden. Hiervoor kunnen we echter geen argumenten aanvoeren, zodat we het moeten stellen met de gegevens 
die voorhanden zijn. 
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6. Werken doe je vooral om geld te verdienen 
 

41.0 58.8 

7. Ik vind het belangrijk om werk te hebben 
 

67.9 97.2 

8. Men moet werken om echt deel uit te maken van de 
samenleving 

 

25.6 55.4 

9. Men moet die job kiezen die het best betaald wordt 
 

6.1 21.0 

10. Ik verkies te werken, ook al zou ik maar evenveel verdienen 
als aan de dop 

38.3 49.0 

11. Men kan enkel van zijn vrije tijd genieten als men ervoor 
gewerkt heeft 

14.6 39.3 

12. Werken betekent in de eerste plaats geld verdienen om 
aangenaam te kunnen leven 

39.0 60.7 

° Bron: Hooge (1998: 191) 

Tabel 4.7 Aantal respondenten dat het eens is met een bepaalde uitspraak over 
loonarbeid in vergelijking met de beroepsactieve bevolking (in %) 
 
Deze vragen werden ook ontleend aan het onderzoek van Jeanine Hooge (1998). In haar 
onderzoek voerde ze een factoranalyse uit op de resultaten. Hierbij ontdekte ze onder deze 
gegevens twee factoren: enerzijds arbeidsbetrokkenheid en anderzijds een instrumentele 
arbeidsoriëntatie. Ook wij voerden op onze gegevens een (exploratieve) factoranalyse uit en 
kwamen tot de vaststelling dat dezelfde factoren ook in ons onderzoek geldig zijn6. Hooge 
omschreef deze factoren als volgt (1998:45). Arbeidsbetrokkenheid betekent in welke mate 
arbeid belangrijk is voor de betrokkene7. Als voorbeeld van een instrumentele 
arbeidsbenadering geeft ze het item 'werken doe je vooral om geld te verdienen'. Aangezien 
we dezelfde latente dimensie ontdekten, mogen we veronderstellen dat de houding van onze 
respondenten tegenover werk eveneens bepaald wordt door hun houding tegenover deze twee 
factoren. 
 
Wanneer we nu de resultaten uit tabel 4.7 bekijken, merken we tussen de Letsers en de 
beroepsbevolking vrij aanzienlijke verschillen in de houding tegenover werk. Erg interessant 
in het licht van onze probleemstelling is het feit dat voor een minderheid van de Letsers 
arbeid zinvol is. Zij vinden dit maar half zo belangrijk als de ganse beroepsactieve bevolking. 
Letsers zijn dus duidelijk minder overtuigd van de zinvolheid van het huidige arbeidssysteem. 
Voor mensen uit LETS is werk dan ook niet het belangrijkste in hun leven. Dit verklaart 
waarschijnlijk ook waarom zij er minder van overtuigd zijn dat het beter is gelijk welk werk 
te aanvaarden dan geen werk te hebben. Ook de andere items die betrekking hebben op de 
arbeidsbetrokkenheid van de respondent blijken gevoelig lager te liggen dan bij de ganse 
Vlaamse beroepsactieve bevolking. Het arbeidsethos van de Letsers is eerder ‘kritisch’ of 
‘alternatief’ te noemen (zie Mok, 1994: 14).  
 
Wat de items met betrekking tot een instrumentele arbeidsoriëntatie betreft, blijken de 
resultaten gemiddeld minder ver uit elkaar te liggen. Toch liggen de resultaten ook hier weer 
                                                 
6 We moeten er hier wel aan toevoegen dat we via onze exploratieve factoranalyse ook nog een derde factor 
ontdekten. Om inhoudelijke redenen werd het item 'Het is beter gelijk welk werk aan te nemen dan werkloos te 
zijn' niet weerhouden in ons model. Eén van de interpreteerbaarheidscriteria is immers dat op elke factor 
minstens twee factoren significant moeten laden. Onze derde factor voldeed hier dus niet aan. 
7 In de literatuur wordt dit vaak ‘arbeidscentraliteit’ genoemd. Zie (De Witte, 2000: 78).  
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lager dan die van Hooge. De Letser is er blijkbaar minder van overtuigd dat werken in de 
eerste plaats bedoeld is om geld te verdienen.  
 
