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Maatschappelijke structuren 

Deel 1: Actor én structuur 

1.1. Psychologen observeren gedrag 

Gedrag is niet ad random, chaotisch of toevallig, maar georganiseerd. Daardoor krijgt ze 
betekenis, en wordt ze herkenbaar en voorspelbaar. 

− Psychologie = Intra-individueel. Focus op intrapsychische processen en/of 
persoonlijkheid. 

Vb. Depressie: neuroticisme, rouwproces dat zich niet normaliseert, ... 

− Sociale psychologie = Wisselwerking tussen het inter-individuele en intra-individuele. 
Focus op de impact van de sociale context (vnl. kleine groepen) op intrapsychische 
processen en/of persoonlijkheid. 

Vb. Depressie: aangeleerde hulpeloosheid, ... 
 
We nemen vaak selectief waar en missen vaak datgene wat we als vanzelfsprekend vinden. 
Een bril doet doelgericht observeren. Zie link 1.1 
 
1.2. Een extra bril: maatschappelijke structuren 

De maatschappij wordt vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd, o.a. door culturele 
antropologie, economie, recht, politicologie, geschiedenis en sociologie. 

Sociologie als meest algemene maatschappijwetenschap: 
− Sociologie is de wetenschap die het ontstaan, voortbestaan en veranderen van de 

samenleving bestudeert. Ze doet dat door te kijken naar de ordening in ons 
samenleven, of m.a.w. naar de regelmatigheden en routines. 

− Anders geformuleerd: sociologen focussen op maatschappelijke structuren en 
patronen (d.i. gedragspatronen én cultuurpatronen) en op het sociaal handelen van 
mensen binnen die patronen en structuren. Sociaal handelen is handelen dat 
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt beïnvloed door het handelen van anderen. 

− Sociologen hebben steeds oog voor de sociale ruimte en tijd waarin dat samenleven 
plaatsvindt. Ze zien daarbij dat het samenleven contingent is, maar niet arbitrair. 

 
Voorbeeld: 

− Liefde 
→ Culturele antropologie: Wat wel/niet toegestaan bij het hof maken, voorhuwelijkse 

seks, gearrangeerde huwelijken, “huwbare” leeftijd, homohuwelijken, … 
→ Economie: huizenmarkt, reizen, 2 auto’s, 2-verdienershuishoudens, cadeautjes,… 
→ Recht: Huwelijkscontracten, erfenisafspraken (testament notaris), voogdijkinderen, ... 
→ Politicologie: Mate van overheidsregulatie –en inmenging bv. m.b.t. huwbare leeftijd 

of homohuwelijk 
→ Geschiedenis: Kerkelijke huwelijken, daling huwelijken, happy singles, ... 
→ Sociologie: Homogamie, homofilie, 1ste en 2de partnermarkt, interetnische huwelijken, 

‘publiek’ VS “private” aangelegenheden, rituelen, veranderingen in 
huwelijkspatronen, nuptialiteit, echtelijke/buitenechtelijke kinderen, gezinsgrootte, 
verantwoordelijkheid van gezin VS staat in het voorzien van levensonderhoud, mate 
waarin de staat het “single” zijn mogelijk maakt, … 
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Een maatschappelijke structuur is een georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, 
kenmerken of variabelen. Die samenhang vertoont regelmatigheden of sociale 
wetmatigheden.  

Ze ontstaat door een dubbel proces van sociale 
organisatie. De omgeving organiseert de sociale 
interacties tussen actoren enerzijds en de 
sociale interacties tussen actoren organiseert 
het gedrag van een actor anderzijds. 
 

Gedrag van een actor is herkenbaar/voorspelbaar omwille van de sociale organisatie van  
interacties tussen actoren. M.a.w. gedrag wordt verklaard vanuit de vaste patronen in de 
interacties tussen actoren.  

Bv. de Joodse gemeenschap wordt niet “lui” op vrijdagavond, maar start dan haar sabbat 

De sociale organisatie verloopt aan de hand van sociale wetmatigheden en regels. Die kunnen 
dwingend zijn of niet, formeel of informeel, van toepassing zijn binnen de publieke VS private 
setting,... 

Bv. arbeidswet, rechten van de patiënt, fair play, beleefdheidsregels, ... 

Actoren kunnen individuen zijn, maar ook supra-individuele entiteiten  

Bv. interactie tussen individuen binnen een gezin of interactie tussen bedrijfsafdelingen 
(HR, financiële dienst, marketing, productie,...)   

