
Duurzaamheid in de 

risicomaatschappij

dirk geldof

We bevinden ons in de overgang naar een nieuwe maatschappij: van de indus-

triële naar de risicomaatschappij. In de industriële maatschappij ging het voor-

al om de verdeling van de ‘goods’, nu staat vooral de verdeling van de ‘bads’ cen-

traal. Volgens politiek en sociaal wetenschapper Dirk Geldof, vormt de

ecologische crisis één van de belangrijkste elementen die de overgang naar een

risicomaatschappij begeleiden. Maar de wortels van een risicomaatschappij lig-

gen evenzeer bij de evolutie van sociaal-economische, individualiserings- en

tijdsrisico’s. Geldof geeft op basis van werk van Ulrich Beck en Juliet Schor een

schets van de risicodomeinen. Hij laat zien hoe we steeds meer gevangen zijn

geraakt in een economische ratrace van work and spend. Door de ontwikkeling

van nieuwe schaarste (aan tijd, stilte, schone lucht) ziet hij echter een tegenbe-

weging ontstaan van burgers die inzien dat meer niet altijd beter is. Ook de toe-

nemende productiviteitseisen op de arbeidsmarkt, de individualiseringsrisico’s

en het toenemende gevoel van tijdsdruk leiden tot een maatschappelijk debat

over levenskwaliteit. De overgang naar een risicomaatschappij vereist volgens

Geldof fundamentele maatschappelijke veranderingen waarbij duurzame ont-

wikkeling hand in hand kan gaan met een erkennen en structureel beperken

van risico’s. Dit lijkt op termijn niet alleen ecologisch en sociaal, maar ook eco-

nomisch de enige piste om duurzame welvaart én duurzaam welzijn te garande-

ren. 

Parijs, voorjaar 2003. De Franse filosoof Virilio (2003) stelde het eerste ‘Museum van

rampen en catastrofes’ samen. De beelden van de aanslagen van 11 september 2001

op de WTC-torens behoren nu al tot ons collectief geheugen, zoals de paddestoel-

wolken van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Ook de kernramp van

Tsjernobyl of de chemische ramp van Bhopal vullen de tentoonstelling. 

Onze samenleving wordt complexer en technologie-afhankelijker. Dat blijkt bij

rampen, aanslagen, grote stroompannes of nieuwe ziektes. De aarde warmt op. De

keerzijde én de achilleshiel van de groeiende materiële welvaart en de exponen-

tiële ontwikkeling van kennis en technologie is het gebrek aan ecologische duur-

zaamheid. Onze westerse wereld biedt meer rijkdom, technologie en keuze, maar

ook meer complexiteit, stress, onzekerheid en risico’s. Sommige risico’s nemen

we bewust, andere willen we vermijden. Vele risico’s zijn amper inschatbaar. Hoe

we met risico’s omgaan, in ons eigen leven én institutioneel, vormt één van de in-

grijpendste uitdagingen in wat de Duitse socioloog Ulrich Beck onze risicomaat-
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schappij noemt. Daarin staat de levenskwaliteit van mensen onder druk en ont-

staat een tegenbeweging. 

Welkom in de risicomaatschappij

We leven niet langer in een industriële maatschappij, maar in een risicomaatschap-

pij, stelt Beck (1986). In Niet meer maar beter. Over zelfbeperking in de risicomaatschappij

(Geldof, 2002) gebruikte ik dit denkkader om de samenhang tussen erg uiteenlo-

pende problemen te schetsen. Wat is die risicomaatschappij? Op alle maatschap-

pelijke domeinen worden we met risico’s geconfronteerd, maar de ecologische we-

gen sterk door. Risicomaatschappijen zijn: ‘die samenlevingen die worden

geconfronteerd met de uitdagingen als gevolg van de zelf gecreëerde - en eerst verborgen - mo-

gelijkheid om al het leven op aarde te vernietigen’ (Beck, 1995: 67). 

De risicomaatschappij behelst echter meer dan de ecologische crisis. Het is een

fase in de ontwikkeling van onze moderne maatschappij. De sociale, politieke,

ecologische en individuele risico’s ontsnappen aan de instituties van de industrië-

le maatschappij (Beck, 1996: 27). De ecologische crisis is niet alleen een natuurlij-

ke, materiële of biologische crisis, maar vooral een sociale crisis. De risicomaat-

schappij overstijgt het ecologische; het is een bevraging van onze samenleving en

moderniteit vanuit ecologische, sociale, politieke en culturele veranderingen.