In de vragenlijst werden er ook een aantal vragen gesteld over de mening van de respondenten 
over werklozen en werkloosheid.  
 
 
 LETS 

(2000) 
Vlaanderen 
(1998)° 

1. Je kan niemand verwijten dat hij of zij werkloos is, 
want er is te weinig werk 

15.9 52.9 

2. Een werkloze zal bijna zeker werk vinden als hij of 
zij maar een opleiding volgt 

29.3 34.3 

3. Werklozen die willen werken, vinden altijd wel een 
job 

49.4 49.8 

4. De overheid doet haar best om de werkloosheid te 
bestrijden 

23.2 12.0 

5. De mensen kunnen er weinig aan doen dat ze 
werkloos zijn, het is de fout van de economische 
crisis 

15.9 50.2 

6. Als de werkloosheidsvergoedingen wat lager zouden 
liggen, zouden de werklozen al vlugger naar werk 
zoeken 

33.3 39.4 

7. De regering spant zich niet voldoende in om jobs te 
creëren 

33.3 53.5 

8. Indien werklozen niet zo kieskeurig zouden zijn, 
zouden ze sneller werk vinden 

28.0 48.4 

9. Dat zoveel mensen werkloos zijn, is de fout van de 
regering die een verkeerde politiek voert 

29.3 45.0 

° Bron: Hooge (1998: 192) 

Tabel 4.8 Aantal respondenten dat het eens is met een bepaalde uitspraak over 
werkloosheid en werklozen in vergelijking met de beroepsactieve bevolking (in %) 
 
Ook deze vragen werden ontleend aan Hooge (1998). Via factoranalyse ontdekte ze hier drie 
factoren. In een exploratieve factoranalyse van onze gegevens ontdekten we dezelfde drie: 
individuele verantwoordelijkheid, regeringsverantwoordelijkheid en structurele werkloosheid. 
We mogen dus aannemen dat ook voor onze respondenten hun houding ten opzichte van 
werklozen en werkloosheid bepaald wordt door hun positionering op deze latente dimensies. 
 
Onze gegevens wijken minder fel af van de resultaten van Hooge uit 1998 dan de eerder 
gevonden resultaten over de houding van de respondenten tegenover werk. Toch zijn er ook 
hier weer opmerkelijke verschillen. Zo zijn de Letsers uit ons onderzoek er blijkbaar veel 
minder van overtuigd dat werkloosheid te wijten is aan het feit dat er te weinig werk is. Ook 
de economische crisis blijkt voor Letsers veel minder relevant als oorzaak voor de 
werkloosheid. Wanneer we even terugdenken aan de ontstaansgeschiedenis van LETS, is dit 
toch een merkwaardig resultaat. Met betrekking tot de individuele verantwoordelijkheid van 
de werkloze zelf, merken we enige tegenstrijdigheid in de antwoorden. Zo zou men uit 
uitspraken één en vijf kunnen afleiden dat Letsers aan individuele verantwoordelijkheid meer 
gewicht toekennen als oorzaak van werkloosheid. Uitspraak acht (‘indien werklozen niet zo 
kieskeurig zouden zijn, zouden ze sneller werk vinden’) spreekt dit echter weer tegen. Toch 



 

 

19 

menen we te mogen stellen dat onze respondenten wat voelen voor individuele 
verantwoordelijkheid als verklaring voor werkloosheid. Dit is des te opmerkelijker wanneer 
we hierboven vaststelden dat er bij LETS nogal wat werklozen aangesloten zijn. Uit de 
opmerkingen die de respondenten konden formuleren bij de vragenlijst, merken we wel dat 
enkelen werkloosheid als iets aanvaardbaars beschouwden. Dit kan misschien het diffuse 
beeld uit bovenstaande tabel helpen verklaren. Misschien is het wel zo dat de grote 
aanwezigheid van niet-tewerkgestelden alle resultaten over de houding tegenover werk en 
werkloosheid aanzienlijk heeft vertekend. Onze gegevens kunnen echter - omwille van het 
lage significantieniveau - hieromtrent geen uitsluitsel geven. 
 