Actoren en interacties doorkruisen 3 niveaus in de sociale werkelijkheid 

 
 
Voorbeeld: 

− Agressie 
→ Psycholoog: agressie is het gevolg van intrapsychische processen en/of 

persoonlijkheidskenmerken. (Bv. er zijn minder or meer agressieve 
persoonlijkheden of hij/zij heeft een lage frustratiedrempel) 

→ Sociaal psycholoog: agressie is het gevolg van intrapsychische processen en/of 
persoonlijkheidskenmerken die beïnvloed worden/werden door de sociale 
omgeving (Bv. disfunctionele socialisatie) 

→ Socioloog: agressie is een kenmerk van een interactiepatroon dat plaatsvindt 
binnen een bepaalde omgeving (Bv. agressie als vorm van conflictoplossing 
binnen interacties gekenmerkt door een belangenconflict is. Omgevingen 
verschillen in de mate waarin agressie als conflictoplossing als aanvaardbaar 
gezien. Afhankelijk van de aanvaardbaarheid door de omgeving, zal de agressor 
(een individu, een bedrijf, ...) geen, enkel milde of net zware sancties oplopen.) 
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1.3. Een bril met wetenschappelijke standaarden 

Sociologische verklaringen gaan uit van de basisveronderstelling dat gedrag 
contextafhankelijk is, dus varieert naargelang de context (tijd en ruimte) waarin ze 
plaatsvindt. Psychologische verklaringen gaan niet uit van deze basisassumptie. Bijgevolg 
veronderstellen veel psychologische theorieën (impliciet of expliciet) dat de verworven 
inzichten universeel gelden.   

Sociologie is een objectieve benadering van de sociale realiteit. Dus beweringen over de 
sociale realiteit gedaan door de ene socioloog moeten ook geldig zijn voor andere sociologen. 
Bv. Het risico op seksueel ongewenste intimiteiten op het werk is voor mannen hoger in die 
landen waar meer vrouwen in een machtspositie zitten. 

Sociologie doelt op generaliserende verklaringen, dus verklaringen die o.b.v. een beperkt 
aantal stellingen een veelheid van situaties kunnen verklaren die in de feiten zeer verschillend 
zijn. De generaliserende verklaring legt de identieke onderliggende dynamiek van de 
verschillende feiten bloot. 

Voorbeeld: 
− Armoede: gelukkige dakloze vrouw VS ongelukkige rijke man 

→ De verklaring dat rijkdom gelukkig maakt is fout. 
→ Juiste verklaring = “relatieve deprivatie”: subjectieve ontevredenheid die niet wordt 

veroorzaakt door een objectieve situatie, maar doordat men de eigen situatie 
vergelijkt met de ander. 

Sociologie omvat een geheel van theoretische en methodologische raamwerken om tot juiste 
kennis te komen. Elke uitspraak moet gebaseerd zijn op empirisch materiaal (evidence based) 
zodat anderen de beweringen kunnen repliceren en verifiëren. De wetenschappelijke 
benadering zorgt ervoor dat het niveau van common sense wordt overstegen. Vaak stroken 
common sense beweringen niet met de sociale realiteit. 

Voorbeeld: 
− “Criminele allochtonen” 

→ Cafépraat: “Wanneer er iemand wordt aangevallen op straat, is de dader bijna 
altijd een allochtoon. Je moet maar kijken naar wat in Molenbeek gebeurt!” 

→ Onderzoek met focus op maatschappelijke structuren: Uit onderzoek blijkt dat er 
geen enkele relatie is tussen etniciteit, cultuur en criminaliteit. Het is niet het 
“allochtoon” zijn die de criminaliteit verklaart, maar wel de sociaal-economische 
achterstelling, vooral werkloosheid. Gemeenten met een hoge criminaliteitsgraad 
zijn gemeenten met een hoge werkloosheidsgraad, met veel leefloners en 
alleenstaanden en met veel sociale huurwoningen. Met andere woorden, er is een 
causaal verband tussen criminaliteit en het sociaal-economische profiel van een 
gemeente. 

− “Luie werklozen” 
→ Cafépraat: “Als je er maar hard genoeg voor werkt, dan kom je er wel. Er is werk 

genoeg voor iedereen. Sommigen kunnen wel, maar willen niet!” 
→ Onderzoek met focus op maatschappelijke structuren: Er zijn onvoldoende banen, 

ruimtelijke mismatch hooggeschoolde vraag en laaggeschoold aanbod, 
discriminatie vrouwen, etnische minderheden, +50, ... Meeste werklozen willen 
snel werk, omwille van financiële en psychologische redenen en werkloosheid 
geeft een ‘litteken’ voor de verdere loopbaan 
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Sociologen beogen om de structuur van de zichtbare werkelijkheid te beschrijven en 
verklaren o.b.v. causale verbanden en probabiliteitsverbanden.  

