
Maatschappelijke structuren  
Deel I: Actor en structuur  
Rode draad: wat zie ik als psycholoog(e) meer als ik ook naar de maatschappelijke 
context kijk? 

1.1 PSYCHOLOGEN OBSERVEREN GEDRAG 

• Gedrag is niet ad random chaotisch of toevallig 
• Organiserend mechanisme:  

- Psychologie: intra-individuele, psychische processen en/of persoonlijkheid 
- Sociale psychologie:  inter-individuele en intra-invdividuele. Focus op impact vd 

sociale context (kleine groepen) op intrapsychische processen en/of persoonlijkheid 
- Bv. Zie slide 

• Doelgericht observeren vanuit psychologische bril:  
- LINK 1.1: we nemen selectief waar, we missen wat we als vanzelfsprekend vinden 

m.a.w. we missen iets waar we niet op zoek zijn.  

1.2 EEN EXTRA BRIL: MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN  
Het dagdagelijks leven door de bril van de socioloog   

• The sociological imagination: Charles Wright Mills 
- Het vermogen om afstand te nemen van de actuele toestand en een alternatief 

standpunt in te nemen. 
- Legt verband tussen het individuele en het publieke of tussen het individu en de 

samenleving. 
- 3 pomponenten: 

• Geschiedenis: hoe een samenleving tot stand kwam en hoe ze verandert 
• Biografie: welke mensen bevolken bepaalde samenleving ? 
• Sociale structuur: wat is de werking van ms instituties, wat is de werking van 

dominante instituties, hoe houden ze ms orde in stand? 
• De maatschappij wordt vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd  
• Sociologie: algemene maatschappijwetenschap: 

- Bestudeerd het ontstaan, voortbestaan en veranderen van de samenleving door te 
kijken naar ordening maw regelmatigheden en routines  

- Focus:  
• Ms structuren en patronen (van gedrag, cultuur) 
• Sociaal handelen binnen patronen en structuren; rechtstreeks/onrechtstreeks 

beïnvloed door het handelen van anderen 
- Oog voor sociale ruimte en tijd waarin samenleving plaatsvindt  

Eten en drinken (BOEK p26) 
• Hoe mensen omgaan met voedsel en drank, is ingebed in in de sociale en culturele 

context. 
• Door de wijze van eten te kijken worden sociale patronen zichtbaar (Mennell) 

- Socialisatieproces: vroeger kookboeken maakten deel uit bruidsschat  
- Niet enkel primaire behoefte 
- Vrijetijdsbesteding 
- Keuken en design ervan statussymbolen geworden  
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- Koffie: symbolische waarde, sociaal aanvaarde ‘drug’, netwerk in sociale en 
economische verhoudingen. 

Over sport 
• Sport: drager van symbolische codes van smaken en lijfstijlen; verschil tussen hogere 

en ‘lagere’ arbeidsklasse sporten die verschillende waarde uitdrukken  
Over  lifestyle en lijfstijl  
• Look: buitenkant van de mens sociaal ingevuld; doorgedrongen door massamedia;  

- Democratisering van een cultureel item vernietigd de distinctiewaarde, waar om te 
doen was (Baudrillard, Bourdieu, Laermans)  

Over liefde 
• Sociaal gestuurd (Hendrickx) 

- Mensen huwen meestal binnen hetzelfde sociale milieu; risico op conflicten is kleiner 
- Social druk van de sociale omgeving leidt tot gearrangeerde huwelijken of afkeuring 

van mogelijke partners door vrienden of roddels. 
Contingent maar niet arbitrair 
• Contingent: 

- Bestaande praktijken, gebruiken, opvattingen en maatschappelijke verhoudingen, 
codes van sociaal handelen, alles had anders kunnen zijn dan nu 

- Niet dezelfde als arbitraire of willekeurig  
• Padafhankelijkheid: 

- Sociologen moeten achterhalen en verklaren hoe handelingen door mensen gemaakt 
en gevormd zijn tot een sociale orde  

- Gebeurtenissen uit verleden zijn van invloed op latere ontwikkelingen en toestanden. 

• Maatschappelijke structuur:  
- Georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, kenmerken of variabelen, die 

regelmatigheden of sociale wetmatigheden vertoont. 
- Ontstaat door dubbel proces van sociale organisatie: 

1) De omgeving organiseert de sociale interacties tussen actoren 
2) De sociale interacties tussen actoren organiseert het gedrag van een ander 

• Organiserend mechanisme (ms) 
- Gedrag van actor is herkenbaar/voorspelbaar omwille van de sociale organisatie van 

interacties tussen actoren. Gedrag verklaren vanuit de vaste patronen in de 
interacties tussen actoren vb de Joodse gemeenschap wordt niet ‘lui’ op 
vrijdagavond, maar start haar sabbat. 

- Sociale organisatie verloopt adhv sociale wetmatigheden en regels die afdwingend 
kunnen zijn of niet, formeel/informeel, van toepassing zijn binnen de publieke vs 
private setting vb arbeidswet, rechten vd patiënt, fair play, beleefdheidsregels, 
rookverbod in wagen bij aanwezigheid kinderen.. 

- Actoren kunnen individuen zijn maar ook supra-individuele entiteiten vb interactie tss 
individuen binnen een gezin en interactie tss bedrijfsafdelingen (HR, financieel dienst, 
marketing, productie,..) 

- Actoren en interacties doorkruisen 3 niveaus in de sociale werkelijkheid; actors vs 
structuur - gebaseerd op maatschappelijke inzichten  
• MACRO: vb postmoderne samenleving, Belgische verzorgingsstaat, Europa,… 

(examenvraag?) 
• MESO: scholen, bedrijven, vakbonden, jeugdverenigingen, sociale bewegingen. 
• MICRO: gezinnen, kliekjes, speelgroepen,… 

1.3 EEN BRIL MET WETENSCHAPPELIJKE STANDAARDEN 

• Enkele aandachtspunten (slide 15) 
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- Sociologische verklaringen:  gedrag is contextafhankelijk.  
• Varieert naargelang de context (tijd/ruimte) <-> psych.verklaringen: inzichten gelden 

universeel (impliciet/expliciet) 
• Sociologie: objectieve benadering van soc. realiteit (geldt voor alle sociologen) vb 

het risico op seksueel ongewenste intimiteiten (SOI) op het werk is voor mannen 
hoger in die landen waar meer vrouwen in een machtspositie zitten. 

• Sociologie doelt op generaliserende verklaringen: obv beperkt aantal stellingen een 
veelheid van situaties (feiten) verklaren die zeer verschillend zijn  

- Goede verklaring: “relatieve deprivatie”: een subjectieve ontevredenheid die 
niet wordt veroorzaakt door ene objectieve situatie, maar doordat men de 
eigen situatie vergelijkt met de ander. 

- Slechte verklaring: rijkdom maakt gelukkig 
• Uitspraken moeten gebaseerd zijn op empirische data realiseerbaar en 

verifieerbaar is. (common sense) 
• De structuur van de zichtbare werkelijkheid begrijpen, beschrijven en verklaren obv 

causale- en probabiliteitsverbanden. Vb werkloosheid als persoonlijk en sociaal 
probleem 

Arbeid  en werkloosheid  
• Arbeid:  

- Ons beroep bepaalt onze sociale positie, sociale status en identiteit   
- Visie op arbeid: vroeger voor lagere klasse 
- Arbeidsethos: arbeid als hoogste goed beschouwen (nu) 
- Omkeer in arbeid door puriteinse protestanten:  

• Arbeid werd gezien als deugd en voortekenen van uitverkorenheid in het 
hiernamaals 

• Max Weber: het stimuleerde het ontstaan van de industrieel-kapitalistische 
samenleving (examenvraag?) 

- Latente deprivatie-model van Marie Jahoda 
• Arbeid: meer dan inkomen, de enige institutie die beide functies vervult  
• Stelling: psychisch welbevinden verslechtert bij het wegvallen van betaalde arbeid; 

heeft latente en manifeste functies 
• 5 functies van arbeid: 

- Structureert tijd van individuen  
- Belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen  
- Verbindt een individu per doeleinden  
- Zorgt voor status en indentiteit (positie in samenleving) 
- Dwingt tot activiteit; ontwikkelen en uitdrukken van competenties en 

vaardigheden  
• Werkloosheid  

- Maatschappelijke oorzaken: 
• Ongunstige economische conjunctuur 
• Onvoldoende banen 
• Veranderde nood aan competenties  
• Problematisch onderwijstraject  
• Opgroeien in armoede  
• De ruimtelijke mismatch tussen een hooggeschoolde vraag en laaggeschoolde 

aanbod. 
- Latente impact: (langdurig werkloosheid) 

• Verlies van sociale netwerken en contacten  
• Erosie van het eigenwaardegevoel 
• Aftakelen van structuur in de tijdsbeleving  
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• Schaamte voor de lage(re) maatschappelijke status 
- Manifeste impact: 

• Verlies van inkomen en consumptiemogelijkheden 
• Gevolg:  

- Minder investeren in eigen en de toekomst van kinderen  
- Risico sociale daling 

- Langdurig werkloosheid: Schadelijk voor subjectieve en objectieve gezondheid en 
levensverwachting.  
• Litteken-effect: hoe langer werkloos, hoe minder kans om ooit weer volwaardig 

geïntegreerd te raken op arbeidsmarkt  
- De waardering van de kwantiteit en de kwaliteit van de arbeid 

• Kwaliteit van de arbeid (werkbaarheid): 
- Substantieel perspectief: welvarende samenleving moet aandacht hebben voor 

welzijn bij arbeid (niet als last) 
- Instrumenteel perspectief: de kosten die samengaan met een slechte kwaliteit 

van arbeid; dit leidt tot verhoogde kans op ziekteverzuim en vroegtijdig verlaten 
van de arbeidsmarkt  

- Werkbaarheid: jobs moeten zich beter laten werken, zodat mensen er niet ziek van 
worden. 

- Het ‘job demand - job control’ model van Karasek (4 jobsoorten) 
• Zinloos werk:  hoog beslissingsruimte en laag werkeisen  
• Actief werk: hoog beslissingsruimte en veel werkeisen = leermogelijkheden  
• Passief werk: weinig beslissingsruimte en weinig werkeisen  
• Slopend werk: weinig beslissingsruimte en veel werkeisen = stressrisico’s  

- De combinatie van werkdruk met sturingsmogelijkheden leidt tot psychische 
belasting. 

- Onderzoek in Vlaanderen: actieve jobs maken niet ziek. 
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Ongelijkheid  in ziekte en dood (BOEK) 
• Levensverwachting (inkomensongelijkheid speelt hier een grote rol)! 

- Verzorgingsstaat jaren 60-70: nog steeds verschil in gezondheid ‘de morbiditeit’ 
tussen sociaaleconomische groepen (personen met lage sociale status leven minder 
lang, zonder lang in goede gezondheid) 

- Verklaringen:  
• Artefactverklaring: # in sterfte, ziekte en gezondheid tussen # soc.ecomon. 

groepen het gevolg van gebruikte onderzoeksmethoden en meetinstrumenten  
- Gevolg: onderschatting van werkelijke # maw laag opgeleiden registreren 

minder gezondheidsprob. 
• Sociale mobiliteit: # ontstaan dr # op selectie op gezondheid tijdens soc mobiliteit  

- De impact vd gezondheidstoestand op sociale daling is klein. 
• Sociaaleconomische status: invloed verloopt onrechtstreeks via de materiële en 

niet-materiële levensomstandigheden ; leef/woon/arbeid/gedrag/kennis/opvattingen/
houdingen/waarden ivm gezondheid 

- Arbeidsomstandigheden  
• Gevolg van gebrek aan financiële middelen gekenmerkt dr werkloosheid of 

kwalitatief slechte job 
- Monotone arbeid: jobs met meer verveling en die minder levendig zijn, gebrek 

aan zeggenschap over werkinhoud = stress 
- Sociale netwerken:  

• Mensen met lage soc status kunnen minder beroep doen op soc netwerken en 
steun om met stressoren om te gaan. 