Samenvattend menen we te mogen stellen dat mensen uit de Letsbeweging wel degelijk op 
een andere manier tegen arbeid aankijken dan de gemiddelde Vlaamse beroepsactieve 
bevolking. Blijkbaar kennen Letsers een kleinere arbeidsbetrokkenheid dan anderen en 
bekijken ze arbeid ook minder instrumenteel. Wat werkloosheid betreft, valt het op dat zij 
minder de schuld zoeken bij één bepaalde actor of oorzaak. 
 
 
4.4 Vervult letsen functies van werk? 
 
In deze paragraaf onderzoeken we in welke mate de functies van formele arbeid ook vervuld 
worden door de dienstenuitwisseling binnen LETS. We doen dit vanuit het Latente Deprivatie 
Model van Jahoda, dat we hierboven reeds beschreven. Daarbij wensen we ook na te gaan of 
de functies die men aan het letsen toekent, samenhangen met de motivaties om zich bij LETS 
aan te sluiten. 
 
In Freyssenets visie op arbeid (1999) zoals we die onder 3.1 schetsten, kwam duidelijk het 
sociale karakter van arbeid naar boven. Ook iemand als Glorieux (1995: 35) wijst erop dat uit 
werken gaan het verlaten van de privé-sfeer en een oriëntatie op de publieke sfeer betekent. 
Het is deze maatschappelijke oriëntatie die het vervullen van Jahoda’s latente functies 
mogelijk maakt. Ook letsen is een gebeuren dat zich duidelijk in de publieke sfeer situeert. 
Daarom zou het kunnen dat deze latente functies ook op een of andere manier worden 
uitgeoefend door het letsen. Aangezien LETS een uitwisseling van goederen en diensten 
omvat, is het tevens interessant om na te gaan in hoeverre het de materiële, manifeste functie 
van werk vervult. In de volgende tabel zetten we de bevindingen op een rij. 
 
 

 

N=84 Letsen Arbeiden Verschil 
Iets doen voor anderen 4.17 3.10 1.07 
Sociale contacten 3.88 3.21 0.67 
Algemene waarden 3.79 3.11 0.68 
Tijd zinvoller 3.49 2.93 0.56 
Zingeving 3.10 2.72 0.38 
Vaardigheden 2.85 3.21 - 0.36 
Status 2.19 3.11 - 0.92 
Materieel goed leven 2.19 3.89 - 1.70 
Tabel 4.9 Ervaren functies van het letsen vs. ervaren functies van loonarbeid 
(gemiddelde scores gaande van 1=helemaal niet eens tot 5=helemaal eens) 
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Uit de resultaten blijkt dat letsen inderdaad een deel van de geschetste functies van arbeid 
vervult. Iets doen voor anderen, sociale contacten uitbouwen, algemene waarden realiseren en 
je tijd zinvol besteden lukt blijkbaar zelfs beter via het letsen dan via werken. Het is niet echt 
verwonderlijk dat net de items 'materieel goed leven' (= manifeste functie van 
inkomensverschaffing) - gezien de beperkte mate van uitwisselingen - en 'status' – gezien 
onder meer de geringe maatschappelijke erkenning - relatief hoger scoren bij arbeid dan bij 
letsen. Bij 'vaardigheden' ligt de verklaring moeilijker maar is het verschil ook kleiner. Een 
mogelijke verklaring voor het feit dat men met letsen blijkbaar minder vaardigheden meent te 
ontwikkelen, is misschien het afwezig zijn van enige verplichting. Bij betaalde arbeid wordt 
men vaak verplicht om vaardigheden op te doen, zowel in bijscholingen als tijdens de 
arbeidstaken zelf. Bij LETS is van enige verplichting geen sprake en je biedt er in de regel die 
diensten aan die je zelf goed kan. 
 
Het is evenwel interessant om deze gegevens verder uit te spitten. Aangezien er binnen onze 
populatie nogal wat mensen niet tewerkgesteld zijn, is het mogelijk dat de antwoorden op die 
manier vertekend zijn. 
 