Bijgevolg is de ecologische crisis niet uitsluitend een objectieve, wetenschappelijk

onderbouwde crisis. Natuurlijk is ze objectief meetbaar en vaststelbaar. Er zijn de

drastische verstoring van de ecologische evenwichten, de aantasting van de bio-

sfeer, de milieucatastrofes, de Tsjernobyls, de dolle-koeien-ziekten, de varkenspes-

ten, de dioxine-kippen of de vogelpesten. Maar men kan dit alles niet los zien van

de maatschappelijke evolutie en van de invloed van de ecologische crisis op de

maatschappelijke ordening. De ecologische crisis is één van de belangrijkste ele-

menten die de overgang naar een risicomaatschappij begeleiden. Maar de wortels

van een risicomaatschappij liggen evenzeer bij de evolutie van sociaal-economi-

sche, individualiserings- en tijdsrisico’s.

In de industriële maatschappij ontwikkelde de sociale strijd zich vanuit de fabrie-

ken tot een strijd om arbeidsvoorwaarden en om de verdeling van de meerwaarde.

Het gezamenlijke belang was de economische groei: hoe groter de koek, hoe ge-

makkelijker men de verdelingsstrijd kon pacificeren. Ieder kreeg een groter stuk,

maar de verhoudingen bleven grotendeels onveranderd. In de risicomaatschappij

gaat het niet meer alleen om de productie van rijkdom en de verdeling ervan. De

productie van (nieuwe) risico’s en de sociale strijd om de risicoverdeling wint aan be-

lang. Het gaat in deze strijd om de verdeling van de ‘bads’, en niet langer alleen

om de verdeling van de ‘goods’.

De instituties van de industriële maatschappij zijn onvoldoende om de (nieuwe)

Niet de  verdeling

van de ‘goods’ maar

van de ‘bads’ staat

centraal.
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risico’s het hoofd te bieden. De arbeidsmarkt is al 30 jaar uit evenwicht. De sociale

zekerheid biedt een relatief doelmatig vangnet tegen armoede, maar uitkeringen

betekenen nog geen maatschappelijke integratie voor werklozen. Het huwelijk

heeft niet meer het monopolie om relaties vorm te geven, laat staan levenslang.

De wetenschap viel uit haar ivoren toren: wetenschappelijke methoden en techno-

logische ontwikkelingen zijn volop onderwerp van maatschappelijk debat. De be-

staande instituties bieden onvoldoende antwoorden op de nieuwe risico’s. Ze lig-

gen er in vele gevallen mee aan de basis van of versterken ze nog. 

Over welke risico’s gaat het?

Ik onderscheid vier risicodomeinen: de ecologische, sociaal-economische, indivi-

dualiserings- en tijdsrisico’s. Het gaat telkens over door mensen gecreëerde risi-

co’s; niet over natuurrampen, waarop mensen minder impact hebben.

Ecologische risico’s

De sociale strijd over de verdeling van risico’s is het duidelijkst bij de ecologische ri-

sico’s. Sinds de 20ste eeuw kennen we een ongekende vernietigingscapaciteit te-

genover ecosystemen. Industriële en militaire nucleaire of chemische risico’s heb-

ben wereldwijde gevolgen: van Tsjernobyl tot het gat in de ozonlaag, van de

vernieling van de regenwouden tot het broeikaseffect, van de drastische afname

van de biodiversiteit tot de zure regen, van de uitputting van de grondstof- en

zoetwatervoorraden tot genetische afwijkingen. De politieke discussie over de

Kyoto-akkoorden is een strijd om de verdeling van risico’s en lasten.

Lokaal voeren buurtcomités strijd om meer levenskwaliteit en om ecologische risi-

co’s uit hun leefwereld te houden. Actiegroepen strijden tegen verbrandings-

ovens, bijkomende spoor- of wegeninfrastructuur, nieuwe containerterminals of

luchthavens, hinderlijke inrichtingen of verkeersoverlast. Mensen komen op voor

de kwaliteit van hun directe woon- en leefomgeving, voor de kwaliteit van hun

voedsel, hun lucht, hun water, hun toekomst en die van hun kinderen. 