- Gedrag als resultaat van soc omgeving waarin iemand opgroeit. 
• Voedingsgewoontes en levensstijl hangen af van de financiële middelen  

EEN EERSTE DEFINITIE VAN SOCIOLOGIE (BOEK p39) h1 
• Sociologie: wetenschap dat sociaal patronen en structuren bestudeert, in ontstaan, 

voortbestaan en veranderen, evenals het sociale handelen van mensen in de interactie 
met deze patronen en structuren of dat wat er gebeurt tussen mensen binnen netwerken 
binnen bepaalde culturen. 

• 1ste deel: PATRONEN: gedragspatronen zoals tafelmanieren, huwelijken (=instituties), 
opvattingen 
- Asociaal = sociaal 
- Positionele dimensie: zichtbaar via interactie- en communicatie tussen actoren en 

groepen  
• Nevengeschikte/ondergeschikte relaties  
• Relaties van strijd/samenwerking 

- Cultuurpatronen: =symbolische STRUCTUREN: niet geïnstitutionaliseerde 
opvattingen zoals normen, waarden, doelstellingen en verwachtingen  
• Normen: collectieve bindende gedragsregels zoals wetten, taboes, gewoonten, 

gebruiken, beleefdheidsregels  
• = opvattingen die sturen h handelen v mensen als ze geïnstitutionaliseerd raken 

zoals huwelijk, school, jaarlijkse vakantie, godsdienst  
- Patronen en structuren: voortdurende wisselwerking met sociaal handelen, resultaat 

v soc handelen en sturen soc hand. 
• 2de deel: SOCIAAL HANDELEN: handelen is enkel sociaal handelen als het 

(on)rechtstreeks beïnvloed wordt dr h handelen v anderen 
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- Voor sociologen: handelen gebeurt in een sociale omgeving en de kenmerken van die 
omgeving ondergaat vb anders gedragen in familiekring/vriendenkring/collega’s 
(formeel/informeel) 

- Structuren in handelen achterhalen  

DE SAMENLEVING IS EEN VAN TEGENGESTELDE KRACHTEN (boek p43)H2 
• Mensen in armoede 

- De steun aan mensen in armoede (sociale uitkering) heeft gevolg dat ze nestelen zich 
daar in en wie van die steun geniet kan ermee amper rondkomen 

- Karl Marx: Kapitalistische productiewijze en de heersende klasse (burgerij) = 
oorzaak v armoede  
• Gevolg: klasse van arbeiders zullen omver gooien van kapitalistische maatschappij 

- Max Weber: protestantse ethiek: oorzaak ontstaan v moderne kapitalisme die later 
die ethiek verzwakte  

- E. Durkheim: arbeidsdeling: leidt tot toename v collectieve welvaart maar ook tot 
verzwakken van traditionele solidariteit 

- Merton: doctoraat over de ontw v wetenschap en technologie in 17de e: puriteinse 
waarden die studie naar natuur stimuleerden, leidden tot inzichten die de religieuze 
leerstellingen ondergroeven   

- Boudon: perverse effecten: zijn tegengesteld aan oorspronkelijke bedoeling 
(=onbedoelde gevolgen v sociaal handelen) 
• Gedrag en handelingen worden zodanig beïnvloed door omgeving dat ze van 

bedoelde bedoeling veranderen  
• Voorbeeld: gelijke toegang tot het hoger onderwijs is niet bevorderlijk voor 

opwaartse sociale mobiliteit omdat er dan ondertewerkstelling (scheefwerken) en 
overkwalificatie optreedt 

- Tegengestelde krachten: samenleving is geen eentonig platteland  
• Centrifugale middelpuntvliedende  effecten: rukken sociale weefsel stuk (sociale 

uitsluiting) 
• Centripetale middelpuntzoekende effecten: houden de samenleving samen 

(sociale cohesie) 

• Individu en samenleving: een strijd van goed en kwaad? 
- Simplisme: de tegenstelling wordt simplistisch geformuleerd, nadeel voor begrijpen v 

maatschappelijke werkelijkheid  
- Simmel: Collectief conformisme: 2 strevingen van de mens tegelijkertijd  

• Maatschappelijk conformeren via mode 
• Individueel onderscheiden van de ‘grijze massa’ 

- Boudrillard: tekenwaarde door consumptie (streven naar differentiatie) 
• Waarde v goederen: niet meer in hun gebruiks- en ruilwaarde wel in de waarde die 

ze hebben als teken 
• Comsumptiegoederen krijgen betekenis in tekensysteem en het object krijgt zijn 

onderscheidene tekenwaarde (onderscheidend van andere tekens) 
- Consumeren v gemanipuleerde tekenobjecten: de consument ontleent zijn status 

van 
- Elk individu maakt deel uit samenlevingsverband: we nemen nodige stukken vd 

samenleving in ons op 
- Mangelwessen: we zijn vertegenwoordigers vd samenleving ondanks onze unieke 

persoonlijke eigenschappen (Gehlen) 
• Voorbeeld: we gaan met relatie met mensen door hun positie in de maatschappij en 

niet foor hun PH; prof sociologie vertegenwoordiger v onderwijssysteem  
- ‘Menselijke conditie’: mensen hebben niet voor hun bestaan gekozen 
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• Sartre: in zich zijn, stoffelijke dingen en voor zich zijn, bewustzijn;  
- Karl Marx: vervreemding van arbeid(er) kenmerk van kapitalistische productiewijze  

• Vervreemding van product, arbeidsproces, medemens, zichzelf: arbeider is 
verplicht voor iemand anders te werken 

• Arbeider afstaat meerwaarde aan kapitaalbezitter: verlies van vermogen om de 
wereld te ontwikkelen en aan eigen behoefte aan te passen  

- Uit de samenleving stappen: (vrijwillig) 
• Enkel met behulp vh denken en wat men aangeleerd heeft in die samenleving vb 

opgesloten in kamer urenlang spelen, zelfmoord, op platteland wonen (spelers) = 
geven vorm aan samenleving door tekenwaarde van hun handelwijze  

- Actor-factor-dilemma: individu vs samenleving paradigma 
• Sommige sociologen nadruk op MS anderen nadruk op individu  
• Compte: samenleving is een statisch en dynamisch (nood aan verandering) 

gebeuren  
• Actorperspectief: dynamisch; plaats voor actoren door ze rol v betekenis te geven 

bij h creëren v die structuren; organisaties, andere netwerken waarbij actoren vaak 
positioneel verbonden zijn met collectieve actoren vb gezinshoofd, bedrijfsleider,.. 

• Factorperspectief: statische; organisatiestructuren maken mensen ziek vb het zijn 
altijd dezelfde groepen mensen die in armoede geraken  

• Natur vs nurture debat  

• De samenleving: een vat vol mogelijkheden en beperkingen 
- Mogelijkheden  

• Democratisering en Massificatie in Hoger onderwijs: uit onderzoek blijkt dat meer  
studenten en vervrouwelijking is in onderwijs maar de sociale ongelijkheid is 
beleven.  

- Beperkingen (dispotisionele drempels behoren tot categorie) 
• Vorm van wetten, reglementen, informatief, situationele, institutionele dus sociale 

krachten verkleinen/vergroten speelruimte van mensen  
• Institutioneel en situationeel:  

- Diensten: potentieel deelnemers uitsluiten van procedures zoals fysiek 
onbereikbaarheid ‘bouwconstructie’, talenkennis, tijdstip van de openingsuren. 

- Gebruiker van diensten: levensomstandigheden zoals gebrek aan geld, 
transport, kinderopvang   

- Beperkingen zorgen voor vrijheid: vb verkeersregels  
• Routines: zonder voorspelbaarheid van handelen kan niet (samenleving = 

ervaring van routines) 

• Solidariteit vs strijd 
- Complex samenspel van beide krachten houdt de samenleving samen en levend 
- Solidariteit mist cement voor sociale cohesie anders kan de samenlevingsverband 

niet bestaan. 
• Structurele solidariteit: samenleven wordt hierdoor mogelijk (langdurige, 

ingrijpende inpakt) 
- Arbeidsdeling leidde tot ‘veralgemeende afhankelijkheid'; # jobs onderling 

verdeeld die tot een maatschappij bijdragen en netwerken die iedereen delen 
- Paradox van individualisering: maatschappelijke welvaart gaan samen met 

individuele hulpeloosheid  
- Sociale zekerheid: sociale bescherming; organisatie van wie beter of slecht heeft 

• Horizontale inkomstenverdeling: betalende en ontvangende kant van 
solidariteitsstelsel  
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- Mattheüseffect: arme worden armer en rijke worden rijker; gezinnen betalen voor de 
studies van kinderen uit rijkere gezinnen  

- Durkheim: typologie van solidariteit  
• Door de modernisering van maatschappij veranderde de solidariteit van aard 

- Twee types van samenlevingen: 
• Traditionele: geringe arbeidsdeling met eenvoudige sociale structuur 

(arbeidsdeling is eenvoudig en solidariteit is mechanisch) 
• Moderne: het proces van arbeidsdeling is ver voortgeschreden (arbeidsdeling 

is complex en solidariteit is organisch) 
• Mechanische solidariteit  

- =Lage graad van arbeidsdeling  
- Homogene cultuur  
- Repressieve normen  
- Gemeenschapsbezit 
- Totemische religie 
- Altruïstische zelfmoord  

• Organische solidariteit (zie collectie bewustzijn) 
- = complexe arbeidsdeling: mensen afhankelijk van elkaar 
- Verhoogd individualisme  
- Restitutive normen 
- Privébezit en contractuele verhoudingen  
- Persoonlijke godsdienstbeleving  
- Anomische en egoïsme zelfmoord  
- Geseculariseerde maatschappij 

• Traditionele samenleving  
- = Weinig arbeidsdeling 
- Iedereen verbonden met elkaar 
- Geen individualisme  

• Collectief bewustzijn: 
- Individuele en collectieve vallen samen die gedomineerd wordt door 

mechanische solidariteit  
- In standgehouden door instituties zoals nationale staat en religie, patriotisme  
- Traditionele regels 
- Conformisme  
- Afwijkend gedrag = onmogelijk  
- Bovenindividueelverband: om moderne samenleving bij lekaar te houden en 

enkel arbeidsdeling is niet genoeg  
• We vormen een gemeenschap en zijn moreel verplicht om aan de eisen vd 

maatschappij te voldoen 
• Aan collectief bewustzijn, sociaal feit ontleent h individu zijn cociale identiteit  

• Moderne solidariteit:  
- We zijn steeds meer steeds minder afhankelijk zijn 
- Door individualisering = meer diverse samenleving en vormen van traditionele 

solidariteit onder druk gezet 
- Geen dominante cultuurpatroon  
- Erosie van burgerlijke solidariteitsvormen, lossere banden met traditionele 

instituties, Zuilengemeenschap 
- Emancipatiebewegingen: vrouwen, holebi’s, migranten, modernisering met nadruk 

op vrijheid en gelijke behandeling v mensen  
• Andere vormen van solidariteit  
- Minder verankerd in traditie; toenemende broosheid v sociale relaties  
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- Verzwakte collectieve bewustzijn leidt tot maatschappelijke desintegratie en anomie   
= normloosheid (steeds Durkheim) 

• Donkere zijde van solidariteit 
- Fysieke opsluiting van leden (totale instituties ‘sekten’), zeer gesloten ethnische 

gemeenschappen 
- Sterkere cohesie kan leiden tot minder mobiliteitskansen (hoge studies, 

partnerkeuze, verhuizing 
- = uitsluiting is de ultieme sanctie!  
- Nationalisme: leidt tot blindheid wat er buiten afspeelt, stereotyperingen van 

kenmerken van eigen gemeenschap tot eigenschappen en die van de andere 
gemeenschappen tot gebreken! (wtf) 