 
 Letsen Arbeid 
 Tewerkgesteld 

N=48 
Niet-
tewerkgesteld 
N=30 

p Tewerkgesteld 
N=48 

Niet-
tewerkgesteld 
N=30 

P 

Tijd zinvoller 25 
54.4 % 

19 
67.9 % 

 23 
47.9 % 

8 
27.6 % 

* 

Sociale 
contacten 

34 
72.3 % 

23 
76.7 % 

 27 
56.3 % 

12 
41.4 % 

***

Status 4 
8.5 % 

0 
0.0 % 

* 24 
50.0 % 

11 
39.3 % 

***

Vaardigheden 15 
31.9 % 

6 
20.0 % 

** 25 
52.1 % 

10 
35.7 % 

 

Algemene 
waarden 

34 
72.3 % 

22 
73.3 % 

 23 
47.9 % 

8 
27.6 % 

 

Iets doen voor 
anderen 

44 
93.6 % 

26 
89.7 % 

 19 
39.6 % 

8 
27.6 % 

 

Materieel goed 
leven 

4 
8.5 % 

4 
13.3 % 

 41 
85.4 % 

19 
65.5 % 

** 

Zingeving 14 
29.8 % 

14 
46.7 % 

 15 
31.3 % 

6 
20.7 % 

 

Sign.: * = p≤0.05 ** = p≤0.01 *** = p≤0.001 

Tabel 4.10 Ervaren functies van het letsen en arbeid volgens het al dan niet 
tewerkgesteld zijn (in absolute aantallen en in %) 
 
De meeste van deze resultaten vertonen weinig tot geen significantie. Wat we wel kunnen 
vaststellen is dat daar waar de resultaten toch significant zijn, er inderdaad verschillen 
optreden tussen tewerkgestelden en mensen die niet tewerkgesteld zijn. De verschillen blijken 
het grootst bij de items 'status' en 'sociale contacten'. Mensen zonder job zijn blijkbaar niet zo 
overtuigd van het vervullen van deze functies door arbeid. Ook de manifeste functie vertoont 
verschillen tussen tewerkgestelden en niet-tewerkgestelden, zij het in mindere mate. Voor 
letsen merken we enkel bij 'vaardigheden' een zeker significant verband. Voornamelijk 
werkenden vinden dat het uitwisselen van diensten deze functie vervult. We merkten reeds op 
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dat niet-tewerkgestelde Letsers voor het merendeel laaggeschoolden zijn. Voor hen is het 
ontwikkelen van vaardigheden misschien minder prioritair, zoals we ook kunnen afleiden uit 
de Europese waardestudie (De Witte 2000: 99). 
 
In onderstaande tabel gaan we verder in op de motieven om zich bij LETS aan te sluiten. 
Wellicht bestaat er een verband met de functies die men aan het letsen toekent.  
 
N = 84 Algemeen 

Het is een aangenaam tijdverdrijf 42.9 % 
Zo kan ik anderen een plezier doen 69.0 % 
Om mijn talenten beter in eigen handen te 

nemen 
52.4 % 

Uit ontevredenheid over de 'gewone' 
arbeidsmarkt 

38.1 % 

Om beter mijn tijd zelf in te vullen 29.8 % 
Om nieuwe vrienden te maken 73.8 % 
Om de gemeenschap een dienst te bewijzen 42.9 % 
Voor de gezelligheid 75.0 % 
Om goederen en diensten te bekomen die ik 

anders niet zou kunnen betalen 
59.5 % 

Tabel 4.11 Redenen waarom men zich bij LETS aansluit (in % dat het eens is met de 
uitspraken) 
 
Erg opvallend is dat het sociale aspect van een lokaal uitwisselingssysteem als meest centrale 
motivatie naar voren komt. Veruit de belangrijkste reden blijkt het tamelijk vrijblijvende 'voor 
de gezelligheid' te zijn en ook het ontmoeten van nieuwe vrienden en het doen van een plezier 
aan anderen behoren tot de top drie om zich aan te sluiten. Deze sociale oriëntatie richt zich 
vooral op concrete mensen en contacten, veel minder op de abstracte gemeenschap waar de 
respondenten deel van uitmaken.  
 
Deze vaststellingen sluiten niet uit dat een zeker eigenbelang meespeelt. Zo is LETS blijkbaar 
voor heel wat mensen een systeem om bepaalde diensten te bekomen die men zich anders niet 
zou kunnen veroorloven. Wanneer we dit combineren met de vaststelling dat LETS geen 
voorname bron van meer materiële welvaart blijkt te zijn (cf. supra), lijkt dit contradictorisch. 
Een mogelijke verklaring kan liggen in het karakter van diensten. Misschien zijn dit vooral 
zogenaamde 'extraatjes' die niet noodzakelijk maar toch wenselijk zijn of hebben deze 
diensten een minder uitgesproken materieel karakter.  
 
