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“Imagine a life of less. 
A life of passion, unencumbered by the trappings of the chaotic world around you. 

What you’re imagining is an intentional life. 
It’s not a perfect life, and it’s not an easy life  

– but it’s a simple one.” 
 

The Minimalists 
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ABSTRACT  
 

Studies komen vaak tot de vaststelling dat consumptiedrift negatieve effecten heeft op 

ondermeer het algemeen welbevinden, de balans tussen werk en vrije tijd, het 

gemeenschapsleven en het milieu. De voluntary simplicity movement stelt 

massaconsumptie in vraag. Met ons onderzoek willen we nagaan wat het betekent om 

volgens deze beweging te leven. We proberen een beter zicht te krijgen op de 

motieven van mensen die zich identificeren met de voluntary simplicity movement. Een 

belangrijke kritiek op deze beweging is dat ze apolitiek is en een individualistisch 

karakter heeft. Men stelt dat mensen in deze beweging vooral veranderingen op 

persoonlijk vlak nastreven en veel minder gericht zijn op maatschappelijke verandering 

en sociale participatie. We focussen ons onderzoek dan ook op de relatie tussen 

participatie, burgerschap en de voluntary simplicity movement. 

We interviewden zeven mensen die zich identificeren met de voluntary simplicity 

movement. Deze respondenten werden ingedeeld in de drie 

categorieën simplifiers die Etzioni (1998) onderscheidt: downshifters, strong 

simplifiers en de simple living movement. We stelden vast dat de downshifters de 

meeste gematigde simplifiers zijn en vooral individualistische motieven hebben om 

hun levensstijl aan te passen. Ze hechten minder belang aan maatschappelijke 

participatie en burgerschap. De twee andere types gaan bewuster leven met als 

uitgesproken doel bij te dragen aan een kwalitatief betere samenleving. Deze twee 

groepen participeren zowel latent (informele burgerparticipatie) als manifest (meer 

formele politieke participatie), de downshifters participeren enkel latent. De strong 

simplifiers en de simple living movement verzetten zich ook tegen de neoliberale 

ideologie die de basis vormt van onze consumptiedrift. Dit laatste motief kunnen we 

zien als een aanvulling bij de motieven die Elgin en Mitchell (1977) toeschrijven aan 

de beweging. Dit laat ons ook toe de voluntary simplicity movement in verband te 

brengen met het transitiedenken. 

 

 

 

 



 5 

1) INLEIDING 
 

Reeds van in de tijd van Aristoteles wordt er gesproken over “pleonexia”, het constante 

verlangen naar meer (Jackson, 2005). Veblen (1899) had het over conspicuous 

consumption, consumeren met als doel het laten blijken van je rijkdom of hoge status. 

Hirsch (1977) besprak het concept positional goods. Bourdieu (1984) beschreef hoe 

iemands consumptiepatroon bepaald wordt door haar plek in de samenleving. De 

literatuur over consumptie en over de waarde en betekenis die aan 

consumptiegoederen gegeven wordt is omvangrijk, en doorgaans ligt de focus op 

“meer”. Onze huidige consumptiemaatschappij kenmerkt zich niet langer door het 

verwerven van goederen in functie van het bevredigen van noden, maar in functie van 

het verschaffen van prestige (Alexander, 2011). Onze standaarden en verwachtingen 

van de zaken die we consumeren stijgen (Schor, 1998). Wanneer we een huis kopen 

met een gedateerde indeling, is het evident dat we verbouwen. Van een nieuwe auto 

wordt verwacht dat deze uitgerust is met Wifi en zetelwarmers, ook al konden we 

perfect leven zonder. Oude dingen worden constant geüpgraded naar nieuwere, 

duurdere, meer op onze noden afgestemde zaken, wat de illusie creëert dat er altijd 

wel iets nieuws is dat we “nodig hebben”.  

Deze constante drang naar meer consumptie blijkt een keerzijde te hebben. Studies 

wijzen uit dat de relatie tussen consumptie en welbevinden niet altijd positief evenredig 

is (Max Neef, Elizalde & Hopenhayn, 1991). Niet enkel ons welbevinden, maar ook 

ons gemeenschapsleven (Putnam, 2000), de balans tussen werk en vrije tijd (De 

Graaf, 2003) en onze ervaring van spiritualiteit (Myers, 2000) lijden onder de 

consumentencultuur waarin we leven. Ook milieuvervuiling en overmatig 

energieverbruik zijn funeste gevolgen van overconsumptie. 

De druk die ons huidig consumptiepatroon uitoefent op het gemeenschapsleven is de 

voornaamste focus van dit onderzoek. Putnam (2000) stelde vanaf de tweede helft van 

de 20e eeuw een daling vast in participatie bij burgers. Onze huidige 

consumptiemaatschappij maakt dat mensen zichzelf vaak boven anderen plaatsen. 

Meer bezitten staat gelijk aan meer zijn. Verschillende auteurs halen aan dat onze 

consumptiemaatschappij egoïstische en individualistische waarden implementeert met 

als gevolg dat mensen minder geneigd zijn zich in te zetten voor anderen (e.g. De 

Graaf, Wann, & Naylor, 2001; Kasser, 2003; Nelson, Rademacher, & Paek, 2007). Er 
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bestaat een zekere spanning tussen consumptie en burgerschap (Johnston, 2008). 

Johnston beschouwt consumentisme en burgerschap als twee uitersten van elkaar. 

Consumentisme is individualistisch. Het is gericht op eigenbelang en 

nutsmaximalisatie. Participatie focust zich op de samenleving, het collectieve. Mensen 

participeren niet enkel voor hun eigenbelang, maar voor het belang van iedereen. 

Volgens Johnston is het zo dat hoe meer mensen “consument” zijn, hoe minder 

“burger” ze zullen zijn.  

 

Bovenstaande bevinding betreffende consumptie en participatie roepen vragen op. Is 

er een manier waarop het anders kan? Een visie die hieromtrent steeds meer aan 

belang wint is het idee dat we met zijn allen minder en bewuster zouden moeten gaan 

consumeren. Concepten als voluntary simplicity, downshifting en simple living steken 

steeds vaker de kop op, zowel in het dagdagelijks leven als in de wetenschappelijke 

literatuur (e.g. Elgin, 1993; Etzioni, 1998; Schor, 1998). Centraal staat hier het idee dat 

een leven waarin we minder werken, minder verdienen en bijgevolg ook minder 

consumeren, zou leiden tot een schoner milieu, meer sociale betrokkenheid en een 

leven met meer voldoening en tijd voor wat echt belangrijk is. Hoewel het geen formele 

beweging is, worden de aanhangers van deze waarden en levensstijl vaak aangeduid 

als de voluntary simplicity movement.  

In dit onderzoek willen we nagaan wat het betekent om volgens de voluntary simplicity 

movement te leven. Hierbij wordt de focus gelegd op het blootleggen van de 

complexiteit van de beweging en wordt nagegaan wat de participatiestijlen en 

burgerschapstypes zijn van mensen die zich met deze beweging identificeren. 

De relevantie van deze onderzoeksvraag is enerzijds gebaseerd op de spanning die 

hierboven beschreven werd. Indien een consumptiegerichte samenleving leidt tot 

minder participatie bij burgers, kan de voluntary simplicity movement dan gezien 

worden als een verzet hiertegen en zijn de aanhangers van deze beweging bewuste 

burgers die zich willen engageren voor het algemeen belang? Anderzijds gaat dit 

onderzoek ook de gegrondheid van een kritiek die bestaat op de voluntary 

simplicity movement na. Deze stelt dat de beweging individualistisch en apolitiek zou 

zijn (Maniates, 2002). Mensen binnen de voluntary simplicity movement zouden er 

vooral egocentrische motieven op na houden en enkel hun persoonlijke levensstijl 

veranderen, zonder een verandering op grotere schaal te ambiëren. Ten slotte draagt 
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dit onderzoek bij aan de theorievorming omtrent de voluntary simplicity 

movement zelf doordat het een kwalitatief diepgaand beeld tracht te krijgen van de 

motieven van mensen die zo gaan leven en de betekenis die ze aan de beweging 

geven.  

We beginnen deze studie met een begripsverduidelijking van het concept “voluntary 

simplicity” aan de hand van de visies van verschillende auteurs. Ook de rol die de 

beweging speelt in onze huidige samenleving wordt hierbij aangehaald. Vervolgens 

gaan we dieper in op wat bedoeld wordt met “politieke en maatschappelijk participatie”, 

gaande van een brede interpretatie tot een concrete typologie. Daarna wordt de link 

tussen consumeren en participeren geduid, alsook de relevantie voor verder 

onderzoek hieromtrent. Na de bespreking van de literatuur worden de 

onderzoeksvragen en de onderzoeksmethode uiteengezet. In het empirisch luik wordt 

de verzamelde data geanalyseerd. Deze analyse volgt ongeveer dezelfde structuur als 

de literatuurstudie. Daarna volgt de conclusie en worden de tekortkomingen van dit 

onderzoek en aanbevelingen naar volgend onderzoek toe besproken.  
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2) VOLUNTARY SIMPLICITY MOVEMENT 
 

2.1 Definiëring   
 

Voluntary simplicity is een beweging die zich keert tegen de consumptiemaatschappij 

waarin we leven en waarbij mensen kiezen voor een simpelere levensstijl (Alexander, 

2011). De beweging komt voort uit de bezorgdheid om het milieu, de afkeer van de 

overconsumptie die meer en meer voorkomt in onze samenleving en de druk om 

steeds meer te werken die hiermee gepaard gaat (Grigsby, 2004). De voluntary 

simplicity movement is geen fysieke organisatie waarvan men lid kan worden, maar 

eerder een levensstijl waarvoor mensen kiezen. Hierdoor is voluntary simplicity ook 

geen eenduidige term en verschillende auteurs houden er verschillende visies op na 

(Wachtel, 1989). Over het algemeen betekent voluntary simplicity dat mensen meer 

tijd en energie willen spenderen aan niet-materiële zaken, zoals bijvoorbeeld familie 

en vrienden, zelfontwikkeling, sociaal engagement, participatie, duurzaamheid, 

spiritualiteit etc. (Alexander, 2011). Mensen zijn hiervoor bereid minder te gaan werken 

en dus ook minder te verdienen. Bijgevolg is het idee dat mensen er een minder 

materialistische en consumptiegerichte levensstijl op na zouden houden. Volgens 

Grigsby (2004) gaat het erover dat mensen zelf bewust willen beslissen over hoeveel 

ze nodig hebben en enkel willen werken om hiervoor genoeg te verdienen. Het zijn 

mensen die aan de eindeloze cyclus van werken en consumeren willen ontsnappen 

(Schor, 1998). Hierbij is het belangrijk om op te merken dat simplifiers zich niet volledig 

onttrekken aan de markt (Arnould, 2007), maar eerder op een alternatieve, meer 

bewuste manier omgaan met werk, consumptie en vrije tijd (Nelson et al., 2007). Het 

uiteindelijke doel is een leven met meer voldoening en vrijheid.  

Om een duidelijker beeld te scheppen van voluntary simplicity, sommen Elgin en 

Mitchell (1977) vijf motieven op waarom mensen zich aansluiten bij de beweging.  

 

• Materiële eenvoud: Simplifiers consumeren minder goederen en diensten. De 

zaken die ze consumeren zijn bij voorkeur op een duurzame en ecologische 

manier geproduceerd.  

• Het menselijke aspect: Simplifiers willen leven en werken in een simpele, 

gedecentraliseerde omgeving, weg van de anonimiteit en vervreemding die 

gepaard gaat met de geïndustrialiseerde samenleving. Door in een 
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kleinschaligere omgeving te leven en werken willen mensen het gevoel krijgen 

dat ze effectief iets bijdragen aan het geheel.  

• Zelfbeschikking: Simplifiers willen zelf de controle. Ze berusten minder op grote 

bedrijven en instituties. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat ze hun eigen 

groenten kweken in plaats van naar de supermarkt te gaan. Een andere 

implicatie is dat ze hun waarden en perspectieven niet laten afhangen van de 

media of sociale wenselijkheid, maar een eigen visie creëren.  

• Ecologisch bewustzijn: Simplifiers willen op een bewuste manier omspringen 

met natuurlijke grondstoffen.  

• Persoonlijke groei: Simplifiers willen hun praktische, intellectuele en creatieve 

capaciteiten verbeteren.  

Voluntary simplicity komt voor in verschillende gradaties. De meest gangbare indeling 

van de verschillende niveaus van de beweging is die van Etzioni (1998). Hij maakt een 

onderscheid tussen the simple living movement, the strong simplifiers en the 

downshifters. The simple living movement gaat over mensen die een simpeler leven 

willen leiden en hier drastische veranderingen voorover hebben. Het eenvoudiger en 

bewuster leven dringt door in alle aspecten van hun leven. Naast hun 

consumptiepatroon passen ze bijvoorbeeld ook hun job en hun manier van wonen aan. 

Vaak verhuizen ze van drukke steden naar meer landelijke plekken. The strong 

simplifiers zijn iets milder in de veranderingen die ze maken. Het gaat hier over mensen 

die stressvolle, goedbetaalde jobs opgeven om zo meer vrije tijd te genereren en een 

simpeler, gelukkiger leven kunnen leiden. Doordat ze het doen met een lager inkomen 

consumeren ze ook minder. Deze groep bestaat meestal uit mensen van een hogere 

klasse, zoals dokters, advocaten etc. De derde en meest milde groep zijn de 

downshifters. Bij deze groep staat vooral het aanpassen van het consumptiegedrag 

centraal. Downshifters gaan bewust minder consumeren en bepaalde zaken helemaal 

niet meer consumeren. Hierbij gaat het meestal over luxegoederen die ze inruilen voor 

minder en simpelere zaken. Deze groep omvat allerlei soorten mensen en dus niet 

enkel de meest begoeden. Taylor-Gooby (1998) vult hierbij aan dat downshifters vaak 

enkel individualistische motieven hebben. Ze gaan minder consumeren om zichzelf te 

bevrijden van onnodige stress, maar ecologische en ethische drijfveren ontbreken. In 

dit onderzoek worden alle drie de groepen betrokken.  
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Het is belangrijk om het vrijwillige karakter van de beweging te onderstrepen. Het is 

geen verheerlijking van armoede, noch wil het mensen aanmoedigen om terug te gaan 

in de tijd en primitief te gaan leven (Alexander, 2011). Ook mensen die bijvoorbeeld 

hun job kwijtraken en dus genoodzaakt zijn om te stoppen met werken worden niet 

beschouwd als behorend tot de beweging. Het gaat over mensen die bewust gaan 

nadenken over waarin ze tijd en geld willen investeren. De veranderingen die deze 

mensen maken zijn van lange duur (Chhetri, Stimson, & Western, 2009). Volgens 

Etzioni (1998) is voluntary simplicity iets wat vooral in rijkere samenlevingen 

gepraktiseerd wordt. Dit kan begrepen worden door te verwijzen naar Maslows 

motivatietheorie (1943). Maslow beschrijft een piramide die de noden van de mens 

voorstelt. De eerste groep noden zijn fysiologische noden, zoals water, voeding, slaap 

etc. Daarna volgen respectievelijk de nood aan veiligheid, liefde en sociale contacten, 

en waardering. De laatste groep in de piramide is zelfactualisatie. Pas wanneer een 

voorgaande groep noden vervuld is kan er gefocust worden op het vervullen van de 

volgende groep noden. Volgens Etzioni (1998) is voluntary simplicity iets wat slechts 

de mensen aantrekt waarvan de noden uit de onderste lagen van de piramide vervuld 

zijn. Het is dus eerder iets voor welgestelde middenklassers, die geen energie meer 

moeten spenderen aan het zich verzekeren van fysiologische basisbehoeften, 

veiligheid, sociale contacten en waardering.  

Uit onderzoek blijkt dat vooral vrouwen de keuze maken (Chhetri et al., 2009). Het gaat 

vooral om jongere mensen en hoger opgeleiden. Simplifiers maken meestal deel uit 

van een gezin met kinderen. Mensen die single zijn of een relatie hebben zonder 

kinderen, maken minder vaak de keuze om zich aan te sluiten bij de beweging. 

Logischerwijs werken simplifiers ook meestal parttime of doen ze tijdelijke jobs.  

 

2.2 Rol van voluntary simplicity in de samenleving 
 

Het idee van voluntary simplicity is niets nieuws (Alexander, 2011). Het willen leiden 

van een simpel leven dat innerlijke vervulling biedt is van alle tijden. Denk bijvoorbeeld 

aan de ideeën van het Boeddhisme, Lao Tzu, Tolstoj, Ghandi etc. Ook de algemene 

ideeën binnen de voluntary simplicity movement zijn niet exclusief van deze beweging 

(Grigsby, 2004). Het idee dat we zuinig moeten omspringen met de grondstoffen van 
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de aarde, bijvoorbeeld. Of de opvatting dat in loondienst zijn niet altijd evenveel 

voldoening biedt. Dit zijn ideeën die al bestonden nog voor de voluntary simplicity 

movement in opmars was en hun oorsprong vinden in andere bewegingen. Waar ligt 

dan net de relevantie van de beweging in de huidige samenleving? De voluntary 

simplicity movement heeft zich ontdaan van de religieuze en spirituele elementen die 

er vroeger vaak mee gepaard gingen (Zavestoski, 2002). De focus is verschoven naar 

de afkeer van een stressvol leven met te veel consumptie en te weinig tijd. Rudmin en 

Kilbourne (1996) verwijzen hierbij naar “de secularisatie van simplicity”. Hierdoor is het 

idee toegankelijker geworden. De voluntary simplicity movement brengt verschillende 

opvattingen van verschillende bewegingen samen en manifesteert zichzelf op die 

manier als zelfstandige beweging met verschillende standpunten die zowel op 

cultureel als op economisch vlak een impact kunnen hebben (Grigsby, 2004). Het is 

net hierin dat de sociologische relevantie van deze beweging in onze huidige westerse 

samenleving schuilt.  

Volgens onder andere Etzioni (1998) kan de beweging leiden tot een meer duurzaam 

milieu, een algemeen betere levenskwaliteit en kan het tevens dienen als 

herverdelingsmechanisme en leiden tot meer sociale rechtvaardigheid. Ook Alexander 

en Ussher (2012) halen aan dat er verschillende redenen zijn waarom mensen de 

voluntary simplicity movement aantrekkelijk vinden, namelijk een duurzaam milieu, 

meer sociale gelijkheid en meer welbevinden.   