• Strijd en conflict  
- 2 visies: nut en belang van  

• Ordesociologen: functionalisten = conservatief 
- Alles in een samenleving levert een bijdrage tot haar voortbestaan 
- Alle vormen van conflict en afwijking van norm = negatief want ze bedreigen het 

voortbestaan van MS (evenwicht) 
• Conflictsociologen: conflicten zijn inherent aan samenleving 

- Marx: klassenconflict: proletariaat vs burgerij of werknemers vs werkgevers  
- Via sociaal overleg vandaag is die ‘klassenstrijd’ geïnstitutionaliseerd  

- Soorten conflicten  
• Belgisch bestel: snelle wederopbouw vd economie binnen onderhandelingskader; 

neoliberaal denken (migratie en xenofobie) 
• Koningenkwestie 
• Schoolstrijd: katholiek vs neutrale rijksonderwijs  
• Eenheidswet: economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel  
• Taalstrijd: Nederlands in het openbare ruimte  
• Oorlogen: ultieme conflict tss grote sociale eenheden om territorium onder controle 

te houden 
• Individuele: ruzie tss automobilisten, discussie wie de vaat doet 
• Belangenconflict: schaarde sociale goederen waar 2 actoren dezelfde iets 

opeisen 
• Waardeconflict: ene gedreven door de overtuiging dat die moreel correct is en aan 

de ander eigen waarden, normen en opvattingen wil opdringen  
• Manifest conflict: open, zichtbaar voor de actoren en toeschouwers zoals oorlog, 

staking en politiek debat; direct, indirect en subtiel (examenvraag?) 
• Latent conflict: feitelijk aanwezig conflict maar wordt niet waargenomen door 

betrokkenen en zeker niet door buitenstanders (wordt manifest wanneer aan h 
oppervlakte wordt gebracht) 

• Conflicthantering: conflictmanagement door positiegewonden midellen b 
psychologen en politie (iemand met hogere positie itt iemand zonder - geweld 
politiek protest als gevolg) 

• Conflictparadox: conflict kan functioneel zijn die bijdraagt tot de groei van groei v 
samenleving; disfunctioneel; vb iemand ontslaan functioneel vr organisatie maar 
disfunctioneel voor de betrokkene (conflicten worden vaak vermeden) 

• Ongelijkheid vs gelijkheid 
- Ongelijkheid  

• Voordelen: wat goed is voor de ecomie is goed voor de samenleving (belonen v 
arbeidsinspanning, innovatie, talent. Te grote # bedreigen sociale samenhang 
nadelig vr economische groei en stabiliteit) 

• Nadelen: stijging v sociale problemen zoals psychische stoornissen, obesitas, 
onderwijs, slechte sociale mobiliteit  
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- Drie perspectieven juridische gelijkheid:  
• Gelijkheid: iedereen heeft dezelfde rechten   
• Gelijkheid als uitkomst: overheid moet realiseren, op alle terreinen: cultureel. 

Privé, economisch, gevraagd/ongevraagd   
• Gelijke rechten vanaf de geboorte: hangt af van toestand van gezin, gender, 

etniciteit, sociale milieu  
- Bestrijding van ongelijkheid: 

• Gericht op doelgroepen of structuren: ingebakken in economische ordening 
gesloten arbeidsmarkt en woonmarkt, sociaal relaties tussen mensen of cultureel 
dominante waarden, pesterijen, openbare discriminatie, racisme, ‘glazen plafond’ 

• (On)wenselijkheid van (on)gelijkheid: debat  
- Twee stellingen:  

• Optimistische: Aanvaarde ongelijkheid (ook Durkheim): in verdere 
economische ontwik die ergste vormen van ongelijkheid zouden doen 
afnemen tot aanvaardbaar niveau (leidt tot complexere arbeidsdeling?) => 
Ongelijkheid vervangen door prestatie en meer kansen voor kinderen uit 
lagere klassen  

• Andere stelling: economie en technologie zullen voor mobiliteit en 
scheidingslijn voor de ouder klassen zorgen=> gevolg: ontstaan van nieuwe 
ongelijkheden zoals stedelijke onderklasse, ethnische minderheden, 
verarming van middenklasse 

• Zijn sociale feiten eerbiedwaardig? (H3 p75) 
- Durkheim:  

• Sociale feiten = eigenlijke hoofdrolspelers: vormen bouwstenen van werkelijkheid 
met sturende karakter (examenvraag?) 
- Relaties, vriendschap, liefde, solidariteit, strijd, competitie, instituties, gezin, 

verenigingen, godsdienst, parlement, regels morele normen en waarden 
- Menselijke handelen ligt aan de basis van sociale feiten (hebben grote 

zelfstandigheid) 
- Oude generaties: maakten samenlevingspatroon tot sociale orde  

• Vroege handelingen en denkwijzen, regels voor gedrag = sociale feiten die we 
overgenomen hebben => vandaag zijn ze voor ons vanzelfsprekend en dwingend  

• Voorbeelden: 
- Arbeidsethos: uit bijbel, product van calvinistische reformatie (werkloosheid 

vandaag als probleem) 
- Aanvaardbaar gedrag: gewelddadige impulsen onder druk houden omdat het zo 

sociaal hoort. 
- Norbert Elias: civilisatieproces: goede manieren (enkel voor elite) weg naar alle 

lagen vd bevolking 
• Vroeger gereguleerd door externe dwang (Kerk) en nu door zelfdwang (individu 

zelf, automatisch, geïnternaliseerd) 

1.4 MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN BEÏNVLOEDEN GEDRAG: ENKELE 
VOORBEELDEN 

• Echtscheiding (sociale feit) 
- Gevolgen: 

• Alleenstaande vrouwen hoger risico op armoede 
• Kinderen lijder door scheiding en hebben hogere kant op zelf te scheiden 

- Verklaringen: 
• Economisch  
• Biologisch  
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• Sociaal 
• Wet  

3  VOORBEELDEN UIT DE ‘PSYCHOLOGIE’ 
• Andere helpen  

- Ms structuren: Afhankelijk van sociale categorieën van hulpbehoevenden: sociale 
klasse, geslacht, leeftijd (bekijk 4 linken) 

- In sociale psychologie: kenmerken van hulpverlener zoals altruïsme enzo en 
situationele factoren zoals stemming en aantal toeschouwers  

- Verschillende percepties over de oorzaak van armoede: 
• Individueel ongevalmodel: verlies partner, faillissement;  
• Individueel schuldmodel: luiheid, faillissement door alcohol; hij kan er iets aan 

doen 
• Maatschappelijk ongevalmodel: natuurramp, economie conjunctuur; men kan 

niks aan doen 
• Maatschappelijke schuldmodel: onvoldoende jobs;  

• Succes  
- Succes is niet enkel afhankelijk van eigen inspanning, talen en IQ 

• Gender: meer meisjes dan jongens behalen een diploma hoger onderwijs 48,6% vs 
39,3% 

• Allochtone afkomst: studenten met autochtone afkomst hebben 1,7 tot 2,4 keer 
kans om een diploma hoger onderwijs te halen 

• Gezinstoestand: kinderen uit klassieke kerngezin 
• Socio-economisch afkomst: hoe hoger het diploma van ouders, hoe groter de 

kans dat kinderen hoger diploma behalen. Geldt sterker bij vrouwen dan mannen. 
- Sinds onderwijsparticipatie van overheid is de sociale ongelijkheid niet gedaald  

• Er is een massificatie (persoon ondergeschikt maken aan de massa), geen 
democratisering  

• Zelfdoding  
- Vlaamse suïcide cijfers  

• Anderhalve keer hoger dan EU-gemiddelde  
- Cijfers verschillen tussen groepen door: 

• Leeftijd: op gemiddelde of oudere lijftijd  
• Gender: meer jongens dan meisjes  
• Beroepsstatuut: men die werkt of inactief zijn; pogingen zijn meer bij werklozen  
• Burgerlijke staat: weduwen, gescheiden en ongehuwden; blijft stabiel over tijd 
• Regio: meest in West-Vlaanderen  

- Achterliggende sociale mechanismen: Focus van MS ligt op te verklaren wrm cijfers 
verschillen tss groepen, regio’s, landen en verschillende sociale categorieën 

- Pionier: E. Durkheim focus op kapitalisme  
• LINK 1.5: 5 factoren wrm MS ongelukkig maakt 

- Individualisme: als je faalt dan is het je eigen schuld  
- Kapitalisme creëert excessive hope: moderne economie legt een grote druk op 

mensen 
- Mensen hebben te veel vrijheid:  
- Atheïsme: brengt gemeenschap niet samen  
- Verzwakking van de staat en familie: kinderen niet meer gehecht 

• De basis van zelfdoding:  
- Sociale integratie: mate waarin men de waarden en normen van de groep deelt 

- (teveel of te weinig leidt tot meer zelfmoord; desintegratie ook omdat persoon 
zonder morele en sociale steun achterblijft.) 
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- Sociale regulatie: mate van externe dwang, druk, sturing van een individu door 
de groep 

- Type zelfmoord: 
• Egoïstische zelfmoord: artiesten en popsterren - lage integratie - streeft 

eigen belang na, geen gevoel van verbondenheid, gevoelens van zinloosheid 
en depressies 

• Anomische zelfmoord: vluchtelingen -  lage regulatie - geen normen 
waardoor keuzevrijheid niet langer begrensd wordt. Als je niet meer meet hoe 
je leven moet leiden, gekenmerkt dr afwezigheid van standaarden en normen. 
(=sociale stoornis?) 

• Altruïstische zelfmoord: zelfmoordterroristen - hoge integratie - zelfmoord is 
een plicht, geloof in hiernamaals (beloning)  

• Fatalistische zelfmoord: karoshi, jezelf doodwerken  - hoge regulatie - 
dominante normen, geen keuzevrijheid, schikken naar de groepsnormen, 
dwang/druk is te groot door groep. 

1.5 ACTOR EN STRUCTUUR: EEN DYNAMISCHE WISSELWERKING  

• Twee extreme visies op gedrag  
- Individueel determinisme: individu maakt eigen keuzes  

• Handelingen: volledig vrij in hun gedragskeuze  
• Actor: individuen staan apart en zijn onafhankelijk van elkaar 
• Structuur: geen supra-individuele structuren die denken, voelen, handelen van 

individu beperken of sturen 
• Vaak gemaakte veronderstelling:  

- Subjectivisme: de maatschappij is geen subjectieve realiteit, wel resultaat van 
het denken, voelen en handelen van individu (zie structuurmodel) 

- Verstehen: bij verklaring van soc fenomenen wordt nadruk gelegd op het individu 
en de betekenis (‘Sinn’) aan zijn handelen geeft, dat met ideeën, opvattingen, 
motieven en doelstellingen die mensen tot handelen aanzetten.(Weber) 

- Sociale-ruil: mensen definiëren samen de werkelijkheid vanuit betekenissen in 
hun soc context. 

- Symbolisch interactionisme: anderen kijken naar betekenis vanuit eigen 
zingeving maw op het sociaal-psychologische niveau. 

- Structureel determinisme: samenleving beslist wat men doet 
• Handelingen: gedrag volledig bepaalt door spelregels vd ms structuren (Wrong) 
• Actor: individuen = geen aparte entiteiten, wel deel van groter geheel. 
• Structuur: Wel supra-individuele structuren met dwingend karakter die gedrag 

sturen of beperken = sociale feit 
• Vaak gemaakte veronderstelling: 

- Homo lupus: individuen zijn wolven en er is soc orde nodig om samenleving 
mogelijk te maken 

- Consensusbenadering: sociaal gebeuren is gericht op evenwicht, stabiliteit en 
consensus. Conflict/tegenstelling zijn onnodig en te vermijden. Vb armoede 
bestrijden. 