Het besef groeit dat het niet om toevallige of externe (neven)effecten van ons eco-

nomisch systeem gaat. De aantasting van onze leefomgeving is rechtstreeks ver-

bonden met onze manier van produceren en consumeren. De ongebreidelde groei

van onze behoefte aan goederen en diensten vergt steeds meer energie, grondstof-

fen en ruimte en staat niet langer in evenwicht met de natuurlijke voorraden. Wat

in miljoenen jaren is opgebouwd, wordt nu door een beperkt deel van de aardbe-

woners in enkele decennia opgeconsumeerd. In de voortdurende jacht op schaar-

se goederen en diensten zijn we blind voor de toenemende schaarste aan natuur-

lijke hulpbronnen. Het milieubeleid en de instituties die het schragen zijn

hoofdzakelijk gericht op het beperken van de ecologische belasting van onze ma-
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nier van leven, produceren en consumeren. Deze patronen zelf staan amper ter

discussie. De prijs voor de ongekende materiële welvaart is (te?) hoog.  

Vele ecologische risico’s zijn noch in de tijd, noch in de ruimte limiteerbaar. Ze

zijn niet langer toewijsbaar volgens de oude regels van causaliteit, schuld of be-

trouwbaarheid. In vele gevallen kan men ze noch compenseren noch verzekeren.

Het niet-meer-verzekerbaar zijn van een aantal risico’s illustreert het tekortschie-

ten van de oude risicorationaliteit. De risicomaatschappij is tot op zekere hoogte

een ongedekte maatschappij: de verzekeringsbescherming neemt af naarmate het

gevaar toeneemt (Beck, 1996: 37). De kernramp in Tsjernobyl is een typevoorbeeld

van nieuwe risico’s, vooral voor het tijdsaspect: het is een ramp waarbij tot van-

daag een deel van de slachtoffers nog niet eens geboren is (Beck, 1996: 31).

Franklin (1998) verwijst recenter naar de dolle-koeien-ziekte. De verbreding van ri-

sico’s gaat samen met een vermarkting ervan. Deze ontwikkeling past in de kapi-

talistische ontwikkelingslogica: moderniseringsrisico’s worden big business. De

groeiende aandacht voor duurzaamheid en kwaliteit van het leven gaat samen

met het besef dat meer niet langer beter is  

Sociaal-economische risico’s

De sociaal-economische risico’s leunen het sterkst aan bij de oude sociale strijd

om de verdeling van rijkdom, of van het risico van armoede, werkloosheid of so-

ciale uitsluiting. In de globaliserende economie biedt de sociale bescherming van

de welvaartsstaat onvoldoende antwoord op de wereldwijde economische ontwik-

kelingen met een oprukkende marktlogica. Niet alleen de uitgeslotenen van de ar-

beidsmarkt voelen dit, ook de werknemers van wie men een grotere productiviteit

en flexibiliteit verwacht, vaak ten koste van hun leven buiten de arbeidsmarkt. 

In de globaliserende wereld willen Europese bedrijven concurrentieel blijven ten

aanzien van landen met minder sociale en minder milieuwetgeving. De transport-

kosten over zee en door de lucht zijn voor vele producten verwaarloosbaar in de

totale productiekosten. Alle Europese overheden financieren massaal de uitbouw

van havens en luchthavens om die kostprijs laag te houden en om handel en con-

currentie te stimuleren. Deze globalisering vormt het kader en het excuus voor de

verdere verhoging van de productiviteit. Deze is in België en Nederland per werk-

nemer reeds bij de hoogste, met toenemende werkdruk en flexibiliteitseisen. We

creëren een elite van hardlopers op de arbeidsmarkt. Dat leidt tot groeiende onze-

kerheid. Werknemers lopen het risico om niet meer mee te kunnen wegens onvol-

doende geschoold, te weinig productief of te traag zijn. Een tweede risico is dat

men arbeid, gezin en sociale activiteiten moeilijker kan verzoenen. Tijdsdruk

groeit en levenskwaliteit komt onder druk. Symptomen zijn stress, burn out, ziek-

teverlof, hartaanvallen en een zeer hoge consumptie van pepmiddelen én kal-

meermiddelen. 

De onzichtbare hand van de vrije markt en de globaliserende economie jaagt het
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tempo van de maatschappij op. Tegenover de ontwikkeling naar een globaliseren-

de risicomaatschappij lijkt de overheid terug te treden. Sociaal-economische risi-

co’s worden geïndividualiseerd en komen op de schouders van de gezinnen en in-

dividuen terecht. Zij moeten het risico van werkloosheid of afschrijving op de

arbeidsmarkt vermijden, met het risico van een kolonisering van hun tijd vanuit

de arbeidsmarkt. 