Verder blijkt tijdsstructurering voor minder dan een derde van de respondenten een motief om 
te letsen, hoewel LETS meer dan werk helpt om de tijd zinvol te besteden (cf. supra). 
Daarnaast is het erg duidelijk dat LETS voor de leden een manier is om hun eigen talenten in 
handen te nemen en vormt het voor een aanzienlijke minderheid een afweermechanisme tegen 
de reguliere arbeidsmarkt die als negatief wordt bestempeld. 
 
We voerden een exploratieve factoranalyse uit op deze resultaten. Hieruit kunnen we afleiden 
dat er twee factoren zijn waarom men zich bij een lokaal uitwisselingssysteem aansluit. We 
zouden deze kunnen bestempelen als enerzijds altruïstische (bijvoorbeeld om de gemeenschap 
een dienst te bewijzen) en anderzijds egocentrische motieven (bijvoorbeeld het in eigen 
handen nemen van de persoonlijke talenten). We merken wel op dat de factorladingen in het 
algemeen niet erg hoog uitvallen. Dit betekent dus dat de reden waarom men zich bij een 
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ruilkring aansluit wel gedeeltelijk verklaard wordt door deze items, maar dat er ook nog 
andere variabelen op deze factoren doorwegen.  
 
Wanneer we kijken naar de waarden die men binnen LETS belangrijk acht, vinden we een 
bevestiging van de genoemde motivaties om te letsen. Globaal genomen komt voor de 
respondenten het sociale aspect op de eerste plaats, terwijl het ethische op de laatste stek 
belandt. Hieronder volgen de gemiddelde scores. 
 
 Algemeen 

N=84 
Tewerkgestelden 
N=48 

Niettewerkgestelden
N=30 

1. Sociaal 2.78 2.48 3.37 
2. Gelijkwaardigheid van alle 

mensen 
3.02 3.04 2.87 

3. Gelijkwaardigheid van alle werk 3.30 3.44 3.03 
4. Economisch 3.94 4.02 3.69 
5. Ecologisch 4.04 4.06 4.10 
6. Ethisch 4.10 4.04 4.11 
Tabel 4.12 Gemiddelde scores voor de verschillende waarden binnen een LETS 
(1=belangrijkst tot 6=minst belangrijk) 
 
Wanneer we kijken naar het onderscheid tussen tewerkgestelden en niet-tewerkgestelden, 
merken we de grootste verschillen bij het sociale en het economische aspect en bij de 
gelijkwaardigheid van alle werk en van alle mensen. Verklaringen liggen hier niet voor de 
hand. We zouden misschien kunnen verwachten dat werkloze Letsers zich voornamelijk 
aansluiten voor het sociale aspect van een vereniging. Het leggen en onderhouden van 
contacten komt echter niet op de eerste plaats voor niet-tewerkgestelden. De niet-
tewerkgestelden - relatief gezien vooral werklozen - benadrukken vooral de gelijkwaardigheid 
van alle mensen en van alle werk. Het economisch voordeel scoort bij hen gemiddeld hoger 
dan bij de tewerkgestelde Letsers. Hoewel het materiële aspect voor niemand van de letsers 
een erg belangrijke rol speelt (zie ook tabel 4.10), is het wel logisch dat het voor diegenen die 
de manifeste, inkomensverschaffende functie van werk moeten ontberen, iets belangrijker is 
dan voor de anderen. 
  
In hoeverre enkele waarden en motivaties ook in de praktijk kunnen worden omgezet, leren 
we uit de vraag naar het gevoel na het leveren van een bepaalde prestatie.  
 
N=84 
"Meestal als ik een prestatie geleverd heb, heb ik het gevoel dat…" 

Algemeen 

1. ik iemand echt een plezier gedaan heb 4.03 
2. ik er ook zelf plezier aan beleefd heb 4.00 
3. ik mijn tijd nuttig besteed heb 3.95 
4. ik ook mijn persoonlijkheid verrijkt heb 3.41 
5. ik beter iets voor mezelf of mijn gezin had kunnen doen 1.85 

Tabel 4.13 Gemiddelde scores voor de antwoorden op de vraag naar de ervaring na het 
letsen (1= helemaal niet eens tot 5 = helemaal eens) 
 
Wanneer we bovenstaande scores bekijken, mogen we besluiten dat Letsers over het 
algemeen vrij positief staan tegenover hun eigen activiteiten binnen LETS. Het feit dat men 
het letsen als iets positiefs ervaart en bovendien aanvoelt als iets waarmee men de anderen een 
dienst bewijst, kan duiden op het letsen als een zoektocht naar zelfrespect en -waardering. Dé 
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meest benadrukte functie van het letsen blijkt hoe dan ook het sociale aspect van de lokale 
ruilkringen te zijn. 
 