- Conflictbenadering: samenleving is een arena men een strijd voert om 
schaarse goederen vb armoede. Conflict is onvermijdelijk en zelf nodig.  

- Sociale feiten (structuurmodel) Durkheim (zie p75) 
• Vormen objectieve werkelijkheid buiten individu die denken, handelen en voelen 

stuurt 
• Zijn dwingend  
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• Verschillen in psychische en bestaan enkel in en door individuele bewustzijn  
• Zijn met elkaar verbonden en vormen structuur  
• Sociale relaties: tussen mensen, vriendschap, solidariteit, strijd en competitie  
• Instituties: gezin, vereniging, godsdienst, religie, parlement  
• Spelregels: beleefdheidsregels, morele normen en wetten  
• Hoe bepalen feiten/ms structuren het gedrag van individu? 

- Via dwang: gedrag stellen om sancties te vermijden  
- Via ruil: verwacht gedrag stellen omdat het voordeliger uitkomt  
- Via normen: verwacht gedrag omdat hij/zij de norm waardeert. 
- LINK 1.6: sociale structuren (eerste 4 minuten) 

• Sociale instituties: gecreëerde posities, instituties die ingericht zijn met 
cultuur, politiek en economie waar macht beoefend wordt. 

• Sociale structuur: patronen van sociale regeling in de samenleving. Hebben 
vaak patronen van de organisatie. 

• Social agency: capaciteit van mensen om onafhankelijk vrije keuzes te 
maken (initiatief nodig) 

• Sociale organisaties: met macht gecoördineerde product van individuen. 

- Binnen de sociologie: (boek p96) 
• Paradigmatisch pluralisme: aanhoudende verscheidenheid van referentiekaders  
• Keynes: crisis niet bestreden met besparingen (economie), hierdoor kom je in 

neerwaartse spiraal terecht 
• Actor en structuur: maatschappelijke gebeuren dat zich op # niveau’s afspeelt 

(economie en sociologie)  
- Microniveau: interacties en relaties tussen de actoren, binnen het gezin of een 

vriendengroep (face-to-face) - sociaal handelen centraal 
- Macroniveau: globale maatschappelijke systeem (laatkapitalistisch, 

postindustrieel of verzorgingsstaat), relaties zijn anoniem, abstract en ver 
verwijderd (beide niveaus zijn afhank. van elkaar) - geïnstitutionaliseerde 
resultaten van handelen centraal 

- Mesoniveau: bevindt zich tussenin. (sociologische analyse). Organisaties, 
ondernemingen, ziekenhuizen en universiteiten, etnische en lokale 
gemeenschappen, verenigingen - geïnstitutionaliseerde resultaten van handelen 
centraal 

- Van micro naar meso, van meso naar macro, van macro naar meso, van meso 
naar micro (p 98) 

• Consensus en (vs) conflict  
- Gericht op bereiken van evenwicht, stabiliteit en continuïteit. Consensus 

domineert. Conflictperspectief dekt brede waaier van actuele/potentiële, 
manifeste/latente ms conflicten. (zie 2 extreme visies op gedrag) 

• Vier kwadranten: sociologische paradigma’s (zie laatste hoofdstuk) 
- Symbolisch interactionisme: consensusbenadering, individueel determinisme  
- De sociaal-ruiltheorie: conflictbenadering, individueel determinisme  
- Het structuurfunctionalisme: consensusbenadering: structureel determinisme   
- (neo)Marxisme: conflictbenadering, structureel determinisme   

• Moderne stromingen: zoeken naar verzoening tussen twee visies  
- 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 
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• Acties/reacties worden voorspelbaar en hierdoor krijgen ze vrijheid om beslissen of 
ze de spelregels wel of niet gaan volgen, en vanuit die beslissing gaan ze via hun 
soc interacties de spelregels dus reproduceren/veranderen die op hun beurt het 
gedrag van anderen beïnvloeden. 

• Voorbeeld - Emigreren naar België: in Afrika zijn totaal andere spelregels dan hier 
in België. Vb de tijdstip  

• LINK 1.7: sociological imagination and obesity = obesitas is een persoonlijk en 
maatschappelijke probleem  
- Het helpt ons de relatie tussen het individu en de samenleving te begrijpen.  
- Mills: onderscheid tussen persoonlijke/publieke problemen  
- Beweging: is niet alleen persoonlijk (controle) gedrag, maar wordt sterk 

beïnvloed door de samenleving (omgeving), het kan ons onder druk zetten 
- Amerikaanse maatschappij: 35% heeft obesitas en 69% heeft overwicht. 

probleem: amper gezonde voeding (te duur), government subsidies waar maar 1 
% naar groenten en fruit gaat. 

• Kortom: “magische driehoek” (Berger & Luckmann) 
- De interactie tussen handelen en structuur 
- Samenleving is een objectieve veranderlijke werkelijkheid 
- Mens is een sociaal product dat door maatschappelijke structuren gemaakt wordt. 

DeeL II: Maatschappelijke structuren en hun 
positionele dimensie  
2.1 SOCIAAL HANDELEN  (H5 p 118) 

• Sociaal handelen  
- Rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed door het handelen van anderen 
- Gedrag waarbij we rekening houden met anderen en ons gedrag daarop afstemmen 

(zinvol betrokken handeling vb omdat we met anderen leven, samenleven = 
onwtmoeten) 

- Gericht op voorbije, tegenwoordige of toekomstige handelen: in tijden v 
hyperinflatie/oorlog valt de vertrouwen in toekomst weg 

- Ook niet-handelen kan sociaal handelen zijn (niet ontmoeten = bewust handelen niet 
gestuurd dr anderen of MS conventies  

- Vindt plaats tussen actoren zoals individuen, sociale eenheden bedrijven, groepen, 
landen 

- Samenleven = ontmoeten 
- Sociale betekenis van voorwerpen zoals de straat oversteken bij groen licht is niet 

sociaal handelen WEL wnr we straat oversteken omdat anderen dat ook doen 
- Artefacten (technologische): versteende sociale betekenissen; =onderworpen 

slaven, kunnen tegen de mens keren  
- Weber: vier types v sociaal handelen  

• Handelen in de publieke ruimte en gelijktijdig handelen vallen niet in onder 
sociologisch begrip van ‘sociaal handelen’ 

1. Affectief sociaal handelen: emoties  
• Niet gericht op een bepaald doel en refereert niet nr een waarde 
• Worden op een sociaal aanvaarde manier geuit  
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• Emoties natuurlijk og sociaal gereguleerd? Vb depressies: internalisatie vs 
externalisatie, zelfmoordgedachten, somatisatie, stigma en taboe  

2. Traditioneel sociaal handelen: automatisch, onbewust handelen volgen 
diepgewortelde gewoonten = zinvol handelen: iemand hand geven  

3. Waarderationeel sociaal handelen: handelen omwille vh waardevolle vh 
handelen zelf, onafhankelijk van resultaat vb depressieven vriendin ondersteunen 
omdat je de vriendschap bel vindt 

4. Doelrationeel sociaal handelen: systematisch realiseren van doelstellingen vb 
depressieve vriendin ondersteunen via het “opleggen” van stap-voor-stap-doelen 
(druk), economisch handelen en duurzaamheid (producten) 

- Omkering van middel en doel: waarde van het sociaal handelen krijgt vorm van 
dwingende doel  

• Interactie en communicatie  
• Interactie  

- Waarneembare handelingen: wisselwerking, anticipatie, gemeenschappelijke 
interpretatie 
• Moreno: sociogram; grafische voorstelling vd sociale banden die iemand heeft  

- Ordenen van interacties  
• Beleefde inattentie: sociale regel, mensen die elkaar ongewillig ontmoeten (trein, 

bus, winkel), verdenken elkaar niet van kwade bedoelingen, zijn attent en tolerant. 
(niet staren nr iemand in lift) 

• Front stage (op de scène) en back stage (in de coulissen, minder sociale 
beheersing) van de samenleving 

• Persoonlijke ruimte: fysieke afstand die tijdens interactie bewaard moet worden is 
cultureel bepaald  
- Intieme afstand 0-30cm: ouders, kinderen 
- Persoonlijke afstand 30cm-1m: vrienden, bekenden  
- Sociale afstand 1-4m: formele interacties zoals interviews en zakelijke 

gesprekken 
- Publieke afstand +4m: contacten met groot publiek  

• Ongerichte interacties: mensen zijn bewust van elkaars aanwezigheid, overgaan 
niet tot directe interacties (samenzijn in theater) 
- Non-verbaal: lichamelijk, gelaat 

• Gerichte interactie: interactiepartners richten zich tot elkaar (sociale realiteit: 
aaneenschakeling van gerichte/ongerichte interacties)! 

• Tussen haakjes plaatsen: interacties worden altijd ‘tussen haakjes geplaatst’, ze 
markeren het begin en het einde vd interactie.  

- Kenmerken van interacties 
• Frequentie: frequentie van interactie betreft aantal interacties die per tijdseenheid 

plaatsgrijpen. Duidt aan hoe belangrijk het interactie is voor de betrokkene 
(onregelmatig) 

• Regelmaat: niet dezelfde als frequentie, zijn vaste interacties  
• Uitgebreidheid: het aantal situaties waarbij interactiepartners elkaar ontmoeten. 

Interacties kunnen op dezelfde moment optreden vb enkel op werk, maar 
tegelijkertijd thuis, in vrije tijd, wnr collega’s/vrienden/gezinsleden zijn 

• Coördinatie: de mate waarin de interactie van de betrokkenen goed op elkaar is 
afgestemd. 

• Richting: wie het initiatief neemt. Eenzijdig: de interactie is uitdrukking van een 
sociale hiërarchie tussen de deelnemers. Tweezijdig: kenmerkend voor egalitaire 
verhoudingen (gelijk) 
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• Dichtheid: communicatie aspect van de interactie. Direct: communicatie en 
interactie vallen samen, deelnemers communiceren met elkaar door onzindelijke 
waarneming van elkaars gedrag. Indirect: situaties waarin interactie en 
communicatie totaal gescheiden zijn (bij emails uitgesprokener dan bij het sms’en) 

• Communicatie: verbaal en niet-verbaal 
- Boodschap: anderen informeren over gedachten, gevoelens, wensen, strevingen.  

• Communicatie en interactie zijn verbonden maar niet identiek! De relatie tussen die 
twee is # bij een brief, telefoongesprek, skypen, (face-to-face) 

- Pseudocommunicatie: men hecht # betekenis aan gebruikte symbolen of codes 
(zoals woorden) 
• Gevaar bij non-verbale 

- Roddelen: bepaalt wie tot een groep behoort, wat verteld wordt is minder bel, niet 
mogen meedoen bij het roddelen = negatieve sanctie  

- Gemeenplaatsen (clichés): communicatie is betekenisloos, ze maken mogelijk om 
met anderen om te gaan zonder voortdurend de houdingen van anderen te 
internaliseren en de andere gang van zaken te anticiperen (routinematige, 
oppervlakkige communicatie) 

- Non-verbale communicatie: uitwisseling van info en betekenis door 
gezichtsuitdrukkingen, gebaren, lichaamshoudingen  

- Gezichtsuitdrukkingen: universeel en cultureel bepaald  
• De impact van de sociale media op de communicatie 

- Internet: geen eigendom, niet gecontroleerd door 1 actor, bestaat niet als legale 
entiteit en niet onderworpen aan nationale wetten 

- Cyberpesten: verwant aan roddelen, als middel om uit te sluiten en om de cohesie 
van de groep versterken 

- Online werken: niet meer naar werkplek gaan; werkplek verzwakt/verdwijnt als 
knooppunt v info en netwerken 

2.2 SOCIALE RELATIES EN POSITIES  

• Voorwaarden: (sociale structuren sturen) Wnr interacties en communicatie volgens 
vaste patronen verlopen, ontstaan er min of meer autonome sociale entiteiten (groep 
bedrijf) met eigen structuur, dynamiek en sturen sociaal handelen. 