2.2.1 Milieu 

De opvatting dat onze huidige manier van consumeren niet duurzaam is en schadelijk 

is voor het milieu is relatief onbetwist (Alexander & Ussher, 2012). De gangbare 

oplossing die wordt voorgesteld voor dit probleem is dat we op een meer efficiënte en 

duurzame manier moeten gaan produceren. En hoewel steeds meer sectoren hierin 

slagen, lijkt de ecologische impact niet te verminderen. De moeite die gedaan wordt 

om duurzamer te produceren valt namelijk in het niets doordat er tegelijkertijd ook 

steeds meer geconsumeerd wordt. Hoewel het dus vandaag nog een vrij onpopulaire 

opvatting is, zowel bij consumenten als bij overheden, rijst toch het idee dat radicaal 

minder gaan consumeren misschien wel de enige tegenbeweging kan zijn om de 

vernieling van ons milieu tegen te gaan.  
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2.2.2 Hervedelingsmechanisme 

Naast milieuvervuiling is ook de bevolkingsgroei een reden waarom de volunatry 

simplicity movement aan belang wint (Alexander & Ussher, 2012). De schaarse 

middelen van de aarde kunnen deze groei niet aan. De vraag rijst of een constante 

groei van de economie nog steeds moet gezien worden als het ultieme doel. Etzioni 

(1998) ziet in de voluntary simplicity movement een oplossing. Hij stelt dat, wanneer 

mensen uit welvarende landen voldoening halen uit zaken die niet noodzakelijk arbeid 

of kapitaal vereisen, er middelen kunnen worden vrijgemaakt om mensen in 

onderontwikkelde landen in hun basisbehoeften te voorzien.  

2.2.3 Welbevinden 

Een ander belangrijk punt is het welbevinden van de consument (Alexander & Ussher, 

2012). Een levensstijl waarbij steeds meer consumptie centraal staat blijkt geen 

voorbode te zijn van een gelukkig leven (eg. Max Neef et al., 1991; Worcester, 1998). 

Volgens onder andere Kasser (2003) leidt een leven dat gericht is op consumeren tot 

stress, mentale en fysieke ziekten, een gevoel van zinloosheid, een gevoel van 

vervreemding, ongelukkig zijn etc. Als mensen dus niet aan voluntary simplicity gaan 

doen voor het milieu of de economie, kan het dus ook zijn dat de redenen persoonlijk 

zijn. Wat de motieven ook zijn, het feit is dat voluntary simplicity steeds meer 

belangstelling geniet, en dat het bijgevolg een interessant fenomeen is om van naderbij 

te onderzoeken.  

2.3  Onderzoek naar de voluntary simplicity movement 
 

De huidige bevindingen en theorieën die bestaan over de voluntary simplicity 

movement zijn voornamelijk gebaseerd op kwantitatief onderzoek. Deze onderzoeken 

peilen vaak naar de socio-economische achtergrond van de simplifiers (eg. Elgin, 

1993; Etzioni, 1998; Schor, 1998; Chhetri et al., 2009) en naar de manieren waarop 

ze trachten hun leven simpeler te maken. Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken naar 

hoeveel procent minder ze nu werken dan vroeger of naar de mate waarin hun 

uitgaven zijn gedaald ten opzichte van vroeger (Alexander & Ussher, 2012). 

Verschillende onderzoeken peilen ook wel naar de motieven achter het leven volgens 

de voluntary simplity movement, maar ook het merendeel van deze studies gebeurde 
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via kwantitatieve surveys (eg. Alexander & Ussher, 2012; Chhetri et al., 2009; 

Hamilton, 2003). Resultaten uit deze onderzoeken blijven meestal oppervlakkig: 

respondenten geven aan dat ze gaan leven volgens de beweging omdat ze anti-

materialistische waarden hebben aangenomen, dat ze het gebruiken als middel tegen 

stress en vermoeidheid, omdat ze streven naar een beter milieu, om meer tijd te 

spenderen met hun familie etc. Aangezien deze onderzoeken kwantitatief zijn, wordt 

er echter nooit verder ingegaan op de antwoorden van de respondenten waardoor er 

nooit echt een diepgaand beeld over hun motivaties wordt verkregen. Onderzoek naar 

bijvoorbeeld de betekenis die simplifiers geven aan de beweging, of hun visie op hoe 

de beweging hun identiteit beïnvloedt, ontbreekt.  

In voorgaand onderzoek naar de voluntary simplicity movement en de motivaties 

erachter is er vaak een gebrek aan sociologische diepgang. Doorgaans wordt een 

algemeen beeld van de beweging geschetst, maar peilt men niet naar de diepere 

motieven van mensen om volgens de opvattingen van de beweging te gaan leven en 

naar hoe het leven volgens de beweging hun gedrag heeft veranderd in termen van 

burgerschap en participatie in de samenleving. Diepgaand kwalitatief onderzoek 

hieromtrent zou kunnen bijdragen aan het blootleggen van de complexiteit van de 

beweging.  
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3) PARTICIPATIE  
 

In zijn boek “Bowling Alone” claimt Putnam (2000) dat er een afname is van politieke 

participatie en burgerparticipatie sinds de tweede helft van de 20e eeuw. Hoewel 

Putnam’s werk een belangrijke invloed heeft binnen de literatuur omtrent participatie, 

wordt vaak kritiek geleverd op de onduidelijkheid waarmee hij het begrip omschrijft 

(Ekman & Amna, 2012). Wanneer Putnam (2000) het heeft over de afname in 

participatie bij burgers, gaat het bij hem over een breed scala van activiteiten: het lezen 

van de krant, actief politiek participeren, het hebben van vertrouwen, lid zijn van 

organisaties als bijvoorbeeld Greenpeace of een ouderraad op school, over 

stemcijfers, het tekenen van petities, een lezersbrief schrijven naar een krant etc. 

Tevens heeft hij het over sociaal kapitaal en informele sociale contacten, zoals 

bijvoorbeeld contact met buren of het op bezoek gaan bij vrienden. Ook in ander werk 

worden hele brede invullingen van het begrip “participatie” teruggevonden: stemmen, 

geld geven aan goede doelen, het lid zijn van een sportclub etc. (Berger, 2009).  

Vroeger verwees het begrip politieke participatie naar electorale participatie (Brady, 

1999). Wanneer je ging stemmen, participeerde je. Deze invulling werd verbreed naar 

individuen die vrijwillig actie ondernemen om de politiek of de regering te beïnvloeden, 

zowel direct als indirect (Milbrath & La Goel, 1977). Hierbij gaat het dus ook over 

bijvoorbeeld demonstraties, stakingen, boycots etc. Teorell, Torcal en Montero (2007) 

stellen een nog bredere definitie voor van politieke participatie. Zij hebben het over vijf 

dimensies: electorale participatie, consumenten-participatie, het actief zijn in een 

politieke partij, het deelnemen aan protesten en het contact opnemen met politieke 

partijen, organisaties etc.  

Hoewel de typologie van Teorell et al. (2007) uitgebreid is en verschillende aspecten 

van politieke participatie omvat, is deze toch nog te beperkt voor onze 

onderzoeksvraag. De bedoeling is namelijk een diepgaand beeld te verkrijgen over de 

participatiestijlen van mensen die zich identificeren met de voluntary simplicity 

movement. Het is dus belangrijk om naast politieke ook burgerlijke participatie bij het 

onderzoek te betrekken. Teorell et al. (2007) houden enkel rekening met politieke 

participatie.  
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Een typologie die zowel politieke participatie als burgerparticipatie in beschouwing 

neemt is de typologie ontwikkeld door Ekman en Amna (2012). Zij maken een 

onderscheid tussen manifeste (politieke) participatie en latente (burgerlijke) 

participatie. Volgens hen is manifeste participatie een te nauwe visie om participatie 

van burgers in zijn geheel te onderzoeken. Er moet ook rekening gehouden worden 

met latente participatie, wat zij verstaan onder civic engagement of burgerparticipatie.  

Manifeste participatie zijn acties die een directe invloed hebben op de politiek of 

overheid (Ekman & Amna, 2012). Het is een rationele, meetbare vorm van participatie. 

Ekman en Amna maken binnen deze politieke participatie nog een opdeling tussen 

formele politieke participatie en extraparlementair activisme. De eerste vorm heeft 

betrekking op formele manieren van participatie, zoals bijvoorbeeld stemmen. Er is 

contact met formele politieke instanties. De tweede vorm is politieke participatie die 

niet direct gelinkt is aan formele politieke organisaties, partijen of actoren. Hier gaat 

het bijvoorbeeld over het zich actief inzetten voor mensenrechtenorganisaties. Dit is 

meer dan enkel een goed doel steunen (latent) maar toch is het niet direct gelinkt aan 

de partijpolitiek. Op deze manier betrekt de typologie ook vormen van participatie 

waarbij de grens tussen politieke en burgerlijke participatie niet altijd even duidelijk is. 

Sommige vormen van participatie zijn namelijk niet rechtstreeks gelinkt aan een 

politieke instantie maar kunnen wel een invloed uitoefenen op het beleid of de politiek. 

Latente participatie gaat over zaken die mensen doen voor de gemeenschap of om de 

omstandigheden van de gemeenschap te verbeteren (Adler & Goggin, 2005). Ook 

binnen de latente participatie wordt een opdeling gemaakt. Het kan enerzijds gaan 

over civic engagement of burgerparticipatie. Hierbij ondernemen burgers concrete 

actie, zoals bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk. Anderzijds kan latente 

participatie ook gaan over simpelweg “betrokkenheid”. Mensen hebben interesse in 

politieke of sociale problemen en informeren zich hierover. Of ze hebben en sterk 

gevoel van betrokkenheid bij een bepaalde groep of gemeenschap in de samenleving. 

Bij deze vorm van participatie komt echter geen concrete actie aan te pas.  

Zoals in Tabel 1 wordt weergegeven kunnen zowel manifeste als latente participatie 

individueel of collectief zijn. Het is belangrijk op te merken dat het onderscheid tussen 

burgerlijke participatie en politieke participatie niet altijd even scherp is (Ekman & 

Amna, 2012). Het is namelijk zo dat ook burgerlijke participatie invloed kan hebben op 

het politieke leven. Ten slotte moet er ook rekening mee gehouden worden dat mensen 
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ook gewoon niet kunnen participeren. In dit onderzoek wordt deze typologie 

gehanteerd omdat het een duidelijk onderscheid biedt tussen burgerlijke en politieke 

participatie en er ook rekening gehouden wordt met verschillende gradaties van 

participatie.  

Tabel 1: Typologie burgerparticipatie en politieke participatie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: Ekman, J., & Amna, E. (2012). Political Participation and Civic Engagement: Towards 
a new typology. Human Affairs, 22(3), 283-300.  
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4) RELATIE TUSSEN VOLUNTARY SIMPLICITY EN PARTICIPATIE 
 

Putnam (2000) claimt dat we vanaf het einde van de 20ste eeuw steeds minder gul 

blijken te zijn met onze tijd en ons geld wanneer het aankomt op het zich inzetten voor 

de samenleving. Een eenduidige reden voor deze afname van participatie geeft 

Putnam niet. Wel haalt hij aan dat er een link kan zijn tussen een verhoogde werkdruk 

en financiële stress enerzijds en een afname van burgerlijke en politieke participatie 

anderzijds. Hij is echter voorzichtig met leggen van dit verband omdat er geen 

eenduidigheid bestaat over het feit of onze werkdruk en financiële stress de laatste 

jaren effectief verhoogd zijn.  

 

Schor (1997) onderzoekt deze link ook. Ze komt tot het besluit dat de meeste 

Amerikaanse gezinnen niet per se een afname kennen in hun absoluut inkomen, maar 

dat ze ervaren dat hun relatieve positie tegenover anderen gedaald is. De financiële 

stress komt dus voort niet uit een tekort aan inkomen, maar door het hebben van 

minder inkomen ten opzichte van anderen. Volgens Schor leidt dit ertoe dat mensen 

zich meer gaan focussen op persoonlijke, private consumptie. Dit kan er bijgevolg voor 

zorgen dat mensen minder sociaal engagement vertonen. Uit zowel de visie van 

Putnam (2000) als die van Schor (1997) kan afgeleid worden dat een verhoogde 

werkdruk en meer individuele consumptie een reden zouden kunnen zijn van een 

afname van burgerparticipatie.  

 

De Graaf et al. (2001) zien dit verband ook. Zij wijten de afname van participatie 

rechtstreeks aan de consumptiemaatschappij waarin we leven. Ook volgens Nelson et 

al. (2007) leidt de combinatie van meer beschikbare consumptiegoederen en meer 

beschikbaar inkomen tot hedonistische, individualistische consumenten die hun 

consumptie vooral richten op het bevredigen van hun eigen belangen. Kasser (2003) 

bevestigt dat er een verband is tussen het hebben van materialistische waarden en 

een eerder asociaal karakter dat niet geneigd is tot samenwerken. Materialistische 

waarden zouden samengaan met minder burgerschapswaarden en dus met het feit 

dat mensen zich bijvoorbeeld minder inzetten voor gelijkheid en rechtvaardigheid. 

Economische welvaart zorgt ervoor dat mensen vooral gefocust zijn op consumptie en 

het verwerven van steeds meer geld. Dit gaat ten koste van sociale relaties en 

participatie aan het gemeenschapsleven. 
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Uit bovenstaande literatuur kan afgeleid worden dat er een spanning bestaat tussen 

consumentisme en burgerschap. Ook Johnston (2008) haalt in haar werk deze 

spanning aan. Volgens Johnston zijn burgerschap en consumentisme twee uitersten. 

Consumentisme verwijst naar het verbruiken van goederen en diensten. Het is een 

kenmerk van de kapitalistische, geglobaliseerde economie die gericht is op een 

constant streven naar het bezitten en gebruiken van goederen. Consumeren is een 

praktijk die we stellen in functie van ons eigenbelang. Het is een manier geworden 

waarmee mensen hun eigen identiteit creëren en heeft dus een sterk individualistisch 

karakter. Burgerschap daarentegen kenmerkt zich door een gevoel van 

samenhorigheid en solidariteit. Het komt voort uit een gevoel van verantwoordelijkheid 

voor de gemeenschap. Afgaande op bovenstaande literatuur kan ervan uitgegaan 

worden dat hoe meer mensen neigen naar de kant van “consument”, hoe minder ze 

zich zullen gedragen als een “burger” en dus hoe minder ze aan burgerparticipatie en 

politieke participatie zullen doen. Johnston (2008) stelt een ideaaltype op met 

betrekking tot de verhouding tussen burgerschap en consumentisme. Ze vergelijkt 

burgerschap en consumentisme op verschillende vlakken in de samenleving. In Tabel 

2 is te zien dat ze op vlak van politieke ecologie vaststelt dat mensen die neigen naar 

een hoge mate van burgerschap erop gericht zijn hun noden te herzien en bewust 

minder willen consumeren. Hier wordt dus al een aanzet gegeven voor het idee dat 

mensen die burgerschapswaarden hoog in het vaandel dragen bewuster nadenken 

over wat en hoeveel ze consumeren. Onderzoek naar burgerschapsmotieven achter 

de keuze van mensen om bewust minder te consumeren is een manier om de 

tegenstrijdigheid tussen consumeren en burgerparticipatie verder uit te diepen. 

 

Tabel 2: consumeren versus burgerschap op verschillende vlakken in samenleving  

 
Bron: Johnston, J. (2008). The citizen-consumer hybrid: ideological tensions and the case of 

Whole Foods Market. Theory and Society, 37(3), 229-270.  
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Onderzoek naar de link tussen participatie en voluntary simplicity biedt ook een 

bijdrage aan de theorie van de voluntary simplicity movement zelf. Meer bepaald kan 

het dienen als repliek op bepaalde kritieken die bestaan op downshiften en de 

voluntary simplicity movement.  

De voornaamste kritiek op de voluntary simplicity movement stelt dat het een vorm van 

escapisme zou zijn en een apolitiek karakter zou hebben (Maniates, 2002). Onder 

andere Grigsby (2004) haalt aan dat de veranderingen die mensen in hun leven maken 

die in teken staan van deze beweging veelal een individueel karakter hebben. Mensen 

proberen aan het systeem te ontsnappen eerder dan het systeem te veranderen. 

Volgens deze kritiek is het nodig dat de voluntary simplicity beweging een meer politiek 

karakter krijgt. Er wordt met andere woorden gesteld dat de individuen die eraan 

meedoen zich ook moeten inzetten om de veranderingen die zij willen zien in de 

samenleving ook effectief waar te maken op grotere schaal, en niet enkel hun 

persoonlijke praktijken moeten aanpassen. Mensen die gaan leven volgens de 

voluntary simplicity movement moeten volgens deze kritiek inzien dat, als ze 

veranderingen willen teweegbrengen in de samenleving, hun acties verder moeten 

gaan dan enkel veranderingen in hun eigen leven maar dat ook politieke participatie 

noodzakelijk is (Alexander, 2011).  

Dit sluit aan bij een andere kritiek waarin gesteld wordt dat de beweging enkel 

toegankelijk is voor mensen die het zich kunnen veroorloven om minder te gaan 

werken en dat de motieven erachter vaak egoïstisch zijn (Segal, 1999). Het kan hier 

bijvoorbeeld gaan om mensen die op hun 40ste op pensioen gaan en leven van 

inkomsten van investeringen die ze gedaan hebben. Volgens deze kritiek bestaat de 

voluntary simplicity movement enkel uit rijke individuen die beslissen om simpeler te 

gaan leven met als enige doel meer vrije tijd voor zichzelf te genereren. Deze kritiek 

kan gegrond zijn en sluit aan op het idee van Etzioni (1998) die aan de hand van 

Maslows (1943) motivatietheorie uitlegt waarom de populatie binnen de voluntary 

simplicity movement voornamelijk bestaat uit rijkere middenklassers (cf. supra).  

Sommige auteurs gaan nog verder in hun kritiek op de voluntary simplicity movement. 

Currid-Halkett (2017) heeft het over hoe de hedendaagse elite zich probeert te 

onderscheiden van de lagere klassen in een samenleving waarin iedereen toegang 

heeft tot materiële goederen. Zij stelt zich de vraag of de theorie van Veblen (1899) 
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zich niet heeft omgekeerd en of de hogere klassen vandaag de dag in plaats van 

opzichtig te gaan consumeren niet net minder gaan consumeren met als doel zich te 

onderscheiden van de rest (Currid-Halkett, 2017). In haar boek haalt ze aan dat de 

rijkere klasse zich tegenwoordig gaat proberen onderscheiden door op een meer 

subtiele manier dure zaken te consumeren. Ze gaan zich focussen op het 

gemakkelijker en efficiënter maken van hun leven. Ze benadrukken hun sociale positie 

meer en meer door middel van praktijken in plaats van goederen. Enkele voorbeelden 

hiervan zijn het beoefenen van yoga, het drinken van amandelmelk in plaats van 

gewone melk, het hergebruiken van winkeltassen etc. Door middel van deze praktijken 

onderscheiden ze zich door het benadrukken van hun cultureel en sociaal kapitaal, in 

plaats van hun economisch kapitaal.  

Met dit idee bouwt ze verder op wat Brooks (2000) schreef over het consumptiepatroon 

van de bourgeois bohemians (Bobo’s). Hij haalt aan dat de hogere klasse niet langer 

andere of duurdere zaken consumeert dan de lagere klassen, maar ze consumeren 

de ‘juistere’ versie ervan. Ze onderscheiden zich dus niet per se door het goed dat ze 

kopen, maar door de ‘juiste kennis’ dat ze ervan hebben. Ze kiezen voor de 

milieuvriendelijke of meer humane versie. Door hun consumptiegedrag definiëren ze 

zichzelf als klasse apart. Brooks beschrijft dit als volgt:  

Shopping may not be the most intellectual exercise on earth, but it is one of the 

more culturally revealing. Marx may have had it exactly backward. He argued 

that classes are defined by their means of production. But it could be true, that 

(…) classes define themselves by their means of consumption (Brooks, 2000, 

p 61).  