Individualiseringsrisico’s

Als derde zijn er de individualiseringsrisico’s, die voortvloeien uit de individuali-

sering en de toegenomen keuzevrijheid. Volgens Beck en Beck-Gernsheim (1990:

12-13) staat in de risicomaatschappij de verwachting centraal dat individuen hun

eigen biografie schrijven, tijdens het leven, iedere dag weer. Onze normale biografie

wordt een keuzebiografie. Keuzevrijheid gaat samen met de verplichting te kiezen,

op alle levensdomeinen. We werden kinderen van de vrijheid, maar hoe moeten we

met die vrijheid omgaan? 

Individualiseringsrisico’s spelen op relatievlak. Het huwelijk, de klassieke institu-

tie waarin relaties vorm kregen, verandert: een engagement een leven lang wordt

een engagement een liefde lang. Huwelijken worden meer dan vroeger verbroken,

niet omdat we er minder, maar juist omdat we er méér van verwachten. We ken-

nen een grotere diversiteit van relaties, met een zekere normalisering van broos-

heid. De toegenomen keuzevrijheid betekent ook een keuzedwang en een voort-

durend risico op verkeerde keuzes. 

Individualiseringsrisico’s spelen ook op de arbeidsmarkt. Nog nooit was betaalde

arbeid zo cruciaal in een persoonlijke biografie. Het ‘ideaalbeeld’ is een dynami-

sche werknemer die in alle vrijheid, flexibel en productief, haar of zijn carrière

uitbouwt als centraal levensdoel. Om de ratrace te overleven, schrijft Beck (2001:

166), moeten mensen actief, inventief en talentrijk worden, eigen ideeën ontwik-

kelen, sneller, gevatter en creatiever worden, niet éénmaal, maar voortdurend, ie-

dere dag weer. De moderne risicocultuur is volgens Sennett (2000: 92) bijzonder

doordat: ‘Niet van plaats veranderen als een teken van falen wordt gezien en stabiliteit bij-

na levend dood zijn lijkt. De bestemming doet er daarom minder toe dan het feit dat men

vertrekt. (…) Wie niet op weg gaat, blijft achter.’ 

Tijdsrisico’s

Heel wat relatieconflicten vertrekken vanuit keuzes van mensen in hun tijdsbe-

steding. Wat veel mensen op het einde van een relatie als een persoonlijk misluk-

ken aanvoelen, heeft ook te maken met het maatschappelijk uiteengroeien van de

eisen op de arbeidsmarkt en de verwachtingen inzake relaties. Twee arbeids-
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marktbiografieën verzoenen binnen een relatie vergt een voortdurende even-

wichtsoefening.

Individualisering en globalisering gaan samen met een verandering en afbrokke-

ling van de collectieve ritmes. Zulke ritmes typeren een samenleving. Ze norme-

ren ook de individuele keuzes. Op vele plaatsen is vrijdag nog visdag, maar maan-

dag wasdag of dinsdag poetsdag is veel minder vanzelfsprekend nu man en vrouw

werken. Shift- en flexiwerk doen de economie 24 uur per dag draaien, zeven dagen

op zeven, 365 dagen op een jaar. Door de verscheidenheid van individuele keuzes

én van arbeidstijden vervagen de negen-tot-vijf-werkritmes. Vandaag wentelen we

zogenaamde oplossingen voor dit groeiend tijdsprobleem op de individuen en ge-

zinnen af. Deze privatisering van economische problemen naar het gezin betekent

dat individuen de druk van de arbeidsmarkt in hun eigen levenssfeer en tijdsbud-

get moeten verwerken. Hier botst de verwachting dat individuen keuzes maken

met hun mogelijkheden om dit te doen. De maatschappelijke omgeving die stij-

gende werkdruk, tijdstekort en onzekerheid produceert, blijft buiten het analyse-

veld (voor een analyse van tijdsrisico’s: zie Geldof 2001).