• Sociale relaties: Verbindingen tss sociale posities  
• Verklaringen: waarom verlopen interactie/communicatie volgens vaste patronen? 

- Structuurfunctionalisme: patronen zijn gevolg van diepgewortelde en 
wijdverspreide ms consensus. Bepaald door aanwezige gemeenschappelijke 
waarden en normen. 

- Andere sociologen: patronen ontstaan door interactie en communicatie zelf, in een 
proces van zoeken en tasten. (ms context, interactie en communicatie werken op 
elkaar in) 

- Max Weber: sociale relatie is een kans dat actoren zinvol ten opzichte van elkaar 
zullen handelen (interactie/communicaties verloopt op voorspelbare manier)  

- Primaire en secundaire relaties (soms minder fysieke nabijheid vb relatie tss 
prostituee en klant) 
• Primaire relaties: gezin, peergroups,   

- Sociale afstand: kort 
- Aard: face-to-face 
- Betrokkenheid: totale persoon  
- Basis: emotioneel  
- Sociale ruimte: Privé  
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- Organisatietype: associatie  
- Samenlevingstype: Gemeinschaft  

• Secundaire relaties: koper, verkoper, ambtenaar, student, burger, leraar 
(doelrationeel handelen, moderne ms) 
- Sociale afstand: lang 
- Aard: functioneel  
- Betrokkenheid: positiebekleder  
- Basis: rationeel, instrumenteel  
- Sociale ruimte: publiek  
- Organisatieruimte: bureaucratie  
- Gesellschaft  
- Bij sec rel worden partners in een interactie herleid tot hun sociale positie en hun 

attributen  
- Dahrendorf: homo sociologicus: mensen worden gereduceerd tot rationeel 

calculerende wezens (mens uit sociale rollen) 
• Paul Ricoeur: (verschil tss primaire/secundaire) 

- Korte relatie: direct, spontane en wederzijds subjectieve voorkeur zoals tss 
vrienden.  

- Lange relatie: ontstaan in rolpatronen en groepsverbanden die vorm krijgen in 
allerlei institutioneel ontmoetingen   

• Sociale relaties kunnen ook potentieel (met wie je kan contact kan komen) en actueel 
(met wie je omgaat) zijn 

• Sociale posities: De plaatsen die actoren in een sociale eenheid innemen (iedereen 
bekleedt meerdere sociale posities vb je bent moeder, dochter, student, werker,… 
- Knooppunt van sociale relaties: vaste plaats, interactiekaart van MS, sociale ruimte   
- Positiestellen: er zijn geen aparte posities. Geheel van posities die een actor 

bekleedt = positieset  
- Onafhankelijk van de bekleder: sommige posities zijn niet persoonsgebonden vb 

docent. Sociale positie worden Wel breekt door handelend actor. (posities en relaties 
tot leven, doen ze bewegen en veranderen)  

- Hoe komen individuen op specifieke posities terecht? 
• Positiebekleding via: 

- Toewijzing: obv criteria die vreemd zijn aan de inhoud vd positie vb gelsacht 
(kan je er niets aan doe) 
• Peterprincipe: overkwalificatie, in een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn 

niveau incompetentie 
- Verwerving: obv formele en informele MS kwalificaties die nodig zijn om die 

positie waar te nemen vb diploma (kan je er iets aan doen) 
- Voorbeeld: discriminatie op de arbeidsmarkt  

• België: steeds discriminatie tegen vrouwen op de arbeidsmarkt  
• Island: minste discriminatie op de arbeidsmarkt  
• Toewijzing: M of V 
• Verwerving: heeft wel effect op job  

- Continuüm: van toegewezen naar verworpen posities vb geneeskunde studenten uit 
een gezin van artsen ondanks/dankzij streng toelatingsexamen (posities vormen 
continuüm) 

- Definitieve posities: geslacht, fysieke kenmerken, de etnische herkomst  

2.3 SOCIALE STATUS EN ROL 

• Sociale status  
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- Sociale status (=prestige): de waardering die is gekoppeld aan positie vb positie van 
een psycholoog heeft meer status dan die van een vaatwasser (net als sociale positie 
geen eigenschap van de positiebekleder)  

- ≠ sociale aanzien (heeft niets te maken met rol): waardering gekoppeld aan de 
positiebekleder vb de waardering voor de professionele kennis en inzet van die 
specifieke psycholoog (bepaald door beroepsstatus) 

- Rangorde van posities met hogere sociale status nr positie met een lagere sociale 
status (sociale stratificatie).  
• Vb vader en moeder andere status dan kinderen. Soms problemen in gezin door 

lage/hoge status, kinderen nemen positie van weggevallen ouder/scheiding op (niet 
in staat om de rol in de juiste positie te koppelen) 

- Beroepsstatus bepaalt iemands sociaal aanzien 
- Om de voorspelbaarheid en het vlot functioneren van het sociaal verkeer te 

optimaliseren hebben mensen voorkeur voor sociale posities die verzoenbaar zijn 
met hun globale sociale status (vermijden andere posities) 
• Bij de keuze van een huwelijkspartner (blijf je in eigen kringen?) 
• “upgraden” mag, maar bij downgraden word je vaal negatief beoordeeld  
• LINK 2.1: waarom vinden hoger opgeleide vrouwen geen lief? (een aanrader!) 

- Mannen willen vrouwen die minder verdienen  
- Lief vinden op de 2de partnermarkt  

• Nood aan een nieuw partner: door financiële, emotionele, seksuele, sociale 
redenen 

• Aantrekkelijkheid: jonge vrouw met hoog inkomen zonder kinderen, geen 
scheiding, laag inkomen, geen kinderen 

• Gelegenheid: mensen ontmoeten  
- 1ste partnermarkt: homogamie in opleiding tussen koppels  
- 2de partnermarkt: heterogamie in opleiding tussen koppels impliceert dat 

er grotere verschillen zijn door gelimiteerde keuze in partner 
• De status (in)congruentiethese 

- Statusincongruentie: treedt op wnr de verhouding tss # componenten van globale 
status in onevenwicht zijn (sociale posities staan te ver uit elkaar)  
• vb vluchteling uit Syrië die een dokter was in eigen land en in België een 

poetsvrouw (gevolg: depressies, minderwaardigheidsgevoel; deviant en 
sanctioneren: boven/onder je stand trouwen) 

• Zie ook leeftijdsverschil tussen partners! (dubbele moraal) 
- Statusconsistentie, statuscongruentie: is de norm en word positief bekrachtigd  

• LINK 2.1: wat zullen anderen van mij denken? (beroep) 
- We leven in een wereld vol met snobs en dat maakt ons bang ≠ voor moeder 

maakt niet uit welke status je ook hebt, ze geeft om onze ziel 
- Emotionele beloningen zijn gekoppeld aan materiële dingen  
- In huidige maatschappij niet alles is eerlijk verdeeld waar enkel sommige aan de 

top geraken 
- Meritocratie: mensen worden beloont die het echt verdienen zoals 

hardwerkende slimme mensen 
• Gebaseerd op principes van opwaartse sociale mobiliteit en achieved/

verworven status (verwachtingen) 
• Eerlijke samenleving bestaat niet! Armen verdienen het om arm te zijn en rijke 

om rijk te zijn (zie ook wiki) 

• Sociale rol:  
- =geheel van verwachtingen gekoppeld aan een bepaalde positie  
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- Dahrendorf: 3 soorten verwachtingen van sociale rollen = rollenset (slide 2) 
• Muss-ervarten (moeten): verplicht, op straffe van juridische sanctionering 

(afdwingbaar), harde kernverwachting vb dat iemand nie steelt  
• Soll-ervarten (zullen): zeden, mores: afdwingbaar in sociaal verkeer. Controle is 

sturend sociale sanctionering/uitsluiting vb zwangere vrouw bestelt bier op cafe 
(roddel, negatie) 

• Kann-ervarten (kunnen): gewoontes, folkways: niet verplicht, maar wel een 
positieve beoordeling in de sociale omgeving (positieve bekrachtiging vb koken 
voor je vriendin die pijn heeft) 

- Garfinkel: experiment met studenten waarin ze thuis niet volgens hun 
rolverwachtingen (gedragsverwachtingen) gedragen door afwijkende antwoorden te 
geven; familieleden zochten zelf een verklaring voor hun vreemde gedrag 

- Rolverwachtingen horen bij sociale posities  
- Enkele voorbeelden:  

• Gender-gebonden rollen: manen/vrouwenrollen liggen niet biologisch vast (wel 
aangeleerd door socialisatie)  

• De rol van de patiënt (Parsons: 4 verwachtingen: geen arbeidsprestaties, medisch 
attest, niet verantwoordelijk voor hun eigen ziekte, recht voor verzorging) 

• De rol van de arts: niet moralist uithangen, belang van patiënt heeft voorrang op het 
eigenbelang, wetenschappelijk onderbouwde kennis  

- Hiërarchie inzake gedragsverwachtingen adhv wie ze formuleert (cirkels) 
• Wetgeving/beleid:  
• Zeden/moraal: zowel mores  en wetten, wederzijdse verwachting 
• Verbanden: beheersing van organisaties of andere secondaire groepen 

(beroepsgroep van artsen hoort toekijken op het plaatsen van reclame en dat te 
sanctioneren) 

• Directe primaire sociale omgeving: gezin, kenniskring  
• Macroniveau van gedragsverwachtingen: muss, soll, kann-ervartungen 

(sociale rollen) 
- Omgeving (infrastructuurwerken, inrichten van materieel/ruimtelijke) is 

gedragsbepalend  
• Rollenconflicten:  

- =structureel gegeven, tegenstrijdige verwachtingen uit MS ordening die tot uiting 
komen in sociale situaties die afdwingbaar zijn via sancties 

- Geen psychisch fenomeen MAAR leiden to psych spanningen als rollenconflicten 
aanhouden  

- Interne en externe rollenconflict 
• Alleenstaande moeder heeft 2 posities A en B, rol als  moeder en rol als 

werkneemster. Als kind ziek kan ze de rol van werkneemster niet opnemen 
(externe). Bij scheiding ontstaan een conflict in de rollen die ze moet vervullen 
(psych prob). Sommige lossen op dr 1 rol te laten vallen (nu rollen zijn niet duidelijk 
opgesplitst!) 