Currid-Halkett (2017) is van mening dat de voluntary simplicity movement niets meer 

is dan een beweging waarmee mensen hun sociale positie willen benadrukken en dat 

deze weinig of niets te maken heeft met bewuste burgers die zich willen inzetten voor 

een betere samenleving. In dit onderzoek gaan we de gegrondheid van bovenstaande 

kritieken na.  
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5) ONDERZOEKSVRAGEN  
 

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is de volgende: “Wat betekent het 

om volgens de voluntary simplicity movement te leven?”. We proberen een beter 

zicht te krijgen op de eigenlijke motieven en betekenisgeving van mensen die zich 

identificeren met de beweging. Op basis van de literatuurstudie zou verondersteld 

kunnen worden dat de voluntary simplicity movement als tegenbeweging dient tegen 

de consumentencultuur en dat de aanhangers ervan actieve burgers zijn die zich willen 

inzetten voor de samenleving. Deze hypothese is echter niet zo voor de hand liggend 

is als in eerste instantie blijkt. Een belangrijke kritiek op de voluntary simplicity 

movement wijst namelijk op het apolitiek en individualistische karakter van de 

beweging (Maniates, 2002; Grigsby, 2004). Hierbij wordt gewezen op hoe mensen in 

de beweging enkel veranderingen maken op persoonlijk vlak en dat hierachter enkel 

egocentrische motieven schuilen. Volgens deze auteurs gaat de beweging dus niet 

gepaard met het zich inzetten om maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen.  

Een eerste deelvraag in dit onderzoek peilt naar de relatie tussen participatie, 

burgerschap en de voluntary simplicity movement. Het is namelijk belangrijk om 

de onderzoeksvraag niet op een zwart-witte manier te benaderen en simpelweg te 

onderzoeken of minder consumeren leidt tot meer burgerschap en participatie. Aan de 

hand van de typologie van Ekman en Amna (2012) worden verschillende vormen en 

gradaties van participatie bekeken. Er wordt gekeken naar de manieren waarop de 

aanhangers van de beweging participeren en op welke manier ze burgerschap 

ervaren. Op deze manier wordt nagegaan of de claim van Putnam (2000), die een 

afname van participatie en burgerschap vaststelt, aan de orde is, of dat er eerder 

sprake is van een verandering in participatie en burgerschap.  

Een tweede deelvraag heeft betrekking op de kritiek die bestaat op de voluntary 

simplicity movement, namelijk dat deze vooral zou bestaan uit welgestelde mensen 

die het zich kunnen veroorloven om minder te gaan werken en om individualistische 

motieven op jonge leeftijd gaan rentenieren of minder gaan werken. Met deze 

deelvraag wordt onderzocht of de voluntary simplicity movement niets meer is dan een 

bourgeoisie-beweging die rijke middenklassers hanteren om zich te onderscheiden 

van de rest.  
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6) ONDERZOEKSMETHODE  
 
6.1 Opzet 
 

Met deze studie willen we in de eerste plaats meer inzicht krijgen in de motieven van 

mensen die gaan leven volgens de principes van de voluntary simplicity movement. 

Het vroegere onderzoek op dit vlak was meestal kwantitatief en bleef redelijk 

oppervlakkig over de motieven van simplifiers. Kwantitatief onderzoek naar voluntary 

simplicity kan interessant zijn en werd in de beginfase van onderzoek naar deze 

beweging vaak gebruikt. Deze onderzoeksmethode is echter slechts een goede keuze 

wanneer er onderzoek gedaan wordt naar specifieke aspecten van voluntary simplicity, 

bijvoorbeeld wanneer het gaat over marktonderzoek (Shama, 1981) of wanneer 

onderzoek gedaan wordt naar de socio-demografische kenmerken van simplifiers 

(Leonard-Barton, 1981). Het vroegere kwantitatief onderzoek naar voluntary simplicity 

kwamen de aanhangers ervan vaak als homogene groep naar voren, terwijl in 

werkelijkheid de betekenis die de verschillende respondenten aan verschillende 

aspecten ervan geven varieert (Rudmin & Kilbourne, 1996).  

Aangezien wij met dit onderzoek de motieven en zingeving, die vaak niet eenduidig is, 

willen onderzoeken, opteren we voor kwalitatief onderzoek aan de hand van diepte-

interviews. Dit geeft de respondenten de mogelijkheid om een zo vrij en genuanceerd 

mogelijk antwoord te formuleren, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gestructureerde 

vragenlijsten. De interviews zijn semigestructureerd; er werd op voorhand een 

vragenprotocol opgesteld op basis van sensitizing concepts die als leidraad dient om 

het gesprek op gang te houden (Mortelmans, 2007). Tijdens de interviews wordt echter 

getracht het gesprek zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen en zoveel mogelijk in te 

gaan op de antwoorden van de respondent ten einde een zo volledig mogelijk beeld 

van zijn of haar mening te verkrijgen.  

 

6.2 Steekproef  
 

De steekproef bestaat uit mensen die zichzelf identificeren als simplifiers, mensen die 

van zichzelf vinden dat ze bewust minder of op een alternatieve manier consumeren, 

werken, wonen en/of leven, met als doel een simpeler en bewuster leven te leiden. De 

respondenten werden op verschillende manieren verzameld. Een organisatie die werd 
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benaderd is Samenhuizen Gent. Via deze organisatie kwamen we in contact met een 

aantal respondenten die aan cohousing en samenhuizen doen. Ook via het internet 

werden twee respondenten gevonden. Zij werden gecontacteerd via hun blog en 

website. Overige respondenten werden via-via gevonden.  

In de eerste ronde interviews werden respondenten bevraagd waarvan op voorhand 

geweten was dat ze betrokken zijn bij een organisatie of zich sociaal engageren in hun 

(vrijwilligers)werk. Aangezien tijdens deze interviews vaak gelijkaardige data naar 

boven kwam, werd de steekproef lichtelijk herzien. Er werd gezocht naar respondenten 

die eenvoudiger proberen te leven maar die op het eerste zicht niet direct betrokken 

zijn bij een organisatie of sociaal engagement. Dit werd gedaan met als doel saturatie 

te verkrijgen. Opvallend is echter dat deze tweede groep minder toegankelijk bleek te 

zijn. Er werden pogingen ondernomen afspraken voor een interview vast te leggen, 

maar vaak bleken deze potentiële respondenten niet geïnteresseerd. Tweemaal werd 

ook een afspraak afgezegd.    

Uiteindelijk werden 7 interviews afgenomen met volgende respondenten (namen zijn 

fictief): 

Tabel 3: respondentenmatrix 

Naam  Gesl. Lft Opleiding Werkstatus  Gezins-

samenstelling  

Alex M 28 Hoger onderwijs Halftijdse job Alleenstaand  

Maya V 56 Hoger onderwijs Werkloos 
Alleenstaand 

met kinderen 

Senne M 41 Hoger onderwijs Voltijdse job 
Samenwonend 

met kinderen 

Wout M 40 Hoger onderwijs Huisvader 
Samenwonend 

met kinderen 

Joshua M 42 Hoger onderwijs 
Werkt volgens 

opdracht 

In een relatie 

met kinderen 

 

Jack M 52 Hoger onderwijs Voltijdse job 
Alleenstaand 

met kinderen 

Alice V 37 Hoger onderwijs Werkt vier vijfde 
Getrouwd   

met kinderen 
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Er werd getracht de groep respondenten zo heterogeen mogelijk te houden. Hierbij 

werd erop gelet respondenten te vinden van verschillende leeftijden, met verschillende 

socio-economische achtergronden en werd een evenwicht tussen mannen en vrouwen 

nagestreefd. Doordat de beweging echter niet zo populair is in België en het een 

relatief kleine doelgroep betreft, was het noodzakelijk hierin flexibel te zijn. Hierdoor 

slaagden we er niet in een evenwicht te bekomen tussen mannen en vrouwen. De 

steekproef bestaat voornamelijk uit mannen. Daarnaast zijn ook alle respondenten 

hoger opgeleid. Ook qua leeftijd zit in deze steekproef niet zoveel variatie.  

 

Het is belangrijk aan te geven dat door de kleine en relatief homogene steekproef de 

conclusies uit dit onderzoek niet representatief zijn voor de gehele beweging. Er werd 

met andere woorden geen saturatie bereikt. Ook kan het zijn dat bepaalde conclusies 

beïnvloed worden door het onevenwicht in geslacht en/of leeftijd. Wel werden uit alle 

categorieën simplifiers respondenten gevonden. Dit maakt het mogelijk uitspraken te 

doen over verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende gradaties van 

simplifiers. Hierdoor draagt het onderzoek toch bij aan het blootleggen van de 

complexiteit van de beweging.  

 

6.3  Analysemethode  
 

Aan het empirisch onderzoek ging een literatuurstudie vooraf die enkele theoretische 

concepten aanreikte welke in het onderzoek getest worden. Tijdens de analyse van de 

data kwamen echter nieuwe concepten en ideeën naar boven die pas na het empirisch 

onderzoek aan de literatuur werden gelinkt. Op basis hiervan werden de theorieën uit 

het literatuuroverzicht aangevuld en verfijnd. Het onderzoek gebeurde dus zowel 

deductief als inductief. Hoewel geen volledig nieuwe theorie werd ontwikkeld, werd de 

bestaande theorie wel aangevuld en kan de onderzoeksmethode dus het best 

omschreven worden als grounded theory (Mortelmans, 2007).  

 

De interviews werden opgenomen en getranscribeerd. Ze werden afgenomen en 

geanalyseerd volgens een cyclisch proces. De interviews uit de eerste ronde werden 

geanalyseerd alvorens de volgende interviews werden afgenomen. Op basis van de 

bevindingen uit de eerste interviews werd het vragenprotocol aangepast. Op die 

manier gebeurde het verzamelen van de data, het analyseren ervan en het 

ontwikkelen van een theorie op een constant vergelijkende manier. De interviews 
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werden eerst open gecodeerd, daarna axiaal en ten slotte selectief (Mortelmans, 

2007).  

Vooreerst werd een pilootinterview afgenomen waarbij de interviewvragen getest 

werden op duidelijkheid naar de respondenten toe en de mate waarin ze bruikbare 

data genereren. Op basis van dit pilootinterview werd het vragenprotocol aangepast. 

Het pilootinterview verliep vlot. Het vragenprotocol bleek de respondent voldoende te 

stimuleren om over zijn ervaringen te vertellen en om hier ook een voldoende 

diepgaand beeld van te schetsen. Het introductiepraatje aan het begin van het 

interview verliep eerder stroef.  

Na het pilootinterview werd erop gelet dat voorafgaand aan de interviews duidelijk 

werd gecommuniceerd naar de respondenten toe wat het onderzoeksdoel precies is 

en wat er met de data zal gebeuren. Ook andere ethische aspecten worden duidelijk 

vermeld aan de respondent (zie infra). In het pilootinterview werd gebruik gemaakt van 

afbeeldingen om de begrippen voluntary simplicity en participatie te introduceren. Hier 

werd echter veel te lang over uitgeweid en de data hierover bleek ook niet echt relevant 

te zijn. Daarom werd deze methode in latere interviews niet meer gebruikt. Ook werd 

na het pilootinterview de volgorde van de vragen gewijzigd zodat het gesprek op een 

meer natuurlijke manier kon evolueren. Daarnaast werd het vragenprotocol steeds 

lichtelijk aangepast aan de respondent in kwestie (bijvoorbeeld door voorbeelden aan 

te halen die relevant zijn voor de respondent zelf). Dit maakt het makkelijker voor de 

respondent zich in te leven en een uitgebreid antwoord te geven. 

 

6.4  Ethiek  
 

Tijdens het verzamelen en analyseren van de data worden enkele ethische regels in 

acht gehouden. Hoewel het niet echt om een gevoelig thema gaat en de respondenten 

niet uit een kwetsbare groep komen wordt de anonimiteit van de respondenten toch 

gegarandeerd. Er wordt gebruik gemaakt van fictieve namen. De relevante 

persoonskenmerken die worden gebruikt in het onderzoek worden bewust op een 

globaal niveau beschreven. Respondenten worden vlak voor het interview ook nog 

eens uitdrukkelijk gevraagd of ze wel degelijk willen meewerken aan het onderzoek 

(informed consent) (Mortelmans, 2007). Ook wordt bij aanvang van het interview 

meegegeven waar het onderzoek precies over gaat en dat het gebeurt in functie van 
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een masterproef. De respondenten worden ervan verzekerd dat enkel de onderzoeker 

zelf toegang heeft tot het opgenomen interview en dat enkel geanonimiseerde citaten 

van het interview verwerkt zullen worden in de uiteindelijke thesis. De opgenomen en 

getranscribeerde interviews worden bewaard op een met wachtwoord beveiligde 

computer en op een harde schijf die enkel toegankelijk is voor de onderzoeker. Alle 

persoonlijke gegevens werden meteen geanonimiseerd en kunnen niet 

teruggekoppeld worden aan persoonsgegevens. Aan de respondenten wordt ook 

meegegeven dat ze de resultaten van het onderzoek mogen inkijken indien zij dit 

wensen.  

 

7) RESULTATEN  
 

Etzioni (1998) maakt een opdeling tussen verschillende gradaties van voluntary 

simplicity. Hij onderscheidt the simple living movement (mensen die de meest 

drastische veranderingen maken en eenvoudiger trachten te leven op alle vlakken in 

hun leven), the strong simplifiers (minder drastische beslissingen, bijvoorbeeld 

mensen die hun goedbetaalde job opgeven en bewust minder werken en verdienen) 

en the downshifters (mensen die vooral hun consumptiegedrag aanpassen, de meest 

gematigde groep). Om een zo diepgaand mogelijk beeld te verkrijgen is het interessant 

de respondenten op te delen volgens dit ideaaltype. Dit maakt het namelijk mogelijk 

vergelijkingen te maken tussen verschillende gradaties van simplifiers. Wel moet 

opgemerkt worden dat dit theoretische ideaaltypes zijn en het verschil tussen de 

categorieën niet zwart-wit is. Respondenten werden ingedeeld in de categorie die het 

meest voor hun van toepassing is, maar dit sluit niet uit dat ze bepaalde zaken van 

andere categorieën ook toepassen. In tabel 4 wordt kort beschreven welke aspecten 

van de voluntary simplicity movement de respondenten toepassen. 
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Tabel 4: overzicht manieren waarop respondenten de voluntary simplicity movement 

toepassen 

Alex 
- Consumeert bewust minder en duurzamer 

- Gaf zijn voltijdse job op voor een halftijdse job 
Downshifter 

Alice 

- Consumeert bewust minder en duurzamer 

- Geeft binnenkort haar job als projectingenieur op 

en gaat opnieuw studeren (met oog op een job 

die meer binnen haar interesseveld ligt) 

Downshifter 

Jack 

- Consumeert bewust minder en duurzamer 

- Job staat in het teken van duurzaam en bewust 

leven 

Strong 

simplifier 

Maya 

- Consumeert bewust minder en duurzamer 

- Gaf haar voltijdse job op en organiseert nu 

allerlei socio-economische initiatieven 

(vrijwilligerswerk) 

Strong 

simplifier 

Senne 

- Consumeert bewust minder en duurzamer 

- Is bezig met het opstarten van een 

cohousingproject in de stad 

Simple living 

movement 

Wout 
- Consumeert bewust minder en duurzamer 

- Doet aan samenhuizen 

Simple living 

movement 

Joshua 

- Consumeert bewust minder en duurzamer 

- Verhuisde van de stad naar het platteland in een 

cohousingproject 

Simple living 

movement 

 

Alex en Alice focussen zich vooral op het aanpassen van hun consumptiegedrag. Ze 

geven ook aan dat de redenen waarom ze volgens de beweging zijn gaan leven 

veeleer individuele keuzes zijn. Zij behoren tot de categorie downshifters. Hoewel ze 

ook werkgerelateerde aanpassingen maakten kwam uit de interviews naar voren dat 

deze levensstijl in hun leven een minder belangrijke rol speelt in vergelijking met de 

andere respondenten. Hun focus lag voornamelijk op het aanpassen van hun 

consumptiepatroon. Daarom worden ze in de categorie van meest gematigde 

simplifiers ingedeeld.  

 



 28 

Maya en Jack kunnen beschouwd worden als strong simplifiers. Naast het letten op 

hun consumptiegedrag staan ook hun dagelijkse activiteiten (hun (vrijwilligers)werk) in 

het teken van bewuster en eenvoudiger leven. De levensstijl speelt voor hun een 

belangrijke rol in hun dagdagelijks leven.  

 

Joshua, Wout en Senne kunnen beschouwd worden als de meeste drastische 

simplifiers en maken deel uit van the simple living movement. Het bewuster en 

eenvoudiger leven wordt bij hen teruggevonden in hun manier van consumeren en 

werken, en trekt zich door tot de manier waarop ze wonen.  

 

In de volgende alinea’s worden de data uit de interviews besproken en geanalyseerd 

aan de hand van bovenstaande literatuur. De structuur van de bevindingen loopt 

ongeveer gelijk met die van het literatuuroverzicht; eerst wordt ingegaan op de 

betekenis die de respondenten geven aan de voluntary simplicity movement, daarna 

wordt de visie van de respondenten op burgerschap en participatie besproken en als 

laatste wordt de link gelegd tussen het leven volgens de voluntary simplicity movement 

en de invloed hiervan op de participatie en het gevoel van burgerschap van de 

respondenten. Om een diepgaande analyse van de beweging te verkrijgen worden de 

verschillende categorieën simplifiers met mekaar vergeleken. Er wordt bekeken of er 

bepaalde patronen te herkennen zijn tussen de verschillende gradaties.  

 

7.1 Voluntary simplicity movement 
 

7.1.1 Betekenisgeving 
 
In de literatuur worden verschillende definities van voluntary simplicity movement 

teruggevonden. Aangezien het een eerder complexe, niet duidelijk omlijnde beweging 

is die verschillende aspecten omvat, werd ook aan de respondenten gevraagd hoe zij 

deze beweging zelf zien en definiëren. Alle respondenten haalden aan dat ze de 

beweging associëren met een eenvoudiger en bewuster leven. Hierbij kwamen 

voornamelijk twee aspecten naar boven: bewustwording omtrent het persoonlijk leven 

en bewustwording omtrent de samenleving. 

 

Het merendeel van de respondenten ziet de beweging als manier om hun persoonlijk 

leven eenvoudiger te maken. Hierbij gaat het vooral om het elimineren van bepaalde 
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zaken en het verhogen van de kwaliteit van het leven. De respondenten willen bewust 

nadenken over hun leven, over wat ze belangrijk vinden en over welke stappen ze 

kunnen ondernemen om dit leven op een effectieve manier te bereiken. Sommige 

respondenten zien de beweging als manier om te breken met de cyclus van werk en 

consumptie en de maatschappelijke normen van hoe een leven er zou moeten uitzien. 

Daarnaast wordt ook aangehaald dat, door de overbodigheden aan de kant te 

schuiven en zich bewust te worden van wat echt belangrijk is, het comfort van het 

leven wordt verhoogd. Het feit dat de respondenten de beweging zien als een manier 

om hun persoonlijk comfort te verhogen strookt met wat in de literatuur gezegd wordt. 