Een causaal verband is een verband tussen oorzaak en gevolg(en), eventueel via een aantal 
intermediaire en/of modererende variabelen. (Bv. wie niet studeert, zal niet slagen) 

Een probabiliteitsverband is een verband tussen variabelen in termen van waarschijnlijkheid, 
dus zonder zekerheid over de causaliteit. (Bv. wie studeert, heeft X kans op slagen) 

Naast inzicht in de structuur van de zichtbare realiteit moeten we die ook “verstaan” of 
Verstehen. Hiertoe moeten we sociologische verbeelding ontwikkelen. 

Sociological imagination is the vivid awareness of the relationship between experience and 
the wider society. (Bv. werkloosheid als persoonlijk en sociaal probleem) 

 

1.4. Maatschappelijke structuren beïnvloeden gedrag: enkele voorbeelden 

Voorbeelden: 
− Anderen helpen 

→ In de sociale psychologie: Individuele kenmerken van de hulpverlener  
(Bv. altruïstische persoonlijkheid, gender hulpverlener) en situationele 
factoren (Bv. Stemming, # toeschouwers) 

→ Een focus op maatschappelijke structuren brengt bijkomende inzichten, 
o.a. sociale categorieën van hulpbehoevenden (Bv. sociale klasse, gender, 
leeftijd)  Zie link 1.2, 1.3 en 1.4 

→ Achterliggende sociale patronen? Wie is “deserving”? Wie “verdient” het 
om hulp krijgen?  
Percepties over de oorzaken van armoede: 

 

− Succes 
→ Diepgeworteld idee: Succes is het resultaat van eigen inspanningen, van 

talent, van IQ, van doorzettingsvermogen en talloze andere individuele 
factoren. 

→ Gevolgtrekkingen: Wie geen inspanningen doet, zal niet succesvol zijn? Wie 
niet succesvol is, heeft onvoldoende inspanning gedaan? Of heeft 
onvoldoende talent? Of is niet slim genoeg? ... 

→ Een focus op maatschappelijke structuren brengt bijkomende inzichten, o.a. 
▪ Gender: meer meisjes dan jongens halen een diploma hoger onderwijs 

(resp. 48,6% VS 39,3%) 
▪ Allochtone afkomst: studenten van autochtone afkomst hebben 1,7 

tot 2,4 keer meer kans om een diploma hoger onderwijs te halen.  
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▪ Gezinstoestand: meer kans op een diploma hoger onderwijs in een 
klassieke gezinsvorm dan in éénoudergezinnen 

▪ Socio-economische afkomst: Hoe hoger het diploma van de ouders 
(hier moeder), hoe groter de kans voor kinderen om (ook) hoger 
onderwijs te behalen. Dit geldt sterker bij vrouwen, dan bij mannen. 
OESO “Education at a glance 2014”: Alhoewel 18% van de gezinnen in 
Vlaanderen laaggeschoold is, blijkt nog geen 6% van de studenten 
afkomstig te zijn uit laaggeschoolde gezinnen. Jongeren van 
hooggeschoolde ouders hebben in Vlaanderen 6x meer kans op hogere 
studies. 

▪ De impact van sociale herkomst geldt niet alleen in het hoger 
onderwijs, maar op alle onderwijsniveaus. (Bv. PISA-onderzoek: 15-
jarige leerlingen van betere komaf – hoogopgeleide ouders met de 
nodige diploma’s, beroepsstatus en dus ook hoger inkomen – scoort 
systematisch beter op leesvaardigheid, wiskunde en wetenschap.) 

 

→ Achterliggende sociale patronen? 