Levenskwaliteit onder druk temidden van rijkdom

De doorsnee Vlaming of Nederlander had het materieel nog nooit zo goed als aan

het begin van de 21ste eeuw. Twee problemen rijzen: de welvaart is onvoldoende

duurzaam. Bovendien is de vraag: genieten we ervan? We hebben het druk-druk-

druk. We hebben nooit genoeg en willen altijd meer, als een homo economicus de als

oneindig gedefinieerde behoeften achternahollend met per definitie begrensde

middelen. De Amerikaanse sociologe Juliet Schor bekritiseert de cyclus van work

and spend waarin we gevangen zitten: we werken steeds meer om steeds meer te

kunnen consumeren, maar tegelijk hebben we meer geld en consumptiegoederen

nodig om meer te kunnen werken. Dit model is ecologisch niet duurzaam, maar

zet ook welzijn en levenskwaliteit onder druk.

Tegen die achtergrond kennen we de opkomst van post-materiële waarden, als

antwoord op een ongekende rijkdom en als een weergave van nieuwe schaarsten

en behoeften.

Voor vele werkenden wordt tijd schaars. Met de ecologische crisis groeien open

groene ruimte, zuivere lucht, zuiver water en stilte uit tot schaarse goederen in de

westerse maatschappijen. Deze nieuwe schaarse ‘goederen’ leiden tot nieuwe

maatschappelijke breuklijnen. 

Zo ontstaat er een nieuwe breuklijn tussen materiële en post-materiële voorkeu-

ren (zie Inglehart). De waarden van de westerse burgers evolueerden de voorbije

decennia van een overweldigende nadruk op materiële welvaart naar een groeien-
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de aandacht voor de kwaliteit van het leven. De verschuiving materieel/post-mate-

rieel vertrekt van de schaarste-hypothese: iemands prioriteiten vormen een afspie-

geling van de sociaal-economische omgeving. De grootste subjectieve waarde bie-

den dingen die relatief schaars zijn. Daarnaast is er de socialisatie-hypothese:

iemands basiswaarden weerspiegelen de condities waarin zij of hij opgroeide.

Opgegroeid in vrede en in een ongekende materiële welvaart geven jongere cohor-

ten een hogere prioriteit aan niet-materiële noden, zoals gemeenschapszin en

kwaliteit van het leven. 

Deze nieuwe breuklijnen in de risicomaatschappij onderbouwen ook een groeien-

de bezorgdheid over de ecologische grenzen aan onze economische groei. In de ri-

sicosamenleving merken we hoe de moderniteit haar eigen voorwaarden onder-

graaft en hoe risico’s centraler staan. Mensen proberen onder risico’s uit te

komen door meer nadruk op kwaliteit van het leven te leggen. De geleidelijke op-

komst van post-materiële waarden vertaalt de zoektocht van (sommige) mensen

om duurzaam met het gegeven van de risicomaatschappij om te gaan, in hun da-

gelijkse leven en in hun politieke voorkeur. Het gaat om vormen van persoonlijke

en sociale reflexiviteit als reactie op toenemende stress en op de toegenomen als

dusdanig gepercipieerde risico’s.

De toenemende bedreiging van de kwaliteit van het leven bracht een ecologische

tegenbeweging. Vanaf de jaren ’70 zet de milieubeweging het milieuvraagstuk op

de agenda: van het uitsterven van de panda en het doodknuppelen van zeehonden

over protest tegen kernenergie en het dumpen van afval tot grenzen aan de groei,

het gat in de ozonlaag en de opwarming van de aarde. Milieuorganisaties en re-

center de andersglobaliseringsbeweging zetten punctuele dossiers als probleem

op de maatschappelijke agenda. Samen met de opkomst in alle Europese landen

van aparte groene partijen geraken milieuthema’s ook hoog op de politieke agen-

da. Belangrijk is dat de milieubeweging ten gronde vertrekt van een andere visie

op rijkdom, op economie, op de plaats van de mens op aarde, op duurzaamheid,

kortom, op de samenleving. Het gaat om een ander paradigma en een nieuwe

ideologische politieke stroming, die – met wisselend succes en wisselende invul-

lingen – het milieuthema bij alle partijen tot thema heeft gemaakt. 