De voluntary simplicity movement is geen beweging waarmee mensen terug willen 

gaan leven zoals vroeger of in armoede willen gaan, het kan eerder gezien worden als 

een vooruitgang (Alexander, 2011). 

“Vooral de eerste 2 stukken [van het boek The 4-Hour Work Week] 

vond ik belangrijk: definiëren en elimineren, omdat dat iets is wat niet 

veel mensen doen uit zichzelf… het is eigenlijk definiëren hoe mijn 

ideale leven eruitziet, euh, dat is iets waar heel weinig mensen de 

tijd voor nemen om bij stil te staan (…) Er wordt te weinig stilgestaan 

bij “wat wil ik?” “wat zijn mijn unieke dingen?”, “hoe definieer ik mijn 

ideale leven?” – er wordt eerder een ideaalbeeld opgehangen van 

“dit is een ideaal leven en dit zou iedereen moeten nastreven”. En 

daar ben ik het dus niet mee eens. 

En de tweede stap is dan: elimineren al wat niet in dat leven past” 

- Alex (downshifter) 

 

Naast het bewust nadenken over wat voor soort leven zij persoonlijk willen, gaf een 

groot deel van de respondenten aan dat ook bewustwording van de manier waarop de 

samenleving georganiseerd is een kernaspect is van de voluntary simplicity 

movement. De respondenten definiëren onze samenleving als een die gebaseerd is 

op het idee van groei en het maken van winst, en willen hiervan afstappen. Ze halen 

aan dat we een eind moeten maken aan de neoliberale manier waarop de samenleving 

en de economie momenteel georganiseerd zijn.  

 

Neoliberalisme wordt hier gezien als een ideologie waarbij politieke, sociale en 

ecologische processen de structuur en dynamieken van de kapitalistische vrije markt 
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aannemen (Büscher, 2008). Volgens critici heeft dit een negatieve keerzijde (Büscher, 

Sullivan, Neves, Igoe & Brockington, 2012). Aan de basis van het neoliberalisme ligt 

het idee van een globaal kapitalisme. Dit globaal kapitalisme werkt het overschrijden 

van ecologische grenzen en een wereldwijde ecologische crisis in de hand, en dit door 

de fundamentele bestaansreden van het kapitalisme: het creëren van groei en winst. 

De nefaste gevolgen van het neoliberalisme gaan volgens critici verder dan enkel 

ecologische problemen. Zo heeft het ook destructieve effecten voor het individu 

(Lemke, 2002). Het legt een bepaalde mate van flexibiliteit, onzekerheid en het nemen 

van risico’s op aan mensen. In een neoliberale samenleving heerst er een hoge mate 

van verantwoordelijkheid om zelf om te gaan met sociale risico’s, zoals armoede of 

werkloosheid. Daarnaast werkt het ook sociale uitbuiting in de hand.  

 

Naast economische en ecologische aspecten wordt de beweging dus ook met sociale 

motieven geassocieerd. Sommige respondenten geven aan dat ze de beweging 

associëren met rechtvaardigheid, solidariteit en samenwerking.  

 

“J: (…) misschien moet ik meer spreken van een beweging... Het 

gevoel dat ik deel uitmaak van een beweging eerder dan een 

groep… 

I: En hoe zou je dan de visie van die beweging omschrijven? Als je 

het zou moeten uitleggen in woorden?  

J: Een beweging die streeft naar rechtvaardigheid, naar solidariteit, 

naar een economie waarin iedereen kan participeren, een economie 

die ook grenzen trekt aan uitbuiting van mensen en van de aarde…”                                                        

- Jack (strong simplifier) 

 

Opvallend is dat bij downshifters Alex en Alice vooral de bewustwording omtrent het 

persoonlijk leven naar voren komt. Bij respondenten die een meer drastische vorm van 

de voluntary simplicity movement toepassen ligt de focus meer op de effecten van de 

beweging voor de ruimere samenleving. 
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7.1.2 Levenscontext 
 

Een eenduidige levenscontext waarin mensen beginnen te leven volgens de voluntary 

simplicity movement blijkt er in deze steekproef niet te zijn. Bij downshifters Alex en 

Alice was er op een bepaald moment een duidelijke klik om op een andere manier te 

gaan leven. Zij wouden vooral een leven met minder stress en meer aandacht voor 

wat voor hun prioritair was. Bij Alex kwam dit idee nadat hij net afgestudeerd was en 

enkele maanden doorheen Azië had gereisd. Alice zat al in een latere fase in haar 

leven. Zij had al twee kinderen en een huis toen ze begon te beseffen dat ze eigenlijk 

gelukkiger zou zijn met een eenvoudiger leven.   

 

De strong simplifiers en de simple living movement geven aan dat ze altijd al bezig zijn 

geweest met bewust leven en deze ideeën ook van thuis uit meekregen. Maya leeft 

altijd al zeer bewust en probeert het altijd al met minder te doen. Voor haar is dit een 

automatisme geworden waar ze niet echt bij stilstaat. Bij de overige respondenten was 

er wel een bepaald moment waarop ze de ideeën die ze altijd al hadden toch meer in 

de praktijk begonnen toe te passen. Bij deze respondenten waren de ideeën omtrent 

bewuster en eenvoudiger leven wel al latent aanwezig, maar werden ze door bepaalde 

gebeurtenissen in hun leven versterkt. Bij hun is er dus sprake geweest van een 

evolutie. Bij Joshua bijvoorbeeld, die momenteel in een cohousingproject woont, is het 

als volgt begonnen:  

“(…) en daar was het onbetaalbaar eigenlijk om een eigen huis te 

kopen dus toen had ik drie vrienden die zeiden van: ‘als jij een huis 

koopt, dan komen wij bij u inwonen’, en dan konden we met 4 dat 

huis afbetalen. Zo is het begonnen. En euh, al heel snel begon ik te 

merken van ‘wauw dat ligt mij’, ik vond dat superleuk, en dan begon 

de klik te komen van: ‘maar wacht eens, als wij hier met vier singles 

samenwonen, dan zijn wij ook duurzamer, we zijn maar één huis aan 

het verwarmen voor vier mensen, terwijl we anders vier huizen 

zouden verwarmen’. We deelden ook de kosten (…) Dus dat was 

mijn eerste klik, en dan euh… dan leerde ik mijn vrouw kennen, euh, 

dan hebben we eerst ook nog wat gehuisdeeld maar dat gaat niet… 

als koppel een huis delen dat was moeilijk. Dan zijn we eigenlijk 

beginnen zoeken naar cohousing projecten, euh, en dan merkten wij 

al snel van: ‘goh, wij moeten zelf iets op poten zetten’”        

- Joshua (simple living movement) 
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Een ander voorbeeld is Jack. Toen zijn auto kapotging begon hij als tijdelijke oplossing 

meer te fietsen en probeerde hij ook het autodelen uit. Toen hij besefte dat dit eigenlijk 

gemakkelijker was en zijn leven eenvoudiger maakte, besloot hij geen nieuwe auto te 

kopen.  

 

7.1.3 Motieven   
 

We hebben zonet besproken welke betekenis de respondenten aan de beweging 

geven en op welk moment in hun leven ze besloten eenvoudiger en bewuster te gaan 

leven. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op de concrete motieven 

waarom de respondenten aanpassingen maakten in hun leven. Uit de interviews 

komen verschillende aspecten naar boven welke passen in de categorieën die Elgin 

en Mitchell (1977) onderscheidden: redenen omtrent materiële eenvoud, het menselijk 

aspect, zelfbeschikking, ecologisch bewustzijn en persoonlijke groei. De opdeling van 

Elgin en Mitchell blijft vier decennia later dus wel nog relevant, maar dient wel 

aangevuld te worden met een aantal hedendaagse bevindingen.  

 

Materiële eenvoud 

 

Wanneer aan de respondenten gevraagd werd met welke zaken ze hun levensstijl 

associëren, kwam het begrip ‘consuminderen’ in het merendeel van de gevallen naar 

boven. Alle respondenten geven aan elke keer bewust na te denken over wat ze 

kopen. De respondenten kopen ook veel zaken tweedehands aan, zoals meubels, 

kledij en werkmaterialen. Het grootste deel van de respondenten heeft geen auto of 

geen tv. De respondenten die cohousen of samenhuizen vinden het ook een voordeel 

dat ze verschillende zaken maar éénmaal moeten aankopen en met mekaar kunnen 

delen, zoals bijvoorbeeld een wasmachine.  

 

“(…) en het is niet omdat het er niet hip uitziet dat je het moet 

weggooien bij wijze van spreken… Ik draag dingen tot ze versleten 

zijn, en als ze versleten zijn worden het plots werkkleren, en dan blijf 

ik die dragen tot het vodden worden, en als het vodden zijn dan 

gebruik ik die tot ze de vuilbak in moeten… Dat is zo een beetje de 

manier van denken en dat is met alles zo. Ook met papier 
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bijvoorbeeld… als je het gebruikt hebt wordt het kladpapier en dan 

knutselpapier alé ja… je probeert de cyclus zo lang mogelijk te 

rekken.”     

                                                                                                                                         

- Wout (simple living movement) 

 
 

“Ik kocht veel dingen onbewust die ik dan toch niet gebruikte en ik 

denk dat dat kwam doordat ik een job deed die mij niet gelukkig 

maakte – ik denk dat mensen dan veel sneller geld uitgeven aan 

dingen die op korte termijn plezier verschaffen of om aan zichzelf te 

bewijzen waarom ze die job doen.”      

 

  - Alex (downshifter) 

 
 
Vooral bij downshifter Alice ligt de nadruk op de materiële eenvoud. Zij begon een 

aantal jaar geleden met het minimaliseren van haar kleerkast en trok dit door naar de 

rest van haar huis. Het idee van minimaliseren kwam vooral uit het feit dat al de spullen 

die ze had haar veel stress bezorgden.  

 

“Ja wij woonden al in dit huis, ik denk dat dat in 2014 was ofzo, 2 

kinderen, heel veel spullen… en heel veel stress eigenlijk. Ik denk 

dat dat ook gedeeltelijk uit een gevoel van stress kwam… dat je zo 

het gevoel hebt dat je dat allemaal niet meer de baas kan… en 

spullen wegdoen helpt daarin wel… ons huis is ook een pak 

overzichtelijker nu. (…) Een vriendin van mij zei ooit tegen mij “wilt 

ge gewoon niet te veel?”, en dan dacht ik: ‘ja ik wil verbouwen en ik 

wil kinderen en je wilt een sociaal leven en je wilt mooie spullen en je 

wilt mooie kleren en…’ ja… op den duur ben je slaaf van wat je 

allemaal wilt.”                     

- Alice (downshifter) 

 
Het menselijke aspect 

 

In de literatuur wordt het menselijk aspect van de voluntary simplicity movement 

beschreven als het idee dat mensen in een simpele, kleinschalige omgeving willen 

werken en leven. Mensen willen het gevoel hebben dat hun aanwezigheid in de 

omgeving een verschil maakt. Ze willen zich afzetten tegen de vervreemding en 

anonimiteit die gepaard gaat met veel werk- en leefomgevingen in onze 
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geïndustrialiseerde samenleving. Het menselijk aspect omvat dus twee dimensies: 

enerzijds gaat het over de werkomgeving, anderzijds over de leefomgeving. Onder de 

leefomgeving vallen zowel het gezin, als mensen waarmee samengeleefd wordt en 

mensen uit de onmiddellijke omgeving.  

 

Alle respondenten zijn van mening dat het werk dat ze doen moet aansluiten bij hun 

waarden en dat ze het gevoel moeten hebben dat ze een positieve impact kunnen 

hebben binnen de organisatie en de bredere samenleving. Alice werkt bijvoorbeeld 

momenteel voltijds als projectingenieur, maar gaat binnenkort opnieuw studeren 

omdat ze vindt dat haar huidige job haar niet genoeg voldoening geeft.  

“(…) maar ik heb nu onlangs beslist dat ik mijn werk eigenlijk toch 

niet zo graag doe en dat ik opnieuw ga studeren… Dat zijn ook zo 

van die dingen dat je anders… ja ik denk dat ik bewuster ben in mijn 

keuzes nu”     

- Alice (downshifter) 

 

Ook Alex is halftijds beginnen werken omdat het werk dat hij deed hem niet het gevoel 

gaf dat hij een betekenisvolle impact kon hebben op de samenleving. Maya en Jack 

gaven beiden aan dat ze niet in een commerciële omgeving zouden kunnen werken. 

Beiden gaven ze hun vorige baan op omdat de ideeën van hun werkgevers niet 

strookten met wat zij belangrijk vinden. Momenteel is Maya op zoek naar iets nieuws, 

maar houdt zich momenteel vooral bezig met het vrijwillig organiseren van allerlei 

socio-economische initiatieven, zoals bijvoorbeeld Repair Cafés.  

“M: (…) En toen dat aspect is weggegaan is mijn motivatie ook 

weggegaan en dacht ik: ‘ik moet iets anders zoeken waar ik wel 

achter sta of mijn eigen job maken’. Dus dat is wel… dat verengt 

natuurlijk voor een stuk wel uw leven hé. Dus ik zou bijvoorbeeld wel 

koffie kunnen gaan schenken in de Mok, waar ze hun eigen koffie 

branden, maar ik zou dat niet kunnen in euh… hoe heet dat daar 

I: Starbucks?  

M: Starbucks, ja… Mhm… ja, dat zou ik écht niet kunnen” 

- Maya (strong simplifier) 
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Uit de interviews kwam duidelijk naar voren dat de respondenten het uitoefenen van 

een job die strookt met hun waarden en waar ze zich goed voelen belangrijker vinden 

dan veel verdienen. Joshua, een filmmaker, aanvaardt bijvoorbeeld enkel opdrachten 

waar hij ook effectief achter staat. Opdrachten van grootbanken neem hij liever niet 

aan. Het feit dat hij hiermee minder verdient neemt hij erbij. 

 

“J: Maar ook mijn job… dat ik… euh... Ik probeer nu opdrachten van 

grootbanken en weet ik veel, probeer ik te weigeren, probeer ik te 

zeggen van: ‘Sorry Fortis, maar jij staat zo laag op de ranking van 

ethisch bankieren’. En… da’s moeilijk hé… want één dag een 

opdracht doen van Fortis, daar verdien ik 1000 euro mee hé… 

Terwijl als ik moet gaan lesgeven moet ik 6 keer of 10 keer langer 

werken, dat zijn 6 dagen in plaats van 1 dag hé (…) da’s een 

moeilijke afweging soms… maar ik ben het toch aan het doen… ’t 

zijn toch geen leuke opdrachten 

I: Dus je vindt het belangrijker om in je job iets te doen waarin je 

gelooft dan om veel geld te verdienen?  

J: Absoluut”       

- Joshua (simple living movement) 

 

De theorie over het menselijk aspect van de voluntary simplicity movement beperkt 

zich niet enkel tot de werkomgeving, maar ook tot de directe leefomgeving. Opvallend 

is dat slechts één respondent vindt dat haar levensstijl een invloed heeft op de relaties 

met mensen uit haar vrienden- en familiekring. Downshifter Alice is van mening dat ze 

bewuster nadenkt over haar sociale contacten. Ze spendeert geen tijd en aandacht 

aan mensen die haar niet gelukkig maken. Daarnaast heeft ze ook meer tijd voor haar 

gezin en krijgen zij prioriteit. Sinds ze eenvoudiger leeft is er meer tijd en ruimte om ’s 

avonds rustig samen dingen te doen, zoals een spelletje spelen. Dit is een gevolg 

geweest van haar nieuwe levensstijl, maar geen specifieke reden om ermee te 

beginnen.  
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“I: En is dat een motivatie geweest, van ‘ik wil daar bewuster mee 

omgaan en meer tijd spenderen met mijn gezin’? Of niet echt?  

A: Euhm… bewust niet nee, maar op een bepaald moment toen ik 

daarmee begonnen ben, en al die stress van dat rondrijden en die 

gehaaste avondspitsen, dat was wel iets wat ik echt niet leuk vond, 

dat je altijd iedereen zit op te jagen en dat je geen tijd hebt voor 

elkaar. En nu spelen wij eens een spelletje en... ja hebben wij 

eigenlijk echt leukere avonden… vooral dat altijd gehaast zijn en 

altijd iedereen zitten opjagen… dat haatte ik”        

-Alice (downshifter) 

  
Andere respondenten geven aan dat ze hun levensstijl niet aanpasten met oog op een 

hechter gezinsleven en dat het hier dan ook geen impact op heeft gehad. Dit is 

opvallend, aangezien in de literatuur wordt aangegeven dat mensen vaak de beslissing 

maken om volgens de voluntary simplicity movement te gaan leven met als doel meer 

tijd te kunnen spenderen met hun gezin (Alexander, 2011).  

 

Hoewel een sterkere band met de gezinsleden door onze respondenten niet wordt 

aangehaald als reden om eenvoudiger te gaan leven, blijkt het sociaal contact met 

mensen waarmee samengeleefd wordt wél als een belangrijk gegeven beschouwd. Dit 

is natuurlijk enkel van toepassing voor cohousers Wout, Joshua, en Senne. Alle drie 

zijn ze van mening dat ze het belangrijk vinden geregeld samen te komen, de ene al 

wat frequenter dan de andere. Samen dingen doen, elkaar helpen en dingen delen 

vinden ze een meerwaarde ten opzichte van alleen in een huis te wonen met hun 

gezin.  

“Wij hebben bijvoorbeeld geen tv, die hebben we ook bewust buiten 

gesmeten, dus wij gaan dan vaker ’s avonds met de kinderen aan 

het kampvuur gaan zitten en dan gaan anderen ook aan dat 

kampvuur zitten… dus je gaat toch wel weer meer tijd die normaal 

afgesnoept zou worden door iets wat ik ‘consumerend verzurend’ 

noem, eh wat ik de televisie toch vind (…) maar je gaat dat veel 

minder doen, en je gaat ook de waarde inzien van: ‘ja kom, we gaan 

eens een barbecue doen’ en je kan dat ook doen want er is altijd wel 

iemand die dan eens mee doet…”    

- Joshua (simple living movement) 
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“Als je je eigen huis hebt of je woont in een studio, dan kan je je 

compleet afsluiten van de buitenwereld… hier is dat een stuk 

moeilijker (…) en ik geloof daar wel in, ik denk dat dat iets goeds is 

voor een samenleving om dat te hebben, dat je terug beseft van: 

‘neen wij zijn niet alleen’”       

- Joshua (simple living movement) 

 

Het willen afstappen van vervreemding en anonimiteit in de leefomgeving wordt ook 

door andere respondenten als belangrijk beschouwd. Maya houdt zich bezig met het 

organiseren van socio-economische initiatieven. Hierbij vindt ze vooral sociale cohesie 

en het samenbrengen van mensen belangrijk te vinden. Doordat ze zich met deze 

zaken bezighoudt heeft ze een groot netwerk. Hier hecht ze veel belang aan.  

 

Ook Alex haalt aan het menselijk aspect van belang te vinden. Sinds hij halftijds werkt 

kan hij meer tijd vrijmaken voor de mensen rondom hem. Hij is flexibeler en het is 

gemakkelijker er te zijn voor iemand.  