 
→ Sinds 1965 heeft de overheid sterk ingezet op onderwijsparticipatie. Veel 

meer studenten zitten sindsdien in het hoger onderwijs. Er zijn ook meer 
vrouwelijke studenten, maar de verhouding tussen studenten uit de minder 
gegoede en de gegoede gezinnen is dezelfde gebleven.  De sociale ongelijkheid 
is dus bijna niet gedaald. 
Kortom: er is massificatie in het onderwijs, maar geen democratisering. De 
maatschappij faalt om het onderwijs als sociale lift te gebruiken. 
Te lezen: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2082666  

 
 
 
 

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2082666
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− Zelfdoding 
→ Individueelste van het individueelste gedrag? 
→ Enkele feiten voor Vlaanderen m.b.t. zelfdoding:  

▪ Gemiddeld 3 zelfdodingen per dag 
▪ Vlaamse zelfmoordcijfer ligt 1,5 keer hoger dan het 

EU-gemiddelde 
▪ Bijna 3 op de 4 zelfdodingen gebeurt door mannen 
▪ Verschillen naargelang leeftijdsgroep (zie grafiek) 

→ Enkele feiten voor Vlaanderen m.b.t. zelfmoordpogingen: 
▪ Gemiddeld 28 zelfmoordpogingen per dag 
▪ Op 17-18 jaar heeft 11,9% van de jongens en 20,4% van de meisjes 

meerdere keren overwogen een einde te maken aan hun leven. 
→ Een focus op maatschappelijke structuren brengt bijkomende inzichten, o.a. 

▪ Naast gender en leeftijd, blijken er ook verschillen te zijn naar andere 
sociale kenmerken, zoals: 

Beroepsstatuut: werkende mannen 
plegen over het algemeen vaker 
zelfmoord dan werkende vrouwen, 
terwijl economisch onafhankelijke 
vrouwen (student, gepensioneerd, 
huisvrouw) vaker zelfmoord plegen 
dan economisch onafhankelijke 
mannen. Werkloze mensen doen 
meer zelfmoordpogingen.  

 
Burgerlijke stand: gescheiden 
mannen en vrouwen plegen 
respectievelijk tot 44 jaar en 64 jaar 
vaker zelfmoord. Na deze leeftijd 
zijn het voornamelijk mannen en 
vrouwen met een weduwstaat die 
zelfmoord plegen. 
 
Regio: De landen met de grootste 
zelfmoord-aantallen zijn Litouwen, 
Rusland en Hongarije. De landen 
met de kleinste zelfmoord-
aantallen zijn Griekenland, Italië en 
Spanje. 

 
 

→ Achterliggende sociale patronen? Een focus op zelfmoord vanuit maatschappelijke 
structuren probeert NIET te verklaren waarom individu A of B zelfmoord pleegt. 
Het probeert WEL te verklaren waarom zelfmoordcijfers verschillen tussen 
groepen, regio’s, landen en verschillende sociale categorieën. (bv. gehuwden of 
alleenstaanden) 
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Pionier: E. Durkheim beschreef in zijn centrale stelling dat verschillen in zelfmoordcijfers 
tussen groepen, landen, enz. zijn te wijten aan verschillen in integratie en regulatie. Integratie 
gaat over de mate waarin een individu de waarden en normen van de groep of collectiviteit 
deelt. Regulatie gaat over de mate van externe druk/dwang/sturing van individuen door de 
groep of collectiviteit.   

Zie link 1.5 
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1.5. Actor én structuur: een dynamische wisselwerking 

 

− Individu kan zelf beslissingen nemen 
− Samenleving bestaat enkel in het hoofd 

van het individu 
− Liberaal 

 
 

− Samenleving bepaald alles wat het 
individu doet 

 Individueel determinisme 

Handelingsmodel individuen zijn volledig vrij in hun gedragskeuze 

Actormodel individuen zijn aparte entiteiten en staan volledig los van elkaar. “Every man 
is an island”. 

Structuurmodel er bestaan geen supra-individuele structuren die het denken, voelen en 
handelen van individuen beperken of sturen. 

Vaak gemaakte 
bijkomende  
veronderstelling 

“het individu is goed, de maatschappij is slecht” 
 
Voor sommigen bestaat “de maatschappij” eigenlijk niet. Volgens hen is de 
maatschappij geen objectieve realiteit, maar het resultaat van het D en H 
van individuen (=subjectivisme). M.a.w. er zijn geen supra-individuele 
structuren die een invloed uitoefenen los van de handelende persoon zelf.  
 
Bij de verklaring van sociale verschijnselen wordt dan de nadruk gelegd op 
het handelende individu en de betekenis die het individu aan zijn handelen 
geeft (~Verstehen). Mensen definiëren dus samen de werkelijkheid. 
Volgens sommigen gebeurt dat vanuit betekenissen in hun 
sociaalhistorische context (~sociale ruil). Anderen kijken naar betekenis 
vanuit het eigen zingevingskader, dus op het sociaalpsychologische niveau 
(~symbolisch interactionisme). 
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 Structureel determinisme 

Handelingsmodel Het gedrag van individuen wordt volledig bepaald door de spelregels van 
de maatschappelijke structuren waarvan ze lid zijn. (D.Wrong: “the 
oversocialized man”) 

Actormodel Individuen zijn geen aparte entiteiten, maar vormen deel van een groter 
geheel. “No man is an island”. 

Structuurmodel Er zijn supra-individuele structuren met een dwingend karakter die het  
gedrag van individuen beperken of sturen. Emile Durkheim spreekt van een 
“fait social”. 
 
Sociale feiten vormen een objectieve, eigensoortige  werkelijkheid buiten 
het individu. Het is een realiteit sui generis. Die werkelijkheid is meer dan 
de optelsom van individuele eigenschappen, behoeften of neigingen 
(geheel > ∑delen). Sociale feiten zijn dwingend in het sociaal verkeer: ze 
sturen het D,V en H, of het individu dat nu wil of niet. Sociale feiten  
verschillen van psychische verschijnselen, omdat deze laatste enkel bestaan 
in en door het individuele bewustzijn. Sociale feiten zijn met elkaar 
verbonden en vormen samen structuren. Sociale feiten zijn dus a.h.w. het 
DNA van de samenleving. Meer specifiek gaat het om sociale relaties tussen 
mensen (zoals vriendschap, liefde, solidariteit, maar ook strijd en 
competitie), instituties (zoals gezin, vereniging, godsdienst, religie, 
parlement,...), spelregels allerhande  (zoals beleefdheidsregels, morele 
normen en wetten). 
 
Hoe bepalen sociale feiten/maatschappelijke structuren het gedrag van 
individuen (en andere actoren)?  
Via dwang: het individu stelt verwacht gedrag om sancties te vermijden. 
Via ruil: het individu stelt verwacht gedrag omdat het voordeliger uitkomt. 
Via normen: het individu stelt verwacht gedrag omdat hij/zij de norm 
waardeert.  
 
Zie link 1.6 

Vaak gemaakte 
bijkomende  
veronderstelling 

Homo lupus: individuen zijn wolven en er is sociale orde nodig om 
samenleven mogelijk te maken.  
Consensusbenadering: het sociaal gebeuren is vooral gericht op evenwicht, 
stabiliteit en consensus. Conflict en tegenstelling zijn onnodig en te 
vermijden. (bv. Armoede kan uit de wereld geholpen worden) 
Conflictbenadering: de samenleving een arena is waar individuen en 
groepen voortdurend strijd leveren om schaarse goederen. Conflict is hier 
onvermijdelijk en zelfs nodig. (bv. Er zal altijd armoede zijn) 
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Vier paradigma’s: 

 

Moderne stromingen: zoeken naar verzoening.  

− Uitgangspunt 1: de samenleving is geen veld van onpersoonlijke maatschappelijke 

krachten en evenmin een verzameling losse individuen.  

− Uitgangspunt 2: er is pas vrijheid als er spelregels zijn. Spelregels zorgen ervoor dat 

acties en reacties voorspelbaar worden. Hierdoor krijgen individuen (en andere 

actoren) de vrijheid om te beslissen of ze de spelregels wel of niet gaan volgen. Vanuit 

die beslissing gaan ze – via hun sociale interacties – de spelregels dus reproduceren of 

veranderen. De gereproduceerde of veranderde spelregels beïnvloeden op hun beurt 

het gedrag van individuen (en andere actoren). 

 

Voorbeeld: 

− Integratie: de normen (spelregels) aanleren, bijvoorbeeld tijd: 

→ Volgen: zorgt voor vrijheid, want als je bvb de bus haalt, kan je kiezen waar 

je naar toe wilt. 

→ Niet volgen: zorgt voor beperking van vrijheid, want als je bvb een bus mist 

en een random bus pakt, geraak je niet waar je naartoe wilt. Als veel 

mensen voor deze optie kiezen, kan het uiteindelijk leiden tot een norm. 

Dan schaffen ze bvb de bussen af. 

− Obesitas 

→ Omgeving: Obesitas epidemie, toegenomen 

zorgnoden, betaalbaarheid, culturele tolerantie 

t.o.v. “dik zijn”, prijs van ongezonde voeding,… 

→ Gedrag: Weinig beweging, take away food, 

fast food, … 

→ Sociale interactie: Fast food op kantoor, geen 

tijd voor (team)sport, alle vervoer met auto,… 

Zie link 1.7 

 
 

 

 

 

 



11 
 

Kortom: 

 
  