De groeiende aandacht voor de bedreiging van de levenskwaliteit verscherpt tege-

lijk de gevoeligheid bij de publieke opinie voor (materiële of andere) elementen

die een potentiële of effectieve bedreiging vormen voor die levenskwaliteit. Hoe

meer men op de kwaliteit van het leven let, hoe gevoeliger men voor bedreigingen

wordt. 
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Zoeken naar zekerheid en duurzaamheid 

Het toenemende belang van levenskwaliteit en de vertaling ervan in alternatieve

consumptiestrategieën vormt één antwoord op de overgang naar een risicomaat-

schappij. Op individueel niveau moeten we reflexiever omgaan met de toenemende

keuzemogelijkheden en risico’s. Het reflexieve individu handelt als burger én als

consument. Dat leidt tot andere levensstijlen en consumptiekeuzes, maar deze

zijn lang niet voor iedereen een optie. De vraag is hier hoe we individuen tot het

maken van meer duurzame keuzes kunnen stimuleren.

Op groepsniveau veranderen de sociale netwerken. Steeds meer gaat het om zelfge-

kozen, tijdelijke netwerken. De lossere groepsbindingen hebben effect op de vor-

men van solidariteit. Een aantal solidariteitsvormen worden vermarkt en geïndi-

vidualiseerd. In deze context is het niet evident om het solidariteitsbegrip uit te

breiden tot de rest van de wereld en tot de volgende generaties, wat de kern vormt

van duurzame levensstijlen.

Op het macroniveau gaat het over maatschappelijke en politieke keuzes. Blijft het

milieubeleid beperkt tot ecologische modernisering en blijft het een laatste wa-

gonnetje dat we aan de economische trein vasthaken? Of kiezen we radicaler om

de ogen niet langer te sluiten voor de omvang van de milieu-uitdaging en maken

we van duurzaamheid een omvattend beleidsconcept? Het voorzorgsprincipe is dan

één manier om als samenleving met toenemende milieurisico’s om te gaan.

Voorkomen is dan belangrijker dan achteraf opkuisen. Bij nieuwe producten of

technieken moeten we niet alleen rekening houden met eventueel geïsoleerde

schadelijke effecten, maar ook met cumulatieve effecten. Cruciaal in het milieu-

recht is daarom het verleggen van de bewijslast. Vaak is het onmogelijk voor

slachtoffers te bewijzen dat ze milieu- of gezondheidsschade hebben geleden, dat

er een oorzakelijk verband is met een bepaalde vervuiler of een bepaalde ramp en

dat er een notie van schuld speelt. Processen van mensen met kanker of met kin-

deren met afwijkingen tegen producenten of vervuilers zijn zeer moeilijk. Bij het

op de markt brengen van nieuwe producten of productietechnieken is het daarom

raadzamer de bewijslast te verleggen naar de producenten, die moeten bewijzen

dat hun productiewijze en producten geen schadelijke effecten hebben en die ver-

antwoordelijk blijven. 

Levenskwaliteit en duurzaamheid vereisen 

fundamentele bijsturingen

Kijken naar onze samenleving als risicomaatschappij helpt om veranderingen te

(h)erkennen in hun samenhang. De evolutie naar risicomaatschappij roept funda-

mentele vragen op over duurzaamheid. Kiezen voor duurzaamheid is één piste om
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de risico’s opnieuw onder controle te krijgen en zelfs deels te voorkomen. Hoe ra-

dicaal willen en kunnen we het voorzorgsprincipe en de invulling van duurzaam-

heid toepassen?

De economische en technologische ontwikkeling leidde tot meer materiële wel-

vaart en toenemend comfort. Het ging samen met een zware belasting van onze

leefomgeving, zowel in gebruik van energie en grondstoffen als in de uitstoot van

schadelijke producten. Gevangen in de work-and-spend-cyclus leven we steeds meer

in een samenleving waarin meer niet langer automatisch beter is. Dit is niet alleen zo

omwille van ecologische redenen. Ook de toenemende productiviteitseisen op de

arbeidsmarkt, de individualiseringsrisico’s en het toenemende gevoel van tijds-

druk leiden tot een maatschappelijk debat over levenskwaliteit.

Ons toenemend comfort doet risico’s toenemen, terwijl we ze minimaliseren,

vaak uit gemakzucht. Het is eigen aan de (vroege) risicomaatschappij dat de be-

staande instituties risico’s gaan legitimeren, terwijl ze die eigenlijk niet meer on-

der controle hebben. Het dwingt ons tot een reflectie over de nood aan maat-

schappelijke veranderingen, waarbij duurzame ontwikkeling hand in hand kan

gaan met een erkennen en structureel beperken van risico’s. Het lijkt op termijn

niet alleen ecologisch en sociaal, maar ook economisch de enige piste om duurza-

me welvaart én duurzaam welzijn te garanderen. 
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