 

“A: Wat ik zelf doe is… sinds ik minder werk, heb ik tijd om mensen 

te helpen, ik heb al een paar keer mensen uit de buurt helpen 

verhuizen, waar anders de tijd niet voor zou zijn… en daar heb ik wel 

veel voor teruggekregen  

I: mensen uit de buurt? 

A: Ja, vrienden en een buurman waar het contact eerst beperkt mee 

was, maar dat zijn zaken waarbij je een beetje van uw tijd opoffert 

om iemand te helpen. Dus contact hebben met mijn buren is wel iets 

wat ik probeer te doen, ik probeer wel bewust te zijn van de mensen 

die rond mij wonen en… als er kleine dingen zijn die ik voor hen kan 

doen probeer ik dat te doen”    

- Alex (downshifter) 

 

Ook Alice duidt op het belang van de mensen die in haar buurt wonen. Ze vindt het 

belangrijk de mensen uit haar dorp te kennen en heeft graag alles dichtbij. Vaak gaat 

dit over kleine dingen, zoals bijvoorbeeld dat ze ouders aan de schoolpoort kent, maar 

ze hecht hier wel veel belang aan.  
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Zelfbeschikking 

 

Met zelfbeschikking wordt bedoeld dat mensen zich willen onttrekken aan de controle 

van grote bedrijven en instituties. Enerzijds kan dit betekenen dat mensen meer 

zelfvoorzienend willen leven. Anderzijds kan dit ook gaan over het feit dat ze hun eigen 

visie en perspectief willen bepalen, zonder dit te laten afhangen van bijvoorbeeld de 

media of andere grote structuren.  

 

Enkel Joshua geeft aan voor een stuk zelfvoorzienend te zijn. In zijn cohousingproject 

wordt het grootste deel van de stroom opgewekt via zonnepanelen, leven 5 van de 7 

gezinnen volledig op regenwater en hebben ze ook een moestuin waarin ze allerlei 

groenten kweken. Bij de andere respondenten ligt de nadruk er vooral op dat ze hun 

eigen visie en perspectief willen vormen. Het feit dat op één na alle respondenten 

ervoor kiest geen tv in huis te hebben, is hier een aanwijzing van.  

 

Vooral downshifters Alex en Alice duiden op het belang van zelfbeschikking.  

“De impact van politieke en financiële systemen en de 

reclamewereld op hoe dat we ons voelen en hoe we denken. Dat is 

iets waar ik vaak bij stilsta en veel over probeer bij te leren, en 

mensen bewust van probeer te maken. Want in ons kapitalistisch 

systeem is het natuurlijk in het belang van bedrijven om iedereen het 

gevoel te geven dat ze niet goed genoeg zijn, dat ze inadequaat zijn, 

dat ze niet mooi genoeg zijn, dat ze niet rijk genoeg zijn… en als je 

mensen het gevoel geeft dat ze niet goed genoeg zijn dan gaan ze 

dingen kopen of dingen verlangen om… om dat gevoel kortstondig 

weg te nemen”     

- Alex (downshifter) 

 
Alex geeft aan het gevoel te hebben dat verschillende systemen in onze samenleving 

zijn manier van denken en handelen beïnvloeden. Hierdoor ervaart hij een druk om 

allerlei dingen te moeten doen, wat op zijn beurt voor stress zorgt. Hier probeert hij 

bewuster mee om te gaan. Hij denkt meer na over de dingen die hij wil doen, zonder 

zich te laten beïnvloeden door de verwachtingen van de samenleving. Hierin vindt hij 

rust. Ook Alice deelt deze denkwijze. Zij kiest er bewust voor haar dagen niet vol te 

steken met allerlei activiteiten, zodat ze vaak eens gewoon rustig thuis kan zitten met 
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het gezin. Zo heeft ze bijvoorbeeld een heel aantal hobby’s van haar kinderen 

geschrapt, zodat ze niet meer elke avond en elk week moet rondrijden. 

 

Ecologisch bewustzijn  
 
Alle respondenten geven aan bewust om te gaan met water, verwarming en 

elektriciteit. Het merendeel van de respondenten probeert zich ook zoveel mogelijk te 

verplaatsen met de fiets en de trein. Vier van de zeven respondenten kiest er bewust 

voor geen auto te hebben. Buiten Alex en Alice geven alle respondenten aan dat ze 

vinden dat vooral onze voeding een belangrijk rol speelt in het klimaat.  

De manier waarop je eet bepaalt 30% van de CO2-uitstoot, dus ik 

denk dat dat wel belangrijk is en dat je heb voor een stuk ook zelf in 

de hand 

- Maya (strong simplifier) 

 

Deze respondenten proberen dan ook zoveel mogelijk seizoensgebonden en korte 

keten-voeding te consumeren. Daarnaast zijn een aantal respondenten vegetarisch. 

“I: zou je zeggen dat er nog andere aanpassingen zijn die je maakt 

je in leven met die gedachte van ‘consuminderen’ in het achterhoofd 

S: ik probeer dat wel te doen ja… dus zeker qua voeding… Wij 

kopen bijvoorbeeld zo’n bio-groentepakketten. Op zich vind ik dat 

wel iets heel concreet wat je kan doen, de lokale boeren steunen. Ik 

vind dat dat iets is dat je makkelijk kan doen en dat ook zo kunnen 

uitbreiden. Verder ook fiets, autodelen…”       

- Senne (simple living movement) 

 
Hoewel bij Alice vooral de focus ligt op minimaliseren op materieel vlak, haalt ze wel 

aan dat ze door dit te doen ook bewuster is geworden over het milieu. Door bewuster 

te consumeren let ze ook meer op waar bepaalde zaken vandaan komen en in welke 

verpakking ze verkocht worden. Ook let ze meer op haar energie- en waterverbruik. 

Zelf zegt ze dat dit een gevolg is geweest van bewuster te consumeren, maar dat het 

geen initiële reden voor haar was.  
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Vooral de strong simplifiers en de simple living movement geven aan zeer ecologisch 

bewust te zijn. Tussen de twee groepen lijkt er niet echt een verschil te zijn in mate 

van milieubewustzijn. Bij downshifters Alex en Alice speelt dit aspect een minder grote 

rol en wordt het niet aangegeven als reden om de levensstijl aan te passen.  

 
 

Persoonlijke groei  

 

Persoonlijke groei is vooral voor downshifters Alex en Alice een belangrijke motivatie 

geweest om eenvoudiger te gaan leven. Alex haalt aan dat eenvoudig leven belangrijk 

is om beter te kunnen luisteren naar zichzelf. Hij heeft meer tijd om te lezen dan 

vroeger, na te denken over zijn persoonlijke doelen en te luisteren naar zichzelf. Dit is 

ook een belangrijke reden geweest waarom Alex ervoor koos zijn voltijdse job op te 

geven en halftijds te gaan werken.  

“Hoe stiller iemand wordt hoe meer de innerlijke creativiteit ruimte 

krijgt. Mijn theorie is dat creativiteit komt uit lege ruimte en dat 

mensen te weinig tijd nemen om alleen met zichzelf te zijn of, of om 

te wandelen of naar muziek te luisteren… Dat daar weinig ruimte 

voor is in ons hedendaags, stressvol bestaan en dat dat er ook voor 

zorgt dat creativiteit of anders denken moeilijker gemaakt wordt”               

- Alex (downshifter) 

 

Ook voor Alice is persoonlijke groei belangrijk. Doordat ze bewustere keuzes maakt, 

is voor haar sneller duidelijk wat belangrijk is en waar ze energie in wil steken. Volgens 

haar heeft dan ook het feit dat ze eenvoudiger leeft ervoor gezorgd dat ze inzag dat 

haar werk niet langer iets voor haar is en dat ze opnieuw wou gaan studeren. Het feit 

dat ze minimalistisch leeft en tevreden is met minder, maakt dit ook financieel mogelijk.  

 

Maar ook de andere respondenten halen persoonlijke groei aan als reden om 

eenvoudiger te gaan leven. Een eenvoudig leven creëert meer tijd om te doen wat men 

graag doet en daarin te groeien. Jack heeft bijvoorbeeld meer tijd om boeken te lezen 

sinds hij overal naartoe gaat met de trein. Maya en Wout organiseren geregeld 

socioculturele initiatieven, en halen hier energie uit.  
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“(…) in die zin van: als je verschillende mensen kan samenbrengen 

en in groep elkaar kan motiveren om op die manier samen te wonen 

dat dat wel… ik denk dat dat heel inspirerend kan zijn… dat voedt 

mij wel zo een beetje, ik vind dat wel mooi.”       

- Wout (simple living movement) 

 
 

Besluit motieven 
 

Over het algemeen kan gesteld worden dat alle categorieën die door Elgin en Mitchell 

(1977) beschreven worden uit de gesprekken met de respondenten naar voren 

kwamen. De respondenten hebben niet één bepaalde reden om eenvoudiger en 

bewuster te leven maar vinden verschillende aspecten belangrijk. De materiële 

eenvoud en het consuminderen werd door alle respondenten benadrukt als een 

belangrijk gegeven. Ook het menselijk aspect, waarbij mensen zich willen afzetten van 

de vervreemding van de geïndustrialiseerde samenleving, wordt door iedereen 

belangrijk geacht. Zelfbeschikking en persoonlijke groei zijn zaken die vooral door Alex 

en Alice benadrukt werden. Dit strookt ook met wat in de literatuur gezegd wordt over 

downshifters, namelijk dat in deze groep vooral de individualistische motieven van 

belang zijn (Taylor-Gooby, 1998). Het ecologische bewustzijn lijkt vooral belangrijk te 

zijn voor de strong simplifiers en de mensen van de simple living movement. Qua 

motieven zien we tussen deze twee groepen weinig verschil.  

 

7.1.4 Aspecten die het moeilijker en makkelijker maken  
 

Opvallend is dat, in tegenstelling tot wat de term doet vermoeden, meer dan de helft 

van de respondenten aangeeft dat eenvoudig leven niet altijd even eenvoudig is.  

“(…) op zich is groei altijd voor een stuk gebaseerd op roof van de 

planeet of op uitbuiting van andere mensen, ja, je moet het altijd 

ergens vandaan halen en op een bepaald moment is dat model 

eindig, dus daarom denk ik dat we moeten zoeken naar een andere 

manier van leven en dat wil niet per se zeggen ‘eenvoudiger’, maar 

op ‘een andere manier’ en soms is dat ook complexer…”    

- Senne (simple living movement) 
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Twee respondenten halen aan dat vooral het hebben van jonge kinderen het soms 

moeilijker maakt eenvoudig te leven. Toen Maya kinderen kreeg is ze een tijdje 

afgestapt van deze levensstijl. Ze had het in die periode drukker en woonde toen nog 

in een dorp. Hierdoor had ze echt wel een auto nodig en begon ze ook andere 

gemaksoplossingen te zoeken. Ook Joshua geeft aan dat het een complex verhaal is.  

 

“Bijvoorbeeld Pampers: we denken dan van ‘oké, we gaan 

herbruikbare Pampers gebruiken’, euh, en na drie maanden blijkt je 

kindje constant uitslag te hebben en dan probeer je toch eens 

nieuwe Pampers en dat gaat dan veel beter, of het is makkelijker, of 

je hebt de tijd niet omdat altijd die luiers te wassen… ja dan verval je 

terug in toch die wegwerpbare Pampers…”   

     

- Joshua (simple living movement) 

 

Ook hij probeert zich zoveel mogelijk met de plooifiets en trein te verplaatsen, maar 

merkt dat je met twee kindjes toch wel behoefte hebt aan een auto. Sommige zaken 

zijn volgens hem moeilijk te veranderen, en dat heeft met gewoonte te maken, maar 

ook met efficiëntie en praktische zaken. Eenvoudig leven is volgens hem een 

constante afweging die je moet maken, maar de denkoefening is al een belangrijk 

element op zich.  

 

Alice vertelt hierover dat ze soms wel nog wat eenvoudiger en bewuster zou willen 

gaan leven, maar dat ze het zichzelf ook niet te moeilijk wil maken. Aangezien ze 

voornamelijk eenvoudiger en bewuster is gaan leven met als doel de stress in haar 

leven te verminderen, focust ze zich enkel op wat makkelijk is voor haar. Dit vindt ze 

al een heel deel.  

“Ik wil daar bewuster over worden, maar de reden waarom ik 

begonnen ben met dat minimalisme is eigenlijk minder stress 

geweest… als ik alleen nog naar verpakkingsvrije winkels moet 

gaan, of naar allerlei verschillende winkels, dat zorgt ook voor veel 

stress dus dat… we hebben al een paar keer gevraagd aan 

Collect&Go om minder plastieken zakjes te gebruiken maar… zij 

moeten dat doen dus ja (…) Ik wil het mezelf ook niet te moeilijk 

maken… en als je al begint met te doen wat voor jou gemakkelijk 

is… dat is al een heel deel… en als je te ver doordraaft dan ga je op 
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den duur zeggen ‘het is mij allemaal niet meer waard, ik stop 

daarmee’… alé ja”              

- Alice (downshifter) 

 

Uit het feit dat sommige respondenten vinden dat eenvoudiger en bewuster leven niet 

altijd gemakkelijk is en dat het hun leven soms ook complexer maakt, kan afgeleid 

worden dat er naast individuele voordelen zeker ook nog andere zaken een rol spelen 

om op deze manier te leven.  

 

Hoewel het een complex verhaal is, zijn er volgens de respondenten ook een aantal 

dingen die het leven volgens de voluntary simplicity movement makkelijker maken. 

Een aantal respondenten geeft aan dat eenvoudiger en bewuster leven gemakkelijker 

is in de stad. In de stad worden namelijk meer alternatieven aangeboden. Ook haalt 

Maya aan dat het idee meer leeft in een stad. Het is aan het vermainstreamen, wat het 

ook makkelijker maakt jezelf deze levensstijl aan te meten. Daarnaast vindt het 

grootste deel van de respondenten ook dat de levensstijl goedkoper is en dat het 

makkelijker wordt indien je er goed over geïnformeerd bent.  

 

7.1.5 Voluntary simplicity movement als groep in de samenleving  
 
Tot hiertoe bespraken we de betekenisgeving en de motieven achter het leven volgens 

de voluntary simplicity movement en ook welke aspecten dit proces bemoeilijken en 

makkelijker maken. In de volgende paragraaf gaan we dieper in op de 

identiteitsvorming van de respondenten: hoe zien zij zichzelf in functie van de 

beweging en op welke manier onderscheiden ze zich van anderen?  

 

Alle respondenten hebben het gevoel dat ze deel uitmaken van een bepaalde groep 

mensen met een bepaalde visie op de samenleving. De meeste respondenten vinden 

dan ook dat hun vrienden- en kennissenkring voornamelijk bestaat uit mensen de deze 

visie delen; hoewel ze ook wel allemaal enkele vrienden hebben die daar niet zo erg 

meer bezig zijn. 
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“Ik vind het moeilijk om overeen te komen met iemand die meegaat 

in ongebreideld consumentisme, die altijd… alé… ik zie geen 

Jaguars in mijn vriendenkring, maar er zijn wel veel auto’s en 

vleeseters in mijn vriendenkring... Maar globaal gezien bestaat mijn 

vriendenkring wel uit mensen die wat nadenken over het leven en de 

maatschappij ja… ja, het filtert zichzelf wel wat uit…”    

- Jack (strong simplifier) 

 

De respondenten die samenwonen in bijvoorbeeld een cohousingsproject hechten er 

ook veel belang aan dat de mensen waarmee ze samenleven ook dezelfde waarden 

als hun delen. Ook Maya, die op zoek is naar een huurder voor een kamer in haar 

huis, vindt het zeer belangrijk dat dit iemand is met dezelfde ideeën als haar. Ook Wout 

geeft aan dit belangrijk te vinden.  

“En gaandeweg hebben we geleerd om mensen te ‘selecteren’, om 

op zoek te gaan naar mensen die op dezelfde manier denken zoals 

ons, euhm, om mee samen te wonen.”   

- Wout (simple living movement) 

 

Alle respondenten vinden dat hun levensstijl hun identiteit bepaalt. In de gesprekken 

kwam vaak naar voren dat de respondenten zichzelf echt onderscheiden van mensen 

die helemaal niet bewust door het leven gaan.  

“I: Zou je zeggen dat die levensstijl iets zegt over wie jij bent? Dat die 

echt jouw identiteit bepaalt? 

M: Ik denk… ik vrees voor een stuk van wel ja (lacht). Ik denk dat 

mensen… aangezien ze ook spontaan tegen mij zeggen ‘ik heb een 

auto’ en er zich voor excuseren, denk ik wel dat dat een stuk van 

mijn identiteit is 

I: En vind je dat iets positief of negatief?  

M: Eigenlijk sta ik daar niet bij stil… ik doe gewoon dingen waarvan 

ik denk ‘dit is oké voor mij’, dus heb ik daar nog niet echt over 

nagedacht. Maar ik denk bij mezelf ‘liever zo een identiteit dan een 

BMW in mijn garage’”     

                                        - Maya (strong simplifier) 
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Hierbij moet opgemerkt worden dat downshifters Alex en Alice deze gevoelens niet 

delen. Zij zien hun levensstijl wel als deel van hun identiteit, maar ervaren geen 

expliciet onderscheid tussen zichzelf en mensen die niet zo leven. Aangezien zij 

gezien worden als de minst radicale simplifiers kan dit een logische conclusie zijn.  

 
Het onderscheid dat deze respondenten maken tussen zichzelf als groep en anderen 

die niet met die ideeën bezig zijn, uit zich soms zelfs in een lichtelijk vijandige houding 

ten opzichte van de andere groep.  

“Ik ga eerst alle kleren die ik heb opgebruiken, vooraleer dat ik voor 

de zoveelste keer solden ga doen ja… ik word daar gek van… weet 

je wel, ik snap dat niet, ik snap dat niet… dat zijn zo van die dingen 

waar ik mij kan aan frustreren en preken kan beginnen geven 

soms… maar ja iedereen zijn ding natuurlijk”           

- Wout (simple living movement) 

 

Wel wordt hierbij steeds gezegd dat ze van zichzelf probeerden niet veroordelend te 

zijn.  

“Voor sommige dingen vind ik dat je echt wel vijandig mag kijken, 

maar je mag er niet in overdrijven. Je moet proberen samen te 

werken, ook al heb je misschien een andere visie, dat vind ik wel 

belangrijk.”  

- Maya (strong simplifier) 

 

Opnieuw sluiten Alex en Alice zich niet aan bij deze mening. Zij vinden eenvoudiger 

leven een persoonlijke keuze en mensen die er niet aan meedoen zijn niet automatisch 

fout bezig.  

 

Het merendeel van de respondenten is het erover eens dat er geen bepaalde kennis 

nodig is voordat je minimalistisch en bewust kan gaan leven. Ze denken dat de meeste 

mensen wel weten wat er misgaat en zich bewust zijn van hoe we er iets aan kunnen 

veranderen, maar dat ze gewoon niet willen. Volgens Jack ligt dit aan een gebrek aan 

inbeeldingsvermogen en creativiteit. Mensen kunnen zich niet voorstellen hoe ze het 

met minder zouden moeten doen. Hij is ook van mening dat sommige mensen het 

gewoon niet willen inzien. Wout en Joshua delen deze mening.  
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“Die hebben zoiets van: ‘ja weet je, of er nu één meer of minder met 

een Range Rover rijdt, in een kast van een huis woont, dat altijd 

verwarmd is… ja kijk ik heb daar recht op en dat is de luxe die ik 

nodig heb’. Dat is ook een mindset denk ik. Veel Republikeinen in 

Amerika bijvoorbeeld, die de klimaatverandering nog steeds 

ontkennen... ja... wat is dat? Is dat het niet willen zien?”         