 
5. Besluit 
 
Wanneer we het profiel van de leden van LETS bekijken, valt het op dat het vaak mensen - in 
hoofdzaak vrouwen - zijn die potentieel méér kunnen werken dan ze vandaag doen. In één op 
drie gevallen treedt letsen in de plaats van werk,  in twee op drie gevallen is het een 
aanvulling op een (beperkte) baan. Opmerkelijk is wel dat het net de jonge, (hooggeschoolde) 
stedelingen zijn die méér werken en ook méér letsen dan de andere Letsers. Ook bij hen heeft 
echter maar de helft een voltijdse job, terwijl jonge hooggeschoolden normaal net diegenen 
zijn die een voltijdse betrekking uitoefenen. Dat Letsers weinig werken, hoeft eigenlijk niet te 
verbazen. Tegen de gangbare normen in, vinden ze vrije tijd belangrijker dan werk. 
 
Wat de betekenis van het letsen betreft, blijkt overduidelijk dat letsen voor de betrokkenen 
beter dan werken bijdraagt tot sociale contacten en tot het iets kunnen doen voor anderen. We 
zouden dit sociale aspect de manifeste functie van LETS kunnen noemen, omdat het door de 
respondenten telkens weer als centrale factor naar voor wordt geschoven. Op dit vlak is LETS 
een concurrent van werk. Uit de meest recente Europese waardestudie (De Witte 2000: 94) 
blijkt immers dat het hebben van aangename sociale contacten dé belangrijkste reden 
geworden is waarom Vlamingen gaan werken. Het loon is van zijn troon verstoten. We 
kunnen hierbij opmerken dat Jahoda’s latente functies vandaag wél duidelijk worden 
onderkend (zowel door de werkenden zelf als in het beleid) en daardoor eigenlijk manifest 
zijn geworden.  
 
Letsen blijkt vandaag in mindere mate dan werk een middel te zijn om vaardigheden te 
ontwikkelen, status te verwerven en om materieel goed te leven. De vraag hier is natuurlijk in 
hoeverre mensen die letsen zich op deze punten niet net afkeren van de gangbare idealen in de 
samenleving en het best wel met wat minder prestige, luxe en prestatiedrang willen doen. Het 
is wel belangrijk er op te wijzen dat LETS vooral hogergeschoolden bereikt, voor wie 
dergelijke waardenoriëntaties meer voor de hand liggen. Net als op de arbeidsmarkt zijn het 
bij LETS de laaggeschoolden die het moeilijkst aansluiting vinden.  
 
Uit ons onderzoek kwam verder naar voor dat mensen die weinig tijd hebben om te werken, 
ook weinig tijd hebben om te letsen, waarbij het al dan niet hebben van kinderen 
waarschijnlijk een belangrijke verklarende factor is. Diegenen die meer tijd hebben om te 
werken - jonge stedelingen zonder kinderen - hebben ook meer tijd om te letsen. Ondanks de 
beperkte tijdsinvestering van de meesten blijft evenwel de betekenis van het letsen belangrijk. 
De kwantiteit is met andere woorden geen goede indicator van de kwaliteit van de activiteit.  
 
Door deze beperkte kwantiteit is het ook duidelijk dat LETS het huidige economische systeem 
nooit kan vervangen, en dat is ook niet de betrachting. Lokale ruilkringen kunnen er wel een 
zinvolle kwalitatieve aanvulling op vormen. Ze brengen op een kleinschalige maar concrete 
wijze een correctie aan in een samenleving die op de leest van arbeid geschoeid is en waar 
loonafhankelijkheid erg dominant is. Een dergelijke correctie is zinvol, omdat werk niet 
steeds op alle vlakken en niet steeds voor alle mensen de ‘koninklijke weg naar integratie’ is.  
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