• Interne: conflict tss # rollen die bij 1 positie horen 
- Vakbondsleider moet evenwicht vinden tss de eis en de verwachting van 

werknemer  
- Verwachtingen tegenover de leraar vanwege leerling en de directie  
- Verwachtingen van patiënt en wevvachtingen van overheid  

• Extern: conflict tss rollen bij # posities  
- Trainer moet speler van het veld halen terwijl hij zijn baas is  

- Stabiliseren van rollenstellen:  
• Verwachtingen van de bel spelers (van leraar doorslaggevender dan die van 

oudercomité.  
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• Positiebekleder (leerkracht, scheidsrechter) maakt zijn rollenstel duidelijk  
• Rolbetrokken gedrag afschermen (privacy) 
• Bij uitlopende verwachtingen het rollenstel inperken (rollenspeler beslist niet zelf, 

kan rollenspel stoten of verlaten)  
• Rolattributen en statussymbolen  

- Rolattributen (zijn echt nodig): uiterlijke tekenen/voorwerpen om een rol te vervullen 
(zodat we een positiebekleder herkenen) 
• Ze hebben een utilitaire als non-verbale communicatieve functie vb legeruniform, 

wapen bij een politieagent  
- Statussymbolen (respect): =rolattributen die geen nuttige functie meer vervullen  

• Als verwijzing naar een schaarse sociaal goed dat aan sociale positie is gekoppeld 
(macht , rijkdom, prestige) vb toga, kledij van Princen 

• Kunnen leiden tot sociale fraude vb een gsm en grote tv bij armen (mee willen 
doen met de rest) 

• Beïnvloeden zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde 
• Zijn liddelen van sociale controle: sociale afstand tss lageren en hogeren wordt 

in stand gehouden  

2.4 SOCIALE NETWERKEN  
Geen groepen 
Diversiteit van samenlevingsverbanden  

• Netwerken: open systemen 
- Open systemen die een aantal gesloten systemen verbinden  
- Verbinden actoren, posities, relaties 
- Geraamte  
- Posities + relaties = netwerk 

• Groepen: gesloten systemen 
- Met identiteit en samenhorigheidsgevoel gebaseerd op waarden, normen, doelen  
- Statussen + rollen = groep (lichaam) 

• Sociale netwerk 
- Geheel van relaties en posities met een organisatie  
- Sociale relaties: verbinden # plekken, vervoeren sociale goederen (die verwisselen), 

blijven bestaan ook al worden ze niet gebruikt om sociale goederen te vervoeren 
- Sociale goederen 

• Relaties = kanalen die # plekken verbinden  
• Materiële, immateriële goederen, info, geld, vertrouwen, emotionele steun worden 

van ene naar andere positie doorgegeven (uitwisseling van types social goed) 
• Poortwachters of gatekeepers met centrale positie in een netwerk (zus van je 

man). Bevinden op knooppunt van kanalen van relaties, hierdoor beheren ze 
toegang tot sociale goederen vergemakkelijken, bemoeilijken of verhinderen vb 
journalisten bepalen welke info in de media komt 

- Georg Simmel: van dyade (2) en triade (3): een wereld verschil 
• Dyade: netwerk uit 2 actoren  
• Triade: wat gebeurt er als 3de actor bijkomt? 

- Coalitievorming  
- Bemiddeling  
- Gebruik van conflict tss 2 partijen voor eigenbelang  
- Bewust uitlokken van conflict tss 2 partijen  

- De 3 zones van een ego-netwerk (!=persoonlijk netwerk) 
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• Zone 1: verzameling actoren met wie ego rechtstreeks in contact staat (relaties tss 
sociale posities. Zone bepaalt toegang van positiebekleders tot sociale goederen) 

• Zone 2: omvat alle mensen die het persoon via actoren uit eerste zone bereikt of 
kan bereiken (potentiële relaties via positienetwerk)  

• Zone 3: ego beret alle actoren via via (samenleving: totaal netwerk, als geheel van 
alle relaties die alle mensen bezitten ‘Kreuzung socialer Kreise’) 

• Potentiële (groter dan actuele) vs actuele relaties  

• Kenmerken van netwerk  
- Morfologische/structurele kenmerken: 

• Omvang: meer potentiële hulpbronnen beschikbaar  
• Dichtheid: de verhouding tss actuele en theoretische relaties : bij kleinere 

netwerken de toegang tot goederen is groot (hecht) en goederen die moeilijk te 
bereiken zijn, bevinden buiten eigen netwerk 

• Diversiteit: hoe meer men sociale posities heeft, hoe meer sociale goederen 
binnen bereik  

• Centraliteit: de mate waarin de onderlinge interacties in een netwerk zijn 
gestructureerd rond één of meer centrale actoren (poortwachters: cumulatie v 
macht, ongelijkheden in samenlevong)  

- Interactionele kenmerken: (aard) 
• Sterkte, verwantschap, samenstelling  
• Betrekking op verloop van relaties (geen structuur v netwerk!) tss ego en de andere 

actoren in haar/zijn netwerk. 
• Frequentie of duur van de aanwezige 
• Emotionele draagwijdte: betrokkenheid van de aanwezige  
• Multiplexiteit: aantal domeinen waarop men aanwezig is in het leven van het 

persoon  
• Score op kenmerken hoog/laag = sterke (vrienden, familie) en zwakke banden 

(actoren buien eigen netwerk) 
- Robert Putnam: sociaal kapitaal: geheel van social gewaardeerde goederen die 

uitgewisseld worden (geeft vorm aan gezin)en sociale organisatie) 
1. Vertrouwen: werken, je weet dat je pensioen gaat krijgen  
2. Gedeelde waarden en normen 
3. Formele en informele netwerken  
• Deze zijn zelfversterkend en cumulaties (zie verder)! 
• Sociaal kapitaal is aan het afbrokkelen in het westen 

- LINK 2.3: Bowling alone  
• Sociaal kapitaal brokkend de verbindingen van maatschappij en netwerken af 
• Sociaal kapitaal want af van wederkerigheid itv vertrouwen  
• De schuldos de druk, geld, desintegraties van familie ligt bij media en 

generaties die veranderen  
• Kinderen die binnen spelen op hun computer/PS4 zijn gulzige deelnemers van 

de samenleving maar ze zijn niet samen betrokken  
- Sociaal kapitaal in Vlaanderen  

• 20ste eeuw: klassiek verenigingsleven  
- Geloof overtuiging, gedeelde kenmerk en interesse, verantwoordelijke functies 

(meester) 
• Eind 20ste eeuw: schift, vertrouwen in politiek daalt (sociaal kapitaal is 

afgenomen) 
- Toenemende individualisering  
- Groeiende gebrek aan engagement en betrokkenheid 
- Vertrouwen in instellingen gedaald  
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- Verdere ontzuiling, meer pluralisme  
• Informele contanten: % van “geen of weinig contact” niet toegenomen, afname 

contacten met buren, familie, vrienden  
- Buurtcontact: 7/10 Vlamingen wekelijks contact met buren  

• Meer bij laaggeschoolden, mannen, ouderen, gelovigen, samenwonenden, op 
het platteland en bij wie het actualiteit volgt  

- Familie: ongeveer 6/10 Vlamingen wekelijks contact met familie  
• Meer bij vrouwen, op het platteland en bij gelovigen  
• Minder contact naarmate men ouder wordt  

- Vrienden: hoger bij mannen en wie de actualiteit volgt. Minder contact naarmate 
men ouder wordt. 

- Patroon van 3 deze ≠ groepen (oudere bevolking => isolatie) 
• Verenigingsleven  

- 1/2 Vlamingen actief lid van minstens 1 vereniging  
- 1/4 actief lid van 2 verenigingen  
- Positief: Geen crisis in het verenigingsleven, actief lidmaatschap, in het opnemen 

van bestuursfunctie 
- Negatief: verschuiving in type: toename van lidmaatschap in sportverenigingen  
- Actief lidmaatschap, bestuurslidmaatschap Hoger bij mannen, hoogopgeleiden, 

middelste leeftijdsgroepen  
- Lager naarmate men meer TV kijkt 

• Vrijwilligerswerk 
-  Fluctueert (veranderd) 
- Geen sprake van terugval! 
- Gemiddeld doet 1/5 Vlamingen vrijwilligerswerk  
- Meer bij mannen, ouderen, hoogopgeleiden, wie de actualiteit volgt, katholieken 

en christenen  
- Wetenschappelijke vaststelling: wie veel participeert   

• Meer vertrouwen in anderen  
• Minder utilitair individualistisch ingesteld  
• Minder etnocentrisch  
• Voelt zich minder machteloos  
• Gelukkiger  
• Meer tevreden op # levensdomeinen  

- Robert Putnam:  
• Bonding sociaal kapitaal: sterke banden binnen een homogene groep mensen 

(sterk netwerk!) 
- Sterke banden verwijzen naar relaties met 3 kenmerken 

• Frequentie/duur: mensen zijn langere tijd aanwezig in het leven van anderen 
• Multiplexiteit: individuen aanwezig op veel levensdomeinen van de ander 
• Betrokkenheid: brede emotionele draagwijdte tijdens de aanwezigheid  
• Vb gezin, familie, vrienden  
• Getting by voor armen? 

• Bridging sociaal kapitaal: zwakke banden in een netwerk (zwak netwerk!) 
- Instrumentele relaties (werkgever en werknemer, prof en student) 
- Slaan een brug naar mensen buiten het eigen netwerk  
- “strength of weak ties” 
- Vb sociale klassen  

• Netwerken van mensen in armoede (=eiland, tekort aan banden met wie en wat 
bel is in samenleving!) 
- Armoede:  
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• Geringe toegang tot hooggewaardeerde sociale goederen die opgeslagen zijn 
in andere netwerken (buiten eigen) 

• Enkel toegang tot de laaggewaardeerde goederen die wel binnen het bereik 
liggen (=sociale uitsluiting) 
- Beperkte toegang tot primaire/secundaire arbeidsmarkt  (zelfs ‘working 

poor' inkomen vallen onder de armoede grens!) en secundaire markt van 
tweedehands goederen of diensten  

- Relaties van mensen in armoede  
• Bonding sociaal kapitaal: belangrijk middel om zich te redden (=getting by)  

- Zitten vast in eigen netwerk! 
• Bringing sociaal kapitaal: vooruit te komen ontbreekt (=getting ahead) 
• Hoe komt men vooruit? 

- Via zwakke sociale netwerken vb project van Axel 
- “Bruggen over woelig water” 
- Onderzoek: interview van 2 personen die opgegroeid zijn in armoede 

• Ene uitgeraakt en andere niet 
• Persoon die niet uitgeraakt is = geen bonding sociaal kapitaal! 
• Die wel uitgeraakt is = toevallig, sociaal netwerk breken om vooruit te 

komen 
- Organisaties vormen ook een knooppunt in netwerken  

• Relaties zijn instrumenteel: gaat over doorstromen en uitruil van hulpbronnen 
• Mate van formalisering: formele/informele relaties tussen 

hulpverlenigingsorganisaties 
- Kenmerken van Interorganisationele relaties  

• Intensiteit = multiplexiteit  
• Reciprociteit: wederzijds iets doen voor elkaar, relatie gekenmerkt door 

symmetrie  
• Standaardisering: mate waarin de organisatie in de tijd steeds met dezelfde 

organisatie een relatie opbouwt   
- LINK 2.4  

• FOMO: fear of missing out 
- Romantische vs klassieke type  

• Homophobia  
- Angst dat je je gsm verliest of zonder te zijn 

2.5 GROEPEN  

• Groepen  
- Groepen en netwerken lijken op elkaar maar zijn niet samen; Elke groep bevat 1 of 

meerdere netwerken maar niet elk netwerk is een groep  
- Groepen kunnen deel uitmaken van netwerken  
- Groepen kunnen we benoemen en netwerken niet: politieke partij, club, onderneming, 

gezin 
- Groepsbewustzijn: Supra-individuele dimensie = Conscience collective vb 

groepscultuur  
- Statussen en rollen toevoegen aan posities en relaties  
- Gemeenschappelijk met netwerken: aantal contacten die actoren bepalen  
- Communiceren enkel als ze contacten zinvol vinden (normen, waarden, 

verwachtingen, doeleinden) 
- Doelstellingen: maken waarden concreter  

• Officiële: guiding beliefs (  
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• Feitelijke: daily beliefs (worden niet uitgesproken/neergeschreven. Sommigen 
gebruiken dit als dekmantel om eigen particuliere belangen na te streven) 

- (On)gelijkheid: groepen hebben gelijkheid tussen leden die hiërarchisch 
gestructureerd is  

- Groepslidmaatschap en individueel gedrag  
• Lidmaatschapgroepen: mensen nemen niet als individuen deel aan het MS 

gebeuren, maar als leden van diverse netwerken en groepen  
• Referentiegroepen: groepen waarvan het individu nog geen lid is!, maar waarnaar 

men zich richt in het handelen   
• Individueel gedrag beïnvloed door lidmaatschapsgroepen en beïnvloed door 

referentiegroepen  
- Typologie van groepen  

• Primaire groep: meest nabije levensgroep 
- Positionele (netwerk) dimensie: frequente interactie en communicatie aanwezig 