- Joshua (simple living movement) 

 

“Bijvoorbeeld, een tijdje geleden zat ik op een familiefeest en aan 

tafel ging het over tonijn en ik zei van: ‘ja ik eet geen tonijn want dat 

sterft uit er is daar veel te veel bijvangst en…’ en dan is er een oom, 

iemand die toch echt wel elke dag de krant leest, die zegt van: ‘ik 

heb daar nu nog nooit van gehoord’… en dan denk ik toch: ‘hoe 

blind kan je zijn?’ En da’s echt iemand die elke dag de krant leest, 

hoe kan je daar nu naast lezen? Dan fiets je toch door een deel 

berichten heen… en ik denk dat heel veel mensen dat dus doen.” 

- Jack (strong simplifier) 

 

Hier kunnen de uitspraken van Brooks (2000) en Currid-Halkett (2017) over het 

consumptiepatroon van de aspirational class opnieuw aangehaald worden. Het lijkt te 

kloppen dat de aanhangers van de voluntary simplicity movement zichzelf 

onderscheiden van andere mensen op basis van hun consumptiepatroon. Doordat zij 

de ‘juiste’ en ‘duurzame’ producten consumeren, voelen ze zich anders dan anderen. 

Toch lijkt de theorie van Brooks hier niet volledig op te gaan. Hoewel ze zich wel anders 

voelen, is het niet de bedoeling van deze respondenten om zich effectief te 

onderscheiden van de rest en te pronken met hun cultureel kapitaal. Sterker nog, ze 

vinden dat er geen bepaalde kennis nodig is om volgens de voluntary simplicity 

movement te leven. Volgens hen kan iedereen het doen. Daarenboven is het volgens 

de respondenten niet zo dat iedereen die op de hoogte is van de problemen in onze 

samenleving ook effectief zijn of haar levensstijl gaat aanpassen. Er kan dus gesteld 

worden dat ze zich wel effectief anders voelen door hun consumptiepatroon, maar dat 

ze zichzelf niet zien, en ook niet willen zien, als een klasse apart. Het onderscheid is 

volgens de respondenten eerder iets wat natuurlijk groeit.  
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“Ik ga mij niet onderscheiden, maar soms voel je wel dat er op den 

duur een onderscheid groeit zo… en dat ligt in onze maatschappij 

heel sterk op drie facetten, en dat is vervoer, dus de auto, vlees en 

vliegtuig… euhm en als je je op die drie vlakken tegelijk 

onderscheidt, ja dan ben je ne moeilijke, of iemand die het beter 

weet… maar zoals ik als zei: ik preek daar niet over” 

- Jack (strong simplifier) 

 

Een gebrek aan kennis is volgens de respondenten dus geen verklaring waarom 

bepaalde mensen niet eenvoudiger te gaan leven. Volgens hen is iedereen op de 

hoogte van de problemen die gepaard gaan met massaconsumptie. Wanneer 

gevraagd werd of bepaalde groepen in de samenleving misschien worden uitgesloten 

om volgens de voluntary simplicity movement te gaan leven, bijvoorbeeld omdat ze 

niet de juiste middelen hebben, waren de meningen verdeeld. Maya en Wout denken 

niet dat dit het geval is. Zij vinden dat deze levensstijl net goedkoper is en voordeliger 

kan zijn voor mensen met weinig middelen. Autodelen en zaken tweedehands 

aankopen zijn namelijk goedkope alternatieven.  

 

Joshua, Senne en Jack hebben een genuanceerder beeld. Zij vinden dat mensen met 

minder middelen in de eerste plaats denken aan overleven en geen ruimte hebben 

voor iets anders. Jack merkt hierbij op dat het ideaalbeeld dat wij in onze maatschappij 

voorgeschoteld krijgen hierbij een belangrijke rol speelt 

“Ik denk dat het probleem vooral is dat mensen altijd ideaalbeelden 

krijgen voorgeschoteld… Ik zie dat bij nichtjes en bij mijn dochters 

ook, ze zijn afgestudeerd en één van de belangrijkste zaken is dan 

die eerste auto… en da’s… ja toch zo dikwijls die doelstelling… 

mensen willen altijd wat de andere heeft en wat als ideaaltype wordt 

voorgeschoteld (…) Laaggeschoolden zijn heel onderhevig om mee 

te doen met die rush naar dat ideaaltype dat wordt voorgeschoteld ”           

- Jack (strong simplifier) 

 

Volgens Jack streven mensen met minder middelen er dus vooral naar te hebben wat 

andere mensen hebben. Bewust en eenvoudig leven is hierdoor voor hen geen 

prioriteit. Ook Alice is van mening dat een bepaalde financiële vrijheid eenvoudiger en 

bewuster leven makkelijker maakt. Bij haar uit zich dat in het feit dat ze de keuze om 
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opnieuw te gaan studeren niet had kunnen maken indien ze niet eerst een bepaalde 

financiële stabiliteit bereikt had.  

 

Deze uitspraken stroken met de link die eerder gelegd werd tussen de voluntary 

simplicity movement en de motivatietheorie van Maslow (1943). Het is pas wanneer 

de onderste lagen van de piramide vervuld zijn, zoals bijvoorbeeld de fysiologische 

noden en nood aan veiligheid, dat mensen de vrijheid hebben om verder te gaan 

nadenken over zelfactualisatie. Dit verklaart waarom de aanhangers van de voluntary 

simplicity movement veelal goed bemiddelde, hoogopgeleide mensen zijn.  

 

7.2 Participatie en burgerschap 
 

7.2.1 Betekenisgeving   
 

Na het peilen naar hun visie op de voluntary simplicity movement werden de 

respondenten ook bevraagd over hun invulling van participatie en burgerschap. 

Opvallend is dat de respondenten bij het begrip ‘participatie’ in eerste instantie denken 

aan zaken die volgens Ekman en Amna (2012) onder het concept latente participatie 

(burgerlijke participatie) vallen. Ze halen geen zaken aan die iets te maken hebben 

met actieve politieke of formele vormen van participatie. Bij de respondenten gaat het 

eerder over samen zijn, ideeën verspreiden, communiceren met mekaar. In dialoog 

gaan met mekaar is een aspect dat vaak terugkomt.  

 

“Sowieso vind ik politiek belangrijk, maar politiek in de ruimste zin, 

alé, niet verengt tot partijpolitiek maar ‘het politieke’ (…) dat betekent 

mee discussiëren over het verkeer in de straat en daar ook 

consequent over zijn en daarover doordenken… dat is iets wat ik mis 

in onze samenleving: er wordt te weinig doorgedacht en 

gediscussieerd… er wordt wel gezaagd over dingen die niet 

gebeuren en… voor mij betekent participatie ook je 

verantwoordelijkheid opnemen”      

- Jack (strong simplifier) 
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“Ik geloof minder en minder in het nut van stemmen – we hebben 

natuurlijk stemplicht maar ik geloof minder en minder dat dat veel 

uitmaakt, één keer om de zoveel jaar een keuze maken tussen 

partijen, ik denk niet dat…. Voor mij persoonlijk valt samen zijn en 

praten met elkaar en ideeën verspreiden, valt dat veel meer onder 

participatie. Dus stakingen en protesten, dat heeft natuurlijk een 

negatieve connotatie, maar het zijn wel mensen die samen komen 

en die hetzelfde idee hebben en daarover praten met mekaar en 

mekaar ondersteunen.” 

- Alex (downshifter) 

 

7.2.2 Typologie van Ekman en Amna 
 
Om een duidelijk overzicht te krijgen van hoe de verschillende respondenten in de 

typologie van Ekman en Amna (2012) passen, wordt in tabel 6 een overzicht gegeven 

van de manieren waarop de verschillende types simplifiers aan participatie doen.  

 

Tabel 6: Overzicht participatiestijlen van de verschillende groepen  

 Latente participatie 

(Burgerparticipatie) 

Manifeste participatie 

(Politieke participatie) 

 
Aandacht/ 
Bewustzijn 

Actie 
Formeel 
politiek 

Extraparlementair 

  Legaal Illegaal 

 Individueel Individueel 

Downshifters X  
 
 

 
 

Strong Simplifiers X X X X  

Simple living 
movement 

X X X X 
 

 Collectief Collectief 

Downshifters X X  
 
 

 

Strong Simplifiers X X X X 
 

Simple living 
movement 

X X X X 
 

 
 

Over het algemeen lijken de downshifters het minst te participeren en vooral aan 

latente participatie doen. Ze vinden het vooral belangrijk zich te informeren over 

politieke en maatschappelijk thema’s. Opvallend is wel dat beide downshifters het 
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nieuws niet dagelijks volgen. Op het collectief niveau voelen ze zich deel van een 

groep mensen met gemeenschappelijke waarden en belangen en doen ze aan lifestyle 

politics. Dit uit zich vooral in hun consumptiepatroon. Verder participeren ze enkel 

actief op collectief vlak. Dit betekent dat ze er belang aan hechten mensen te helpen 

die niet tot hun directe familie- of vriendenkring behoren en af en toe aan 

vrijwilligerswerk doen. Deze vorm van participatie blijft bij de downshifters echter 

beperkt. Vooral aandacht en bewustzijn primeren hier.  

 

Tussen de andere twee groepen simplifiers is niet direct een verschil te herkennen qua 

participatie. Over het algemeen participeren ze allemaal zowel latent als manifest, 

zowel op collectief als individueel niveau. Enkel op vlak van manifeste participatie is 

er minder participatie op collectief vlak te zien (bv. meedoen aan protesten, lid zijn van 

een politieke partij etc.). Slechts één respondent doet af en toe mee aan illegale 

activiteiten. Enkele concrete voorbeelden van hoe de respondenten uit deze groepen 

participeren zijn het feit dat ze allemaal vrijwilligerswerk doen en dat ze gaan stemmen 

belangrijk vinden. Sommige respondenten zijn ook lid van een politieke partij en doet 

geregeld mee aan betogingen en manifestaties. Vaak gaat het echter ook over 

kleinere, lokale manieren van participeren. Zo zijn Joshua en Wout geëngageerd in de 

school van hun kinderen en geven ze de kinderen geregeld rondleidingen in de 

projecten waar ze mee bezig zijn (bijvoorbeeld in de moestuin van het 

cohousingproject en in de kunstgalerij). Jack helpt maandelijks mee met het 

organiseren van een filmavond in zijn buurt en Wout vangt momenteel twee daklozen 

op in de woonkelder in zijn woning.   

 

Het feit dat de meest radicale groepen downshifters het meest participeren kan 

teruggekoppeld worden naar het werk van Johnston (2008). In haar ideaaltype stelt ze 

dat mensen die participatie en burgerschap hoog in het vaandel dragen de focus vaak 

leggen op het herzien van hun noden en het bewust minder consumeren. Dit verband 

wordt dus in deze steekproef ook teruggevonden.  
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7.2.3 Thema’s waar respondenten belang aan hechten  

 
Tot hiertoe werd besproken op welke manieren de respondenten aan participatie doen. 

Wanneer gepeild wordt naar de maatschappelijke thema’s waarvoor de respondenten 

zich vooral willen inzetten komen verschillende zaken naar boven: de 

milieuproblematiek, sociale ongelijkheid, armoede, de vluchtelingenproblematiek etc. 

Er is echter een bepaald thema dat bij alle respondenten een rol blijkt te spelen en dat 

is dat van onze kapitalistische samenleving waarin de focus heel erg ligt op kwantiteit, 

economische groei en het maken van winst.  

 

“Zoals de manier waarop we onze voeding consumeren... euh… 

alles wat over dierenmishandeling gaat, gaat niet over 

dierenmishandeling op zich, maar gaat over het hele systeem hoe 

dat onze voedingsindustrie werkt… dat zit eigenlijk niet goed in 

mekaar, dat zit zeer neoliberaal in mekaar, waar het om winsten 

draait en niet om kwaliteit… en dat is die neoliberale tendens die je 

in bijna alle aspecten van onze samenleving terugvindt... het is pas 

als je het kan meten dat het waarde heeft. En dat is natuurlijk onzin. 

Je kan bijvoorbeeld goed onderwijs niet in cijfers uitdrukken... Een 

goede leraar is bijvoorbeeld iemand die met zorg naar zijn kinderen 

toe diversifieert van: welke behoefte heeft elk kind? En als je dan 

kijkt naar het beleid rond onderwijs, dat is iets wat om cijfertjes 

draait... van ‘hoeveel moeten we besparen?’ en weet ik veel... er 

worden geen inhoudelijke discussies gevoerd, ook al lijkt het van 

wel... dus daar maak ik mij zorgen over, in de globale lijn zie je dat 

soort mindset van: ‘alles draait om winst en cijfertjes’, dat vertaalt 

zich in heel veel problemen die we vandaag tegenkomen.”   

- Joshua (simple living movement) 

 

Het merendeel van de respondenten deelt de mening van Joshua. In alle gesprekken 

kwam naar boven dat de respondenten zich zorgen maken om het feit dat in onze 

samenleving de focus heel erg ligt op kwantiteit en dat het inhoudelijke en de kwaliteit 

van zaken of personen op de achtergrond komen te staan. Senne, Maya en Alex halen 

aan dat deze tendens een grote sociale impact heeft.  
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“Ik ben bezorgd over hoe automatisering en de vooruitgang in 

technologie ‘werken’ zal veranderen. Ik denk dat dat op zich een 

goede evolutie zou kunnen zijn als we erop voorbereid zouden zijn 

maar ik denk dat dat niet het geval is, waardoor mensen beetje bij 

beetje uit de boot gaan vallen, door automatisering en het proberen 

efficiënter maken van alles… en ik denk dat we geen vangnet 

hebben voor die mensen- en dat dat een heel grote druk gaat leggen 

op ons sociale zekerheidssysteem.”    

 

- Alex (downshifter) 

 

 

“Dat kom ik wel vaak tegen dat mensen die veel met hun hoofd 

werken een burn-out krijgen en dan zeggen van ‘ik wil eigenlijk met 

mijn handen werken’, maar die dan vroeger vanuit het 

schoolsysteem in een richting zijn geduwd waarin ze niet met hun 

handen konden werken… Dus ik denk dat daar in het onderwijs toch 

meer aandacht voor moet zijn, dat kinderen de keuze kunnen maken 

om met hun handen te gaan werken en dat dat niet als 

minderwaardig beschouwd wordt.” 

- Maya (strong simplifier) 

 

De respondenten zijn van mening dat de manier waarop onze samenleving vandaag 

gestructureerd is een negatieve impact heeft op ons welbevinden en op onze manier 

van samenleven. Enkel wie mee kan met het steeds versnellende tempo is van belang, 

de rest valt uit de boot.  

 

Tot hiertoe lag de nadruk steeds op ‘participatie’, maar wanneer het gaat over de 

mentaliteit van mensen en over wat ze belangrijk vinden, is het relevant om ook het 

begrip ‘burgerschap’ te introduceren. Burgerschap is een ruim concept dat 

verschillende betekenissen kan aannemen in verschillende contexten. Het is dan ook 

moeilijk om er een eenduidige definitie van te geven. Schinkel (2009) haalt aan dat de 

verschillende definities van burgerschap kunnen opgedeeld worden in twee 

categorieën. Enerzijds kan het gaat over formeel burgerschap: een juridische status, 

het lid zijn van een juridisch-politieke orde. Anderzijds kan het ook gaan over moreel 

burgerschap: de invulling van deze juridische status. Wat moet een goede burger doen 

of zijn? In dit onderzoek gaat het over dit moreel burgerschap.  
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Putnam (2000) beschrijft in zijn boek een evolutie in participatie en burgerschap, meer 

concreet een afname ervan. Dalton (1999) onderscheid twee vormen van 

burgerschap: duty-based citizenship en engaged citizenship. De eerste vorm gaat 

vooral over het behoud van de sociale orde. Het gaat erover dat mensen een misdaad 

zouden rapporteren, er belang aan hechten om de autoriteit van de staat te 

respecteren, stemmen belangrijk vinden etc. De tweede vorm van burgerschap legt 

vooral de nadruk op solidariteit. Bij deze vorm van burgerschap vinden mensen het 

belangrijk om anderen te helpen die het minder goed hebben dan zijzelf. Men wil een 

actieve rol spelen in de samenleving. Een rol die gebaseerd is op een mening die 

zijzelf gevorm hebben, en die hen niet is opgelegd door de politiek. Volgens hem zien 

we effectief een afname in de mate van duty-based cititzenship, maar gaat dit gepaard 

met de opkomst van engaged citizenship. Dalton ziet geen afname van het 

burgerschapsgevoel, maar een verandering ervan. Volgens hem zorgen veranderende 

normen omtrent burgerschap voor andere manieren van participatie.  

 

De thema’s die in de interviews naar voren kwamen als thema’s waar de respondenten 

zich zorgen over maken zijn vaak zaken die gaan over ongelijkheid en de sociale 

gevolgen van de neoliberale economie. De respondenten willen zich effectief inzetten 

voor mensen die het minder goed hebben dan zijzelf en vinden solidariteit belangrijk. 

Hierdoor kan gesteld worden dat ook bij de respondenten in dit onderzoek vooral 

engaged citizenship teruggevonden wordt.  

 

7.3  Relatie tussen de voluntary simplicity movement en participatie en 
burgerschap 

 

Tot hiertoe bespraken we de visie van de respondenten op de voluntary simplicity 

movement en keken we naar hoe de respondenten participeren en welke thema’s hun 

voornamelijk bezighouden. In de volgende paragraaf trachten we een link te leggen 

tussen deze twee thema’s. We gaan na op welke manier de respondenten vinden dat 

hun levensstijl gelinkt is met hun participatie en ik welke mate dit volgens hun een 

impact kan hebben op de ruimere samenleving. 
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7.3.1 Individuele invloed op samenleving en de rol van de overheid  
 

Bij alle respondenten heerst te tendens enig gevoel van verantwoordelijkheid te 

hebben. Dit gevoel is bij de ene al wat groter dan bij de andere. De respondenten 

voelen zich hierbij niet persoonlijk verantwoordelijk voor wat er misloopt in de 

samenleving, maar hebben wel het gevoel dat zij als individu verantwoordelijk zijn om 

‘het juiste’ te doen en om te proberen iets te doen aan wat er misloopt in de 

samenleving, ook naar volgende generaties toe.  

 

Maya en Joshua zijn van mening dat individuele actie verandering teweeg kan 

brengen.  

“I: En denk je dat je als individu echt verandering teweeg kan 

brengen in het groter geheel? Door die dingen die jij doet? 

J: ja… ik moet dat wel denken maar ik denk dat ook gewoon echt… 

je kan als individu... gewoon al door het voorbeeld… gewoon al door 

te zeggen tegen anderen: ‘kijk, ik heb mijn auto weggedaan en het is 

wel mogelijk’, en er moet maar één iemand zijn dat je volgt en je 

hebt al verandering teweeggebracht” 

- Joshua (simple living movement) 

 

Jack, Senne, Wout en Alex hebben een iets genuanceerder beeld.  

“Wel, dat is bij iedereen zo hé, als hij jong is denkt hij altijd dat hij 

veel meer kan verwezenlijken dan dat mogelijk is, als je ouder bent 

besef je dat je een nietige schakel bent in het geheel, maar… als je 

niets doet dan geraak je niet vooruit, dan gebeurt er niets” 

- Wout (simple living movement) 

 

Zij vinden individuele actie belangrijk, maar zijn van mening dat je als individu alleen 

geen verandering teweeg kan brengen. Pas wanneer mensen samenwerken en 

samen initiatieven uitbouwen kunnen ze echt een impact hebben. 

 

“Ik denk dat de schaal groot genoeg moet worden… de groep 

individuen die de acties stellen moet groot genoeg zijn voordat de 

systemen genoodzaakt kunnen worden om te veranderen. Als 

mensen en masse economisch bewuster zouden gaan leven zou dit 
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natuurlijk een impact hebben op de economie want elke euro die niet 

gespendeerd wordt heeft een invloed.” 

 

- Alex (downshifter) 

 

Ze duiden ook op het belang van steun van de overheid. Overheden zouden meer 

moeten faciliteren om bepaalde initiatieven en levensstijlen makkelijker te maken. 

Voorbeelden die hierbij werden aangehaald zijn aanpassingen op fiscaal vlak om 

consumptie van bepaalde goederen te stimuleren of af te remmen, en het uitbouwen 

van wettelijke kaders omtrent alternatieve vormen van wonen. Volgens hen moet er 

een bepaalde wisselwerking bestaan tussen initiatief van onderuit en steun van 

bovenaf. Als we tot een andere samenleving willen komen moet het voor een stuk van 

onderuit komen, maar steun van de overheid is hierbij onontbeerlijk. Alice is echter 

vooral van mening dat verandering van bovenaf moet komen – het is aan de politiek 

om dingen te veranderen.  

 

Zelf meestappen in het beleid of op een formele manier meedoen aan de politiek is 

iets wat geen van de respondenten zou zien zitten. Sommige respondenten zijn wel 

lid van een politieke partij, maar spelen hier geen actieve rol in. 

“Ik volg de politiek wel en als er iets is dat ik leer over die politieke 

debatten, dan is het dat dat politiek spel nog iets heel anders is dan 

beleid. (…) Dat politiek spel, neen… daar kan ik niet aan meedoen… 

dat is… dat is mijn spel niet. Soms denk ik wel: ik zou er beter 

instappen, maar pff... ik zou daar dood gaan denk ik. Maar je kan wel 

wegen op het beleid door je eigen manier van leven en door te laten 

zien van: ‘sorry, maar jij bent fout’.” 

- Joshua (simple living movement) 

 

Ook Senne haalt aan dat hij soms overweegt actiever te participeren, maar heeft hier 

de tijd niet voor. Daarom kiest hij ervoor zich vooral te focussen op de OCMW-raad 

waar hij deel van uitmaakt en zijn job als stafmedewerker binnen een sociale vzw, die 

hij ook ziet als vorm van participatie. Ook Wout investeert zijn beperkte tijd liever in de 

zaken die hij echt belangrijk vindt. Hij wil participeren op zijn manier.  
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“Ben ik lid van een politiek partij? Daar ga ik neen op moeten 

zeggen, euh, ik heb daar de tijd niet voor en ook… goh ja, ik heb ook 

niet, niet de intenties om daar dan mijn woordje te placeren bij 

mensen die het meestal toch beter kunnen uitleggen dan mij… en ik 

denk dat het voor mij belangrijker is om die andere vlakken dan te 

tonen waar ik mee bezig ben en mensen te motiveren, dat ik dat niet 

moet gaan doen vanuit de politiek. Ik denk dat het belangrijk is dat 

wij de politiek gaan motiveren of gaan inspireren en dat de politiek 

dan maar zijn ding doet. Ik zit ook in een werkgroep om deze manier 

van samenwonen te promoten en proberen om het in een wettelijk 

kader te gieten… dat heeft op zich niets te maken met de politiek, 

maar ik probeer dat dan op mijn manier in te vullen…” 

- Wout (simple living movement) 

 

Het belang dat gehecht wordt aan keuzevrijheid en het zelf kunnen beslissen over wat 

als belangrijk wordt geacht is ook een van de bovenstaande beschreven motieven 

achter het leven volgens de voluntary simplicity movement, namelijk zelfbeschikking 

(Elgin & Mitchell, 1977). In de literatuur vinden we dit aspect echter ook terug met 

betrekking tot participatie. Schudson (1998) introduceert hier het begrip monitorial 

citizenship. De centrale idee van deze theorie bestaat eruit dat mensen niet per se 

minder interesse vertonen in de samenleving en politiek, zoals de claim van Putnam 

(2000) doet vermoeden. Het feit dat mensen minder participeren op de traditionele 

manier, wijst niet noodzakelijk op politiek wantrouwen of een gevoel van 

machteloosheid. Mensen gaan echter hun beperkte tijd en energie gebruiken om enkel 

te participeren wanneer zij het nodig achten en zich enkel inzetten voor de thema’s die 

voor hem of haar relevant zijn. De monitorial citizen heeft voldoende toegang tot 

informatie en is in de mogelijkheid dit te begrijpen. Op basis van deze informatie maakt 

de monitorial citizen voor zichzelf de keuze of ze het al dan niet noodzakelijk vindt actie 

te ondernemen. Wanneer uiteindelijk effectief tot actie overgegaan wordt, gebeurt dit 

meestal niet volgens de conventionele manieren van participatie. Volgens Schudson 

ligt de individualisering aan de basis van de opkomst van monitorial citizenship. 

 

Kritiek op het idee van monitorial citizenship bestaat eruit dat het vaak verweten wordt 

een vorm van passieve participatie te zijn (Dejaeghere & Hooghe, 2006). Doordat in 

deze nieuwe vorm van burgerschap deze toegang tot informatie zo centraal staat, blijkt 

uit de literatuur dat deze vorm van burgerschap vooral in trek is bij hoogopgeleiden. 
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Ook jongeren vallen vaker onder deze categorie dan ouderen (Schudson, 1998). Uit 

onderzoek blijkt dat 9% van de Belgen beschouwd kan worden als monitorial citizen 

en dat deze groep vooral hoogopgeleide mensen betreft (Dejaeghere & Hooghe, 

2006). 

 

De manier waarop aanhangers van de voluntary simplicity movement participeren 

leunt aan bij de theorie van de monitorial citizen. De respondenten zijn niet politiek 

wantrouwig of voelen zich niet machteloos. Wel opteren ze ervoor zich enkel in te 

zetten voor thema’s die hun aanbelangen, zoals duurzaamheid en het ingaan tegen 

de neoliberale ideologie de in onze samenleving overheerst. Hoewel de simplifiers en 

de simple living movement ook wel formeel participeren, ligt de nadruk bij hun toch wel 

op latente participatie. Hier hebben ze het gevoel dat ze de meeste verandering 

kunnen teweegbrengen. Dit is tevens het geval bij de downshifters, hoewel zij relatief 

weinig participeren.  

 

Op de vraag of de respondenten hun eenvoudige levensstijl zien als vorm van 

participatie zijn de meningen verdeeld. Sommige respondenten, zoals Maya, vinden 

het leven volgens de voluntary simplicity movement een vorm van maatschappelijke 

participatie.  

 

“Ik vind van wel ja, want dat is voor een stuk ook uw 

verantwoordelijkheid nemen en zeggen van ‘ik hecht daar wel 

belang aan, ook voor de toekomst van volgende generaties’… in die 

zin participeer je wel voor de toekomst denk ik… daar hoop ik toch 

op, dat dat wel een rol kan spelen.” 

- Maya (strong simplifier) 

 

Andere respondenten nuanceren dit beeld en zijn van mening dat deze beweging als 

individuele levensstijl niet genoeg is als je echt verandering wilt teweegbrengen.  

 “Participatie… is meer deelnemen hé, da’s meer actief denk ik… 

dus ik zou zeggen: neen, omdat dat in je eigen cocon is, maar je 

brengt dat niet naar buiten” 

- Alice (downshifter) 
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Ook Senne is van mening dat bewuster en eenvoudig leven zich beperkt tot individuele 

keuzes die op zich niets veranderen aan het groter geheel. Jack is het hier ook mee 

eens. Hij vindt dat deze levensstijl enkel een verschil kan maken indien je erover 

getuigt en het deelt met anderen.   

“Of ik daarmee zou akkoord gaan? Als je dat beperkt tot een eigen 

individuele keuze… eenvoudiger leven als eigen individuele keuze, 

dan vind ik dat nog niet hetzelfde als participatie of als 

verantwoordelijkheid opnemen… want dan kom je op den duur tot 

een kluizenaarstype en dat verandert niets in de samenleving… ik 

vind toch het getuigen dan ook belangrijk… en dat moet daarom niet 

zijn op grote betogingen, maar ergens in kleine of grote kringen 

getuigen van je eigen zoekproces, ja dat vind ik belangrijk want zo 

krijg je een netwerk… alleen zo zijn dat geen druppels op de hete 

plaat” 

- Jack (strong simplifier) 

 

De respondenten zijn van mening dat ze door hun levensstijl naar buiten te brengen 

bijdragen tot een attitudeverandering. In die zin zijn ze van mening dat de beweging 

een positieve impact kan hebben naar de toekomst toe. De kritiek dat de beweging 

escapistisch en apolitiek zou zijn gaat dus niet helemaal op (Maniates, 2002; Grigsby, 

2004). De respondenten zijn er zich van bewust dat hun individuele acties geen grote 

invloed zal hebben en dat meer participatie nodig is om echt een verschil te maken. 

Voor deze respondenten beperkt de beweging zich dus niet tot het zich enkel en alleen 

onttrekken uit de markt. Dit geldt vooral voor de twee meest radicale groepen 

simplifiers. Voor downshifters Alex en Alice, die niet zoveel participeren, is dit niet echt 

van toepassing. 

 

7.3.2 Ideeën overbrengen naar anderen en evolutie van de beweging  
 

De respondenten geven aan dat de impact die ze kunnen hebben door te leven 

volgens de beweging miniem is zolang ze het niet naar buiten brengen. Alle 

respondenten proberen dan ook op de een of andere manier een inspiratie te zijn naar 

anderen toe. Iedereen haalt aan het leuk te vinden om over hun ideeën rond hun 

levensstijl te vertellen. Ook halen ze er voldoening uit als ze zien dat andere mensen 

ook aanpassingen maken in hun levensstijl. Alex merkt dit vooral in zijn directe 

omgeving. Hij haalt aan dat hij de ideeën waarin hij gelooft tracht te verspreiden. Dit 
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doet hij niet per se door op straat te komen, maar via contact met vrienden en 

kennissen.  

  

Maya probeert een eye-opener te zijn voor mensen. Zij wil alternatieven aanreiken en 

aan mensen tonen dat het ook anders kan. Dit doet ze door allerlei socio-economische 

initiatieven te organiseren, zoals bijvoorbeeld deelpleinen en repair cafés. Ook Wout 

organiseert verschillende socioculturele activiteiten om mensen ietwat bewuster te 

maken. Dit doet hij samen met zijn huisgenoten in de galerij in zijn huis.  

“We hebben nog verschillende evenementen georganiseerd in onze 
galerij, omdat ik dacht van: in de koopjesperiode, iedereen gaat op 

jacht en we kopen allemaal spullen die gemaakt zijn op de 
Aziatische markt, meestal slecht van kwaliteit, die gemaakt worden 

in lageloonlanden, en dan komen die naar hier en dan is ’t maar 
kopen. Maar ik dacht van: een paar jaar geleden waren we allemaal 

bezig over ‘de economische crisis’ en iedereen was zijn gal aan’t 
spuwen, maar we kunnen er ook zelf iets aan bijdragen door zelf 

onze materialen te maken, dus dacht ik van: ‘ja wat als we nu een 
verkoop houden van allemaal dingen die gemaakt zijn in [deze 

stad]’. Dus we hadden een soort van tentoonstelling gecreëerd en 
alles wat er stond was gemaakt door mensen van hier. Dat was heel 
breed, van mensen die met heel verschillende dingen bezig waren 
die dan daar dingen verkochten. En het is veel duurzamer omdat 

veel dingen gemaakt werden uit gerecycleerd materiaal. Je had ook 
het transport niet… en dat vind ik… leuk om al die ideeën omtrent 

duurzaamheid samen te krijgen. 

- Wout (simple living movement) 

 

Jack en Alice proberen hun ideeën vooral online te verspreiden. Jack zegt vaak dingen 

te delen op Facebook, met als doel mensen te informeren. Alice heeft een blog over 

minimalisme. Ze wil mensen hiermee informeren over de levensstijl en ziet dit voor 

een stuk als een vorm van participatie.  

 

Iedereen is het erover eens dat mensen hardnekkig proberen te overtuigen om ook zo 

te gaan leven geen zin heeft. De respondenten halen aan dat ze de levensstijl vooral 

op een positieve manier naar buiten willen brengen. Mensen moeten de voordelen 

ervan inzien en zien dat het leuk is.  
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“Ik geloof niet zozeer in met het vingertje te wijzen. Ik denk dat je 

samen dingen moet opbouwen en het ook aantrekkelijk maakt voor 

anderen… dat vind ik wel belangrijk – het moet leuk zijn. Je moet 

niet gaan zeggen van ‘dat en dat mag niet meer’, het moet iets leuk 

zijn waar mensen ook sociale contacten met mekaar hebben… ik 

denk dat dat wel belangrijk is.” 

- Senne (simple living movement) 

 

Over het algemeen hebben de respondenten een positieve visie op de toekomst. Een 

groot deel van de respondenten haalt aan dat de ideeën van de voluntary simplicity 

movement steeds populairder worden volgens hen en dat deze generatie hier meer 

aandacht voor heeft. Volgens Maya evolueren we naar een tijd waar mensen zelf meer 

initiatief moeten nemen en niet meer moeten wachten op de overheid. Eenvoudiger en 

bewuster leven is volgens haar aan het vermainstreamen. Hierdoor wordt het ook 

makkelijker gemaakt omdat er meer alternatieven worden aangeboden. Joshua deelt 

deze mening.   

“Dus, een heel andere evolutie bijvoorbeeld vind ik het ‘niet vlees 

eten’. 10 jaar geleden was dat een uitzondering. Mensen die 

vegetariër waren dat was… ja er zat één meisje in mijn klas die dat 

deed… ja dat was een speciale… nu begint dat om te draaien… en 

ik denk, als we nog 10 jaar verder gaan, dat vlees eten zoiets gaat 

worden als roken… ‘amai, eet gij zoveel vlees? Amai, da’s wel niet 

gezond voor u hé, en ook niet goed voor het klimaat hé’, da’s een 

complete attitudewijziging die gaat komen met de nieuwe 

generatie… vandaag op Karrewiet kwam het heel expliciet: ‘vlees 

eten is slecht’ punt. Dus da’s nieuws van de VRT dat dat 

waardeoordeel aan vlees geeft…” 

- Joshua (simple living movement) 

 

“J: Euh… als ik met mijn plooifietske 10 jaar geleden een 

filmopdracht aan het doen was voor een bank, dan werd ik raar 

bekeken… dan voelde ik echt van: ‘ja, ik word hier echt als een 

alternatieveling gezien’. Vandaag de dag heb ik veel minder dat 

gevoel. Een plooifiets is een statussymbool geworden van een nieuw 

soort denken, van een nieuw soort economie, waar steeds meer 

mensen zich van bewust worden en denken van: ‘ja die 

doorgedraaide wereld van consumeren, van groot kapitaal… worden 
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we daar wel zoveel beter van?’. Dus ik denk dat… de opleving van 

lokale economieën, van lokaal consumeren enzo… dat is het nieuwe 

statussymbool aan het worden voor veel mensen denk ik wel... 

I: En wat bedoel je precies met statussymbool?  

J: wel, als je rookt ben je gene goeie. ‘oei gij rookt? Da’s niet goed 

hé… Gij rookt als uw kinderen erbij zijn? Zijde zot?’… ik bedoel… 20 

jaar geleden… er werd gerookt in de gangen van den unief… dat 

was de normaalste zaak van de wereld hé… nu is dat toch 

ondenkbaar… en dat bedoel ik met statussymbool, van: op een 

bepaald moment zal geen vlees eten meer gerespecteerd worden 

dan wel vlees eten” 

- Joshua (simple living movement) 

 

 

7.3.3 Voluntary simplicity movement en transitiedenken  
 

 
Zoals eerder vermeld kan gesteld worden dat de kritieken van Brooks (2000) en Currid-

Halkett (2017) niet opgaan. De aanhangers van de voluntary simplicity movement 

ondervinden wel een onderscheid tussen zichzelf en mensen die niet met deze ideeën 

bezig zijn, maar het zich onderscheiden van de rest als aparte klasse of groep blijkt 

geen prominent kenmerk te zijn van de voluntary simplicity movement. Op downshifter 

Alice na zien alle respondenten de beweging als manier om de samenleving te 

veranderen. Ze pleiten voor attitudeverandering en verandering van de grotere 

systemen in de samenleving en dit is volgens hun al aan de gang. Participeren en het 

verspreiden van deze visie spelen hierbij een belangrijke rol. Het gaat voor de 

respondenten dus verder dan enkel hun persoonlijk consumptiepatroon aan te passen.  

 “Ik denk dat je eerder ook moet mikken op solidariteit en dat je dat 

ook als samenleving kan opbouwen. Anders ja… ik denk dat je beter 

zorgt voor herverdeling van middelen zodat iedereen er baat bij heeft 

(…) Bijvoorbeeld, zonnepanelen zijn vroeger bijna cadeau gedaan 

aan mensen die het konden betalen en kregen het na een paar jaar 

terugbetaald, oké dat heeft wel een bepaald effect op het klimaat 

maar op zich is dat een heel onrechtvaardige maatregel die toen is 

genomen; ik denk dat je meer moet investeren in collectieve 

projecten, dat je zegt van ik ga ervoor zorgen dat iedereen, ook 

mensen in sociale woningen, kunnen profiteren van energie die van 

zonnepanelen komt, dus ik denk dat je daar ook moet naar kijken, 
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dat je die ideeën ook in de gemeenschap kan krijgen, zowel op 

Vlaams als federaal niveau.” 

- Senne (simple living movement) 

 

Senne haalt hier aan dat hij de beweging ziet als herverdelingsmechanisme. Hij vindt 

dat individuele actie geen zin heeft, maar dat mensen samen initiatief moeten nemen 

en ook steun moeten krijgen van de overheid. Er zijn namelijk groepen in de 

samenleving die de dupe zijn van het neoliberaal kapitalistisch systeem en het zijn net 

vaak die mensen die de middelen niet hebben om er iets aan te proberen veranderen. 

De beweging moet volgens hem dus ook aandacht hebben voor deze kwetsbaardere 

mensen. 