(vorming van patroon relaties en rollen met wederzijdse verplichtingen en 
verwachtingen, gevoel van collectieve identiteit en solidariteit) 

- Culturele dimensie: gemeenschappelijke waarden en normeen aanwezig 
- Beperkt # leden die regelmatig, veelvuldig en intensief interneren en 

communiceren  
- Primaire relaties  
- Relatieve intimiteit tussen de leden 
- Waarderationaliteit handelen 
- Bestendigheid en duurzaamheid  
- Ontwikkelen zich ook binnen collectiviteiten  
- Functies: “onszelf kunnen zijn” (formele organisaties mogelijkheden om 

doelstellingen en werkwijzen te sturen ifv onze persoonlijke behoefte) 
- Sterfelijk: waneer een lid met een sleutelpositie in de groep verdwijnt 
- Rollen “normen” 
- Vb gezin, peer groep zoals de straatbende of speelgroep  

• Collectiviteit: 
- Positionele (netwerk) dimensie: interactie en communicatie niet aanwezig  
- Culturele dimensie: gemeenschappelijke waarden, normen en belangen 

aanwezig (soort samenhorigheid) 
- Meest voorkomende type van groep in de samenleving  
- Uit samenhangende kleinere netwerken of primaire groepen (op enige afstand 

collectieve identiteit en behorend imago)! 
- Sommige vormen organisaties, andere worden sociale bewegingen  
- Vb sociale klassen (bezit kenmerk van etnische gemeenscha), etnische 

gemeenschappen, vakbonden, politieke partijen, jeugdbewegingen, 
kerkgenootschap, universiteiten, sportvereniging, … 

• Samenzijn: 
- Positionele (netwerk) dimensie: Wel interacties ontstaan puur tgv een extern en 

momentgewonden gebeuren (als gebeuren ‘concert’ weg is dan gaan ze uiteen) 
zodra gebeuren verdwijnt, verdwijnt ook het samenzijn 

- Culturele dimensie: geen gemeenschappelijke waarden en normen om tot 
duurzame relaties te vormen 

- Vb ramptoeristen, kijkfiles, concert,.. 
• Sociale categorie: 

- Positionele (netwerk) dimensie: geen directe interactie en communicatie 
aanwezig! 

- Culturele dimensie: geen gemeenschappelijke waarden en normen  
- Geen volwaardige groep! 
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- Louter aggregaten, verzamelingen van sociale eenheden met bepaald 
gemeenschappelijk kenmerk  vb alle studenten van universiteit, persoon X 
behoort tot de leeftijdsgroep 60-70j, persoon Y behoort tot obv inkomen tot de 
20% met de laagste inkomens, persoon Z behoort tot de vrouwelijke helft van de 
bevolking  

- Sociale categorieën zijn niet realiteitsvreemd! De criteria om categorieën te 
vormen verwijzen naar betekenisvolle sociale realiteiten. Ze zijn vaak goede 
voorspelers van individueel gedrag (vb marketing) vb persoon X is ouder dan 67 
impliceert dat die pensioengerechtigd is, persoon Y heeft een gehandicapt, 
persoon Z is een tweegeneratie migrant van Marokkaanse afkomst  

• De collectiviteiten (zie boven) p163 
- Sociale klasse Marx; : bewustzijnsklasse en teken van toestandsklasse beiden 

gelijk met sociale categorie; lidmaatschap toegewezen via ouders, als klasse 
herleid wordt dan krijgt het toestandsklasse  

- Natiestaat:  
• Gevolg van natievorming, proces: eigen culturele identiteit van # 

gemeenschappen plaatsmaken voor gemeenschappelijke identiteit met 
daarmee verbonden cohesie  

- Natievorming: afgesloten gemeenschappen verbinden met elkaar door 
industrialisering, schaalvergroting  
• Staatsvorming gaat vooraf aan natievorming: processen van modernisering! 
• Overgang van traditioneel gezag naar rationeel-legaal gezag door de opbouw 

van een overheidsbureaucratie  
• Bevolking mobiliseren: klemtoon op gemeenschappelijke kenmerken, 

historische continuïteit en culturele eigenheid   
• Culturele homogeniteit: centralisering en Bureaucratisering kunnen de staat 

verzwakken als nationalisme gestimuleerd word 
- De massa, de menigte en de ‘multitude’ 

• Massa: groot aantal mensen op een plaats die niet groepsmatig verbonden zijn 
(straat, plein, station, wei, zaal).  
- Leidt tot niet-voorzienbare verloop dat ‘samenzijn’ tot gemeenschappelijke acties 

dus er kunnen plotse, doelgerichte actie ontstaan # van menigte! 
- Instinct gedreven (Le Bon) 
- Diepste wortels in industrialisering, urbanisering, bureaucratisering,  
- Samenstelling: massatoerisme, massamedia, massificatie  
- Met behoud van identiteit tot groepen organiseren (blijkt uit vrouwen- en 

homobewegingen) 
• Menigte (multitude): grote aantal mensen toevallig op dezelfde plaats, er zijn geen 

persoonlijke contacten 
- Heeft structuur van een netwerk: productie in digitale netwerk. Kapitalisme 

ontwikkelde mee de creativiteit vd menigte.  
- Iedereen die deelneemt aan sociale productieproces behoort tot de menigte  
- Wordt door geen enkele partij of organisaties geleid! 

2.6 REFERENTIEGROEPEN 

• Referentiegroepen  
- Groepen waaraan mensen een voorbeeldfunctie ontlenen wnr ze bepaalde 

gedragskeuze moeten maken (= vergelijkende referentiegroep: waarden zijn niet 
uitdrukkelijk!) 

- Kunnen samenvallen met lidmaatschapsgroepen maar dat hoeft niet  
- Vergelijkende en normatieve referentiegroepen! 
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- Referentiefrtoepgedrag (= conformistisch) Merton: studie over ‘The American 
soldier’: rolconflict (p173): normen wijken af van primaire groep van de officiële 
militaire normen/verwachtingen vd officieren, ze komen niet overeen  
• Verschilt van samenleving tot samenleving: open en gesloten (ingedeeld in 

legitieme klassen of standen, leden refereren niet naar elkaars normen en 
waarden) 

• Door machtsposities kan referentiegedrag verschillende gevolgen hebben! 
• Vergelijkende referentiegroepen: groep heeft enkel voorbeeldfunctie vb als kind niet 

wilt eten dan zegt ouder denk aan kindjes in Afrika die geen eten hebben  
- Uitgangspunt: relatieve deprivatie (- ontstaan bepaalde gevoelens) = men voelt zich 

tekort gedaan in vergelijking met anderen  
- Persoon of groep is gedepriveerd van een social goed X wanneer aan 4 

voorwaarden is voldaan: 
• Men heeft het ‘sociale’ goed niet 
• Men ziet anderen die het ‘sociale’ goed hebben (je denkt dat het haalbaar is om 

sociaal goed te behalen) 
• Men wilt ook het ‘sociale’ goed ook hebben 
• Men ziet het als haalbaar om het ‘sociale’ goed te hebben 

- De mate van relatieve deprivatie bepaald door de grootte van de gepercipieerde 
KLOOF met de referentiegroep, de omvang van de groep en de intensiteit van de 
gevoelens  

- Absolute deprivatie bij daklozen! 
- Niet noodzakelijk een groep in strikte zin om relatieve deprivatie te ervaren: het 

kan ook om een sociale categorie gaan (‘rijken’), een abstracte idee (Europa, zeker 
na de Brexit) of 1 enkel individu (een popster) (examenvraag??) 

- Voorbeeld: werkloosheid en psychische problemen 
• Mensen die werken ontwikkelen minder psychische problemen dan werklozen 
• Maar.. de kans op het ontwikkelen van psych prob bij werklozen is kleiner in 

samenlevingen waar een groter deel vd bevolking werkloos is => gevoel van 
relatieve deprivatie is minder groot! 

• Normatieve referentiegroepen: Mel wil niet alleen vergelijken met referentiegroep maar 
ook lid worden van die groep. Het gaat niet enkel over vergelijken maar om het zich 
identificeren met… vb meisje en K3 
- Waarden zijn uitdrukkelijk dan bij vergelijkende referentiegroepen (je neemt waarden 

en normen over) 
- Impliceert anticiperende socialisatie: wie referentiegroepgedrag vertoont zal 

gemakkelijker lid worden  
• Door wisselwerking van associatie met de nieuwe groepswaarden en dissociatie 

vd oude wordt het individu dobbel gemotiveerd om lid te worden = dubbel proces 
• Anticiperende socialisatie: beslissing heeft dubbel proces: 

- Associatie met de nieuwe groepswaarden vb studeren, betaalde job, tattoos 
verwijderen,.. 

- Dissociatie met oude groepswaarden vb stoppen met dealen  
- Reactie van de lidmaatschapsgroep als gevolg: afwijzing, sanctioneren, gaat 

mee met afstoten (zie vb van een straatbende) 
- !Marginale mens: door hun keuze voor onbereikbare referentiegroep worden ze 

uitgesloten uit de lidmaatschapsgroep. Bevindt zich aan de rand van # groepen.  
• Voorbeeld: migrantenjongeren in Europa: door sociale mobiliteit te ambiëren 

verlaten ze hun lidmaatschapfugroep (de allochtone gemeenschap), maar worden 
tegelijk afgewezen door de beoogde groep (in de autochtone samenleving) 

• Groepen tussen conflict en solidariteit (boek p 174)  
Elina Margashvili                �26



- Voorwaarden ontstaan en voortbestaan van groepen  
• Eens zijn met waarden en doelen: geven richting aan samenwerking   
• Vaardigheden en middelen: mobiliseren voor het verrichten van groepstaken   
• Normen en cohesie: gedrag regelen en zorgen dat iedereen aan normen houdt 
• Uitvoering van taken: samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken  

- Duurzaamheid van groep beïnvloed door: 
• Negatief: de omvang van de groep (stijging van aantal leden: minder intense 

interactie (potentiële relaties hoog) en toename van # interpretaties van 
doelstellingen, als gevolg wordt groepsgebeuren verzwakt)  

• Positief: het samenhorigheidsgevoel  
- Conflicten  

• Binnengroepsconflict: bedreigen voortbestaan van de groep of verhogen interne 
cohesie   
- Tastbare problemen zijn oplosbaar  
- Vb discussies tss echtgenoten over gezinsuitgaven, beide kunnen # visies 

hebben 
- Niet realistische conflicten: bevorderen geen solidariteit vb conflict met gezin na 

een vervelende arbeidsdag => (conflict moet realistisch zijn en niet over 
waarden, normen en doelen) 

- Geen conflicten = stabiliteit (hoe meer realistische conflicten, hoe meer 
groepsstabiliteit  

• Tussengroepsconflict: solidariteit van de groep wordt versterkt  
- Interne solidariteit verhogen door externe vijandbeeld te scheppen: leidt tot 

gedeelde ervaring en bevestiging van eigen groepswaarden en normen 
- Sociale uitsluiting en sociale ongelijkheid: versterkt cohesie van een groep  
- In-group: ‘wij-groep: voorkeur voor eigen leden, voor hen zijn ze toleranter en 

wie geen lid is wordt als vreemd gezien en als minderwaardig = slogan ‘eigen 
volk eerst’ 

- Out-group: ‘zij-groep’ (Sumner) 
- Creëert nieuwe allianties en associaties: men zoekt hulp om beter te strijden 

Deel III: Maatschappelijke structuren en culturele 
dimensie  
Multisamenlevingen zijn altijd multiculturele  
Over cultuurpatronen en hun componenten 

Belang van betekenissen van fysiek en instinct gedreven handelen: Westerse rituelen 
(borsten volspuiten met siliconen en wenkbrauwen epileren en strepen zetten,…) zijn niet 
beter dan van de andere vb primitieve volkeren (vormt noodzakelijke maar geen 
voldoende voorwaarde! Vervullen rol in samenlevingen slechts via betekenissen) 

3.1 CULTUUR 

• Cultuur  
- De leefstijl van een samenleving: de manieren van denken, voelen, handelen en 

hebben 
- Samenhangende geheel van patronen van waarden, normen, rolverwachtingen 

en doeleinden  
• Worden gedragen door samenlevingsverbanden  
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• Zorgen voor specificatie en verduurzaming van het sociaal gedrag 
• Nodig voor het bestendigen van het samenlevingsverband  
• Die cultuurpatronen worden door leden aangeleerd en doorgegeven (= 

socialisatie) 
- Immateriële cultuur kreeg specifieke betekenis: mensen staan in symbolische 

communicatie met elkaar en daardoor wordt het cultuur mogelijk (eetgewoontes, 
omgangsvormen, talen, kunststijlen) (Malinowski, linguïstische fundering)  
• Objecten worden symbolen met culturele waarden bij immateriële dementie; 

voorwerpen krijgen meerwaarde (ruis, een vlag, doek met teken van overgave, 
enkele verfplaten wordt een bewonderd schilderij) 

• Materiële producten (schilderijen, voorwerpen (artefacten), eetgerief) 
- Pierre Bourdieu: materiële cultuur = immaterieel cultuur  

• Cultureel kapitaal:  
- Geobjectiveerde staat: cultuurgoederen (schilderijen, muziekinstrumenten). 

Hoge economische waarde bijdraagt aan culturele legitimiteit  
- Belichaamde staat: opgebouwd in levenslang socialisatie proces; het opgevoed 

zijn tot gecultiveerde persoon. Cultureel kapitaal gekoppeld aan individueel 
lichaam: ‘hebben’ wordt ‘zijn’, je ‘hebt’ geen cultureel kapitaal je ‘bent’ het 

- Geïnstitutionaliseerde staat: biologische vorm van wordt opgeheven, 
genegeerd  en bewaard (onderwijsdiploma’s die onafhankelijk zijn van de 
persoon van hun drager, ze garanderen cultureel kapitaal en verlenen 
eigenschappen aan. Men wordt gemakkelijker vergelijkbaar en inwisselbaar obv 
hoeveelheid geaccumuleerde geïnstitutionaliseerde cultureel kapitaal 

- Culturele diversiteit: drukken # opvattingen uit 
• Cultuur: waarden, normen, doelen, verwachtingen  

- Cultural lag: Ogburn 
• Positionele en culturele dimensie van sociale structuren hangen nauw samen, maar 

cultuur bezit ook een behoorlijke mate van autonomie = sociaal feit 
- Waarden/normen: verankerd in structuren en manieren waarop we vb een les 

organiseren, waardoor een cultuur autonomie wordt (staat op zichzelf) 
• Door autonomie van cultuur lopen waarden en normen niet parallel met feitelijke 

ontwikkelingen. Hierdoor ontstaat een cultural lag. Er mogelijke situaties: 
- (1) immateriële cultuur blijft achter op de veranderde of nieuwe materiële situatie  
- (2) twee aspecten van 1 cultuur die oorspronkelijk op elkaar waren afgestemd 

ontwikkelen zich met verschillende snelheden  
• Vb genetische manipulatie, sociale media en privacy reglementering, 

robotisering/artificiële intelligentie en de arbeidsmarkt (waarden/normen niet 
aangepast aan wat nu nog mogelijk is = culturele kloof) 

- Waarden: algemene basisprincipes over wat moreel juist en goed, en 
nastrevenswaardig  
• Rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, solidariteit, gelijkheid, tolerantie, respect 

voor menselijk leven (privacy), gelijkheid man/vrouw, mensenrechten 
• Parson’s patroonvariabelen: 2 ideaaltypes van samenleving; handelingen van 

individu die hij/zij oriënteert (waarden?) 
- Patroonvariabelen A: premoderne samenlevingen  

• Toewijzing (ascription): sociale positie, kenmerken die je hebt vb dochter 
(sociale status) 

• Diffusheid (diffuuseness): mensen staan met elkaar in contact omdat je wel 
dingen van die persoon belangrijk vindt (primaire relaties) 

• Particularisme:  
• Affectiviteit:  
• Groepsgerichtheid: gedeelde belangen van de groep staan centraal  

Elina Margashvili                �28



- Patroonvariabelen B: moderne samenlevingen  
• Verwerving: sociale posities, kenmerken die je KAN verwerven (kwalificaties) 
• Specificiteit: met elkaar relaties aanknopen voor specifieke dingen vb arbeid 

leveren voor loon (secundaire relaties) 
• Universaliteit: relaties worden bepaald door onpersoonlijke wetten vb auto 

parking zoeken waar verboden is  
• Instrumentalisme: interessen enkel in iemand als je iets van krijgt (zakelijk)  
• Zelfgerichtheid: eigen belangen staat centraal  

- Normen: gedragsregels over wat hoort en niet, hoe men zich (niet) moet gedragen. 
Uit 1 waarde kunnen # gedragsnormen volgen. Vb respect voor leven, welke norm 
aan koppelen bij inbraak, inbreker pijn doet uit zelfverdediging of?? Norm moet 
worden afgezwakt en aangepast? Jezelf verdedigen op wettelijke manier) 
• Soorten normen: + verwachtingen die bij sociale rol horen (Dahrendorf) 

(examenvraag???) 
- Mores: sociale controle (strenge wetten) 

• Soll-Erwarten = zeden: Je ZAL je moreel correct gedragen 
• Muss-Erwarten = wetten: je MOET de wet volgen (waarden moeten 

beschermd worden). 
- Folkways = Kann- Erwarten: gewoontes, gebruiken, hoelang iemand aanstaren 

in de lift en afstand ten opzichte van persoon (tijdsgevoelig), sturen dagelijks 
leven, zijn afdwingbaar en bezitten sanctionering 

• Positieve en negatieve normen  
- Positief = geboden 

• Universals: gelden voor iedereen, bepaald samenlevingsverband 
• Specialties: zijn in sommige sociale groepen gangbaar  
• Alternatives: de actoren hebben vrije keuze  
• Ze verschillen in:  

- Precisie (niet noodzakelijk voorschriften volgen, stellen grenzen aan 
handelingen) 

- Mate van formalisering (formele normen exact geformuleerde wetten, 
universels; informele normen: gewoontes en conventies, soms universels 
en specialties. Geen handleiding) 

- Reikwijdte  
• Normen zijn gevoeliger voor maatschappelijke ontwikkelingen dan waarden  

- Doeleinden: gewenste resultaat van gedrag (handelen)  
• Specifieke, sociaal bruikbare en hanteerbare doelstellingen binnen een concreet 

samenlevingsverband. Het gaat over wat wenselijk is 
• Maw realisatie van waarden in specifieke contexten vb in concrete scholen afwijken 

van wat de norm zegt- soms wel hoofdoekenverbod, ook al is de waarde dat er 
geen hoofdoekenverbod is door de godsdienstvrijheid!  
- Gewenste resultaten voor oog houden met meetbaar doel = geen enkele 

hoofddeksel toegestaan (hoofdoek is geen hoofddeksel btw, het is religieuze 
identiteit!!!! Dit spreekt de wet tegen! Door hoofddoekenverbod toe te laten wordt 
godsdienstvrijheid geschonden!)  

• Vb gelijke rechten? Juridische rechten, politieke rechten: algemeen enkelvoudig 
stemrecht, sociale grondrechten: gelijke inkomstenverdeling, gelijke bronnen voor 
man/vrouw, democratisering hoger onderwijs, geen discriminatie op de 
arbeidsmarkt  

- (Rol)verwachtingen: wat zal of kan gebeuren? 
• Men verwacht dat wat hoort te gebeuren, ook zal gebeuren 
• Wat men verwacht wordt aangeleerd via socialisatie  
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• Verwachtingen zijn wederzijds: “verwachtingsverwachtingen”: verwachten dat 
schoolreglement wordt nageleefd of dat normen gerespecteerd worden of prof 
verwacht dat studenten les verwachten (verwachtingen zitten vast in waarden, 
normen en socialisatie) 

• LINK 3.1: wetten =  sociale controle  
- Openbaar vervoer  
- Parkeren  
- Vriendelijkheid op straat  

• Normen en verwachtingen hangen samen vb stoppen voor een rood licht 
• Normen die niet nageleefd worden zijn geen lang leven beschoren = 

normvervaging  

De ene cultuur is de andere niet  
• Diversiteit in culturen 

- De ene cultuur is niet beter of slechter dan de andere cultuur (normatief), wel 
verschillend (culturele diversiteit) 

- Culturele diversiteit doet zich in heel veel vormen en niveau’s voor: 
• Verschillen naar sociale lagen 
• # naar opvolging van de dominante cultuur  
• Verschillen in de tijd 
• Verschillen in de sociale ruimte  

- Verschillen naar sociale positie (voeger sociale klassen) 
• Er zijn cultuurverschillen tussen groepen in lage sociale posities en hoge sociale 

posities die vaak te maken hebben met verschillen in economische mogelijkheden 
- Hoge cultuurparticipatie (geen causaliteit maar associatie) 

• Hoge opleiding (cultureel kapitaal) 
• Financieel kapitaal (monetaire speelruimte) 
• Vrije tijd 
• Intellectuele vaardigheden (culturele reproductie: al van kleins af aan 

bepaalde gewoontes heeft waardoor je kan appreciëren) 
• Vb super foods en fancy coffee  

- Hoge opleiding/kennis (cultureel kapitaal) 
- Financieel kapitaal 
- Ongelijke toegang tot gezonde voeding  
- Sociale distinctie  

- Verschillen naar opvolging van de dominante cultuur  
• Dominante cultuur (‘universals’): geeft binnen een samenlevingsverband de toon 

aan vb “dominante” dresscode in het westen  
• Subcultuur (heeft de ‘universals’ met de dominante cultuur gemeen maar maar 

onderscheidt zich van die cultuur en van andere subculturen ‘specialties’ ): wijken in 
sommige opzichten van de dominante cultuur af vb “dresscode” in de islamitische 
gemeenschappen in het westen en Afrikaanse gemeenschap in de Matongéwijk 
(waarden delen maar op bepaalde vlakken zijn er #)  

• Contraculturen: ontstaan in en uit conflictsituaties en/of onder sociale 
omstandigheden die als frustrerend worden ervaren. Ze zijn een vorm van protest 
en verzet tegen de dominante cultuur  vb punkcultuur, hippies (ontwikkelen andere 
normen en waarden) 

- Verschillen in de tijd  
• LINK 3.2: van premoderne naar moderne samenleving  

- Max Weber kapitalisme: kapitalisme is ontstaan door verbetering van 
technologieën (door protestantse ideeën) (stoommachines) 
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• Katholieke gemeenschap: bepaalde jobs zijn goed maar er zijn jobs die 
boven mensen staan vb pastor (slechte dingen doen en dan opbiechten). 
Heilig werk is enkel die priesters, monniken, nonnen doen. Enkel familie is 
belangrijk  

• Protestantse godsdienst - protestantse werkethiek  
- Werken niet alleen je familie maar ook je gemeenschap 
- Met elke waardevolle job kun je hemel verdienen (minder feesten meer 

werken!) 
- Alle werk = heilig  
- Er bestaan geen mirakels (=ontgoocheling)  
- Vooruitgang is het werk van de wetenschap. 

• !Karl Marx: alles draait om kapitalisme. Kapitalisme zorgt ervoor om te blijven 
draaien om de waarden/normen aan te passen zodat je productieproces blijft 
draaien, door godsdienst te creëren om de gewenste gedrag te bekomen 
(zodat mensen luisteren) 

• Hoe is kapitalisme overal ontstaan? 
- Best ontstaan in Duitsland  
- Niet