  

Maya deelt dit idee. Zij engageert zich heel sterk voor allerlei socio-economische 

initiatieven. Ze heeft ook een organisatie opgericht waarmee ze allerlei initiatieven van 

mensen wil bundelen, om op deze manier mensen met mekaar in contact te brengen 

en mensen aan te moedigen zelf ook initiatieven uit de grond te stampen. Haar 

uiteindelijk doel is bijdragen aan een nieuw economisch model, waarbij de focus niet 

ligt op het maken van winst, maar op samenwerken.  

 

Deze twee voorbeelden illustreren nogmaals dat de respondenten eerder aanleunen 

bij het engaged citizenship dan bij het duty-based citizenship (Dalton, 1999). Ze leggen 

de nadruk op solidariteit en het zich inzetten voor mensen die het slechter hebben dan 

zichzelf. 

 

Naast Senne en Maya zien ook de andere respondenten de beweging als een manier 

om te breken met de neoliberale ideologie en een verandering teweeg te brengen in 

de samenleving. Enkel downshifter Alice geeft dit niet aan. Zij stelt dat, indien iedereen 

zou gaan leven volgens de voluntary simplicity movement, dit nefast zou zijn voor 

economie en ziet dit als iets negatiefs.  

 

Het feit dat de respondenten de beweging zien als manier om in te gaan tegen de 

neoliberale organisatie van de samenleving wijst erop dat ze streven naar een transitie 

van een complex maatschappelijk systeem. Het neoliberaal stelsel is een manier 
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waarop we bepaalde behoeftes vervullen, maar het is ook deel geworden van onze 

gemeenschappelijke identiteit (Henneman, 2011). Het is niet enkel de manier waarop 

zaken georganiseerd zijn en waarop we dingen doen, het zit verankerd in ons denken. 

Uit de interviews kwam naar boven dat de respondenten hier iets aan willen doen. Ze 

willen als het ware een transitie teweegbrengen in dit maatschappelijke systeem. 

Transities worden tot stand gebracht door handelingen van een groep individuen of 

organisaties. 

 

Belangrijke elementen binnen een transitie zijn de koplopers, beweging en netwerken 

(Henneman, 2011). De koplopers zijn de pioniers, de eerste individuen die tegen de 

stroom in beginnen te gaan. Ze hebben een alternatieve agenda die niet zichtbaar is 

voor de buitenwereld. De ideeën en handelingen van de pioniers worden na verloop 

van tijd soms opgepikt door een breder publiek. Steeds meer mensen zien de urgentie 

van het probleem in en stellen vast dat de huidige situatie onhoudbaar is. 

Aantrekkelijke en realiseerbare alternatieven winnen aan populariteit. Dit gaat echter 

steeds gepaard met weerstand uit andere groepen: partijen die de oude manier van 

handelen efficiënter vinden of niet geloven dat een grote verandering mogelijk is. Een 

omslagfase wordt bereikt wanneer ingezien wordt dat alternatieve manieren haalbaar 

en betaalbaar zijn, en wanneer steeds meer partijen zich beginnen te engageren. 

Wanneer een transitie plaatsvindt, is dit te merken op economisch, sociaal, cultureel, 

technologisch en institutioneel vlak (Paredis et al., 2009)  

 

Wanneer gesproken wordt over transities in de samenleving komt de rol van het beleid 

ook steeds naar voren (Paredis et al., 2009). Transities kunnen enkel doordringen 

wanneer ook het beleid erachter staat en een actieve rol speelt. Dit is ook een aspect 

dat in de interviews naar voren komt: de respondenten vinden dat ook de overheden 

hun verantwoordelijkheid moeten opnemen en meer zouden moeten faciliteren.  

De voluntary simplicity movement kan op deze manier in verband gebracht worden 

met het transitiedenken. De respondenten in dit onderzoek kunnen gezien worden als 

mensen die de alternatieve agenda van de koplopers hebben opgepikt. De vraag kan 

dan gesteld worden of de voluntary simplicity movement bijgevolg ook gezien kan 

worden als een sociale beweging. Een sociale beweging wordt in de literatuur als volgt 

gedefinieerd: 
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Collectivities acting with some degree of organization and continuity outside of 

institutional or organizational channels for the purpose of challenging or 

defending extant authority, whether it is institutionally or culturally based, in the 

group, organization, society, culture, or world order of which they are a part. 

(Snow, Soule & Kriesi, 2004, p11) 

Hoewel dit slechts één definitie is, komt het aspect van collectieve actie en een 

bepaalde mate van organisatie vaak terug wanneer gesproken wordt over sociale 

bewegingen. Bij de voluntary simplicity movement lijkt er voorlopig geen sprake te zijn 

van organisatie. Diani (1992) suggereert een ietwat lossere definitie van sociale 

bewegingen. Volgens hem kan een sociale beweging ook bestaan uit een los netwerk 

van individuen of groepen die enkel informele interactie met mekaar hebben. Een 

sociale beweging kan dus ook informeel en ongeorganiseerd zijn. Toch legt ook Diani 

(1992) de nadruk op het aspect van collectieve actie in functie van een gedeeld belang.  

Uit de interviews in dit onderzoek komt naar boven dat voornamelijk de strong 

simplifiers en de simple living movement collectieve actie belangrijk vinden. Zij vinden 

hun individuele praktijken niet voldoende. Het gedeeld belang dat ze hebben is 

solidariteit en het afstappen van het neoliberaal denken waar de focus op groei ligt. Dit 

heeft namelijk nefaste sociale en ecologische gevolgen. 

Stellen dat de voluntary simplicity movement gezien kan worden als sociale beweging 

is misschien wat kort door de bocht. Toch moet opgemerkt worden dat, door het 

transitie-element en door de nadruk op collectieve actie van verschillende groepen 

binnen de voluntary simplicity movement, de beweging kenmerken vertoont van een 

sociale beweging en het potentieel heeft hier naartoe te evolueren.  
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8) CONCLUSIE 
 

Met dit onderzoek probeerden we een genuanceerd zicht te krijgen op wat het betekent 

om volgens de voluntary simplicity movement te leven. Concreet vroegen we ons af 

wat de eigenlijke motieven zijn achter het leven volgens de voluntary simplicity 

movement en wat de participatiestijlen en burgerschapsmotieven zijn van mensen die 

zich met de beweging identificeren. 

 

We stelden vast dat de vijf motieven die Elgin en Mitchell (1977) onderscheidden 

vandaag nog steeds teruggevonden worden bij de respondenten. De materiële 

eenvoud is een kenmerk dat voor alle simplifiers relevant blijkt te zijn. Bewuster 

omspringen met wat geconsumeerd wordt is dan ook een inherent aspect van de 

voluntary simplicity movement. Ook het menselijk aspect, waarbij mensen willen 

afstappen van de vervreemding in hun werk- en leefomgeving lijkt voor alle 

respondenten een belangrijke reden te zijn om eenvoudiger en bewuster te gaan 

leven. De respondenten willen leven en werken in kleinschaligere omgevingen waarin 

ze het gevoel hebben echt iets te kunnen bijdragen.  

 

De persoonlijke groei en zelfbeschikking lijken vooral voor downshifters Alice en Alex 

belangrijk te zijn. Zij willen voor zichzelf uitmaken waar ze tijd en energie in willen 

steken. Ze willen zichzelf losmaken van de invloed die grotere systemen hebben op 

hun handelen en denken. Ze hechten belang aan zelfontplooiing en autonomie. Het 

laatste motief dat wordt beschreven door Elgin en Mitchell (1977), het ecologisch 

bewustzijn, lijkt vooral bij de meer radicale simplifiers aanwezig te zijn. De strong 

simplifiers en de aanhangers van de simple living movement zijn zich erg bewust van 

de impact van ons consumptiepatroon op het milieu en willen hier bewuster mee 

omgaan.  

 

We kunnen concluderen dat de respondenten verschillende motieven hebben om 

volgens de voluntary simplicity movement te gaan leven en dat de motieven zoals die 

besproken werden door Elgin en Mitchell (1977) vandaag nog steeds relevant blijken. 

Als we globaal kijken naar de verschillende motieven zien we twee tendensen: 

respondenten die de keuze maken om bewust eenvoudiger te gaan leven met als 

achterliggende reden een kwalitiatiever persoonlijk leven te leiden en respondenten 
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die de keuze maken met als doel een kwalitatievere samenleving. De mate waarin de 

respondent neigt naar de ene of andere groep is gerelateerd met het type simplifier 

waartoe hij of zij behoort. We merken op dat de downshifters, de meest gematigde 

simplifiers, vooral een kwalitatief persoonlijk leven nastreven. De strong simplifiers en 

de simple living movement streven vooral naar een kwaliteitsvollere samenleving.  

 

Dit verschil is ook te merken wanneer we kijken naar de zaken die het leven volgens 

de voluntary simplicity movement moeilijker of makkelijker maken. De downshifters 

geven aan dat ze wel aanpassingen maken in hun leven, maar dat deze echt wel in 

teken staan van het zichzelf zo comfortabel mogelijk te maken. Beide downshifters 

vinden dat ze moeten doen wat ze kunnen en dat dit al een heel deel is. De 

respondenten uit de twee meer radicale groepen geven aan soms wel zaken te doen 

die het voor zichzelf complexer maken, maar dat ze het toch doen omdat ze een 

bepaalde visie hebben waarin ze geloven. Zij lijken veel verder te gaan in het maken 

van de afweging tussen wat juist en wat comfortabel is.  

 

Ook wanneer we kijken naar de manieren waarop de respondenten participeren komt 

deze tendens naar voren. We kunnen effectief vaststellen dat downshifters Alex en 

Alice het minst participeren van alle respondenten. Ze particperen enkel latent, en dan 

voornamelijk individueel. Ze vinden het vooral belangrijk om zich bewust te zijn van 

wat er gebeurt op maatschappelijk en politiek niveau en vertonen hierin ook een 

bepaalde interesse. In beperkte mate doen ze ook aan collectieve latente participatie, 

wat zich uit in het doen van vrijwilligerswerk of het helpen van mensen uit hun 

omgeving.  

 

Bij de twee andere, meer radicale groepen simlifiers zien we dat zij participeren op alle 

vlakken zoals die gedefinieerd werden door Ekman en Amna (2012). Een uitzondering 

hierop zijn illegale vormen van participatie, waar slechts één respondent aan meedoet. 

Dit strookt met voorgaande bevinding omtrent de voluntary simplicity movement: de 

twee radicalere groepen zijn gemotiveerd om verandering teweeg te brengen op vlak 

van de samenleving en zijn van mening dat het aanpassen van je individuele levensstijl 

hiervoor niet voldoende is. Participatie is noodzakelijk.  
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De kritiek waarbij onder andere Maniates (2002) en Grisby (2004) beweren dat de 

beweging een apolitiek en escapistisch karakter zou hebben gaat deels op. Er kan 

gesteld worden dat downshifters Alex en Alice de beweging op een veeleer 

individualistische manier toepassen in hun leven. Zij gaan zich naast de beweging niet 

echt actief inzetten voor de samenleving en hun voornaamste doel is ook niet om de 

samenleving te veranderen. De overige respondenten die behoren tot de twee meer 

radicale groepen daarentegen, kan niet verweten worden dat ze escapistisch of 

apolitiek zouden zijn. Zij geven aan er zich bewust van te zijn dat individuele 

aanpassingen in hun consumptiegedrag niet voldoende zijn en dat ze hun ideeën ook 

naar buiten moeten brengen door middel van participatie. Op deze manier kunnen ze 

verandering teweeg brengen.  

 

De kritiek van Currid-Halkett (2017) gaat ook slechts deels op en is enkel van 

toepassing voor bepaalde groepen simplifiers. Downshifters Alex en Alice hebben niet 

het gevoel dat ze zichzelf door hun consumptiegedrag onderscheiden van anderen. 

Ze hebben ook geen vooringenomen mening over mensen die niet bewust en 

eenvoudig consumeren. Hoewel hun motieven dus voornamelijk individualistisch zijn, 

kan hun niet verweten worden dat ze de levensstijl hanteren als manier om hun positie 

te onderstrepen. De andere twee groepen voelen zichzelf wel anders dan anderen 

door de manier waarop zij consumeren. Een lichtelijk vijandige houding wordt 

aangenomen ten opzichte van mensen die niet zo bewust in het leven staan. Over de 

strong simplifiers en de simple living movement zou dus wel gesteld kunnen worden 

dat ze zichzelf zien als aparte groep mensen in de samenleving. Uit de interviews lijkt 

het er wel op dat dit eerder een gevolg is dan een doel om zo te gaan leven. Door hun 

levensstijl onderscheiden ze zichzelf van anderen en gaan anderen hun ook als anders 

aanzien. Het is echter niet zo dat ze hun levensstijl aanpassen met als doel zichzelf te 

onderscheiden.  

 

In tabel 7 synthetiseren we de bevindingen van dit onderzoek aan de hand van de 

conceptuele schema’s van Etzioni (1998), die de verschillende soorten simplifiers 

typeert, en van Elgin en Mitchell (1977), die de verschillende motieven onderscheiden. 

Wanneer we kijken naar de motieven zien we dat er een duidelijk onderscheid is tussen 

de downshifters enerzijds en de strong simplifiers en de aanhangers van de simple 

living movement anderzijds. In de motieven kunnen we de drie categorieën reduceren 
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tot twee groepen. De eerste groep houdt er vooral individualistische motieven op na. 

Ze hechten belang aan persoonlijke groei en zelfbeschikking. De tweede groep streeft 

vooral een meer kwalitatieve samenleving na en vindt het ecologisch bewustzijn 

belangrijk. Materiële eenvoud en het menselijk aspect zijn van belang in beide 

groepen. De typologie van Elgin en Mitchell (1977) mist echter een belangrijk motief 

dat in de interviews wel sterk naar boven kwam bij de tweede groep, namelijk het feit 

dat de beweging gebruikt wordt als kritiek op het neoliberaal groeimodel.  

 

Tabel 7: Synthese theorieën Etzioni (1998) en Elgin en Mitchell (1977) 

 
Categorie zoals beschreven door 

Etzioni (1998) 

Motieven zoals beschreven door 

Elgin en Mitchel (1977) 

Groep 1 - Downshifters - Materiële eenvoud 

- Menselijke aspect 

- Persoonlijke groei 

- Zelfbeschikking  

Groep 2 - Strong simplifiers 

- Simple living movement 

- Materiële eenvoud 

- Menselijk aspect 

- Ecologisch bewustzijn  

- Extra motief: kritiek op 

neoliberaal groeimodel 

 

 

Dit extra motief heeft betrekking op de verandering die de strong simplifiers en de 

simple living movement willen teweegbrengen in de neoliberale structuur van onze 

samenleving en economie. Ze willen ingaan tegen het feit dat in onze westerse 

samenleving alles gebasseerd is het op creeëren van groei en winst. Deze instelling 

zou zorgen voor uitbuiting van de planeet en andere mensen, leiden tot een 

verminderde kwaliteit van spullen, instellingen en relaties, en heeft ook sociale 

gevolgen – iedereen die niet mee kan valt uit de boot. Het feit dat deze thematiek de 

respondenten zorgen baart leunt aan bij de shift in burgerschap die Dalton (1999) 

beschrijft. Mensen zijn minder bezig met het behoudt van de sociale orde en hechten 

minder belang aan het respecten van de staat en de autoriteit. In de plaats hiervan ziet 

men meer de waarde in van solidariteit, het helpen van mensen die het minder goed 

hebben dan zijzelf en het vormen van een eigen mening en zich hiervoor inzetten. In 
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de voluntary simplicity movement stellen we vast dat mensen zich meer gedragen als 

een engaged citizen dan als een duty-based citizen.  

 

De strong simplifiers en de simple living movement geven aan eerder op informele 

manieren verandering te willen teweeg brengen. Sommige respondenten doen wel aan 

formele politieke participatie, door bijvoorbeeld lid te zijn van een politieke partij, toch 

primeren latente en extraparlementaire participatie (activisme) bij deze respondenten. 

Deze bevindingen sluiten aan bij de theorie van monitorial citizenship (Schudson, 

1998). De respondenten willen zich inzetten voor de politieke en maatschappelijke 

thema’s die hun interesseren en opteren om dit niet te doen via een formele politieke 

manier van participatie, maar op een manier die zij verkiezen. Ook doen ze niet continu 

aan participatie, maar enkel op momenten wanneer ze het echt nodig achten. Dit kan 

bijvoorbeeld door te protesteren, petities te tekenen, aan vrijwilligerswerk te doen of 

door het persoonlijk (consumptie)gedrag aan te passen.  

 

De respondenten zijn ervan overtuigd dat de beweging steeds meer aan populariteit 

wint en merken dat steeds meer mensen beginnen inzien dat het systeem waarin we 

nu leven eindig is. Volgens de respondenten steken steeds meer alternatieven de kop 

op en wordt bewust eenvoudiger leven het nieuwe normaal. Hierdoor kan de beweging 

in verband gebracht worden met transitiedenken. In de interviews wordt aangehaald 

dat de beweging kan dienen als herverdelingsmechanisme, iets wat in de litaratuur 

ook door Etzioni (1998) wordt opgemerkt, of dat het een aanzet kan zijn voor een 

evolutie naar een totaal nieuw economisch model. De respondenten duiden tevens op 

de rol van de overheid om de transitie effectief te laten doordringen.  

 

Het doel van dit onderzoek was een sociologisch relevant inzicht te verkrijgen in het 

leven volgens de voluntary simplicity movement. Hiervoor werden de kritieken op de 

beweging onderzocht en werden enkele bestaande theorieën over de beweging in 

verband gebracht met andere theorieën die door de dieptie-interviews naar voren 

kwamen (e.g. Schudson, 1998; Dalton, 1999; Henneman, 2011). De bijdrage van dit 

onderzoek bestaat eruit dat het een extra motief toevoegt aan het leven volgens de 

voluntary simplicity movement en dat het transitie-element achter de beweging bij de 

meer radicale simplifiers blootgelegd werd.  
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9) TEKORTKOMINGEN EN VERDER ONDERZOEK 
 

De voornaamste tekortkoming van dit onderzoek is de beperkte steekproef. Op basis 

van zeven interviews is het niet mogelijk een beeld te schetsen dat representatief is 

voor de gehele beweging. Daarbij komt ook het feit dat er geen genderevenwicht werd 

bereikt en dat er geen grote variatie is met betrekking tot leeftijd. Beide zaken kunnen 

de resultaten van dit onderzoek beïnvloeden. De beperkte steekproef draagt er ook 

toe bij dat het moeilijk is te bepalen of de bevindingen kenmerkend zijn voor het type 

simplifier waartoe de respondent behoort of dat het eerder om individuele kenmerken 

gaat.  

Desondanks kan dit onderzoek dienen als aanzet voor volgend onderzoek over de 

voluntary simplicity movement. Zo kan bijvoorbeeld gefocust worden op één type 

simplifier of kan een bepaald motief op een meer diepgaande manier worden 

onderzocht. Tevens kan het sociologisch interessant zijn verder in te gaan op hoe de 

beweging zichzelf onderscheid als aparte klasse in de samenleving. In dit onderzoek 

blijkt dat ze zich niet echt profileren als klasse apart. Wel lijkt het erop dat hun identiteit 

deels gevormd wordt door het leven volgens de beweging.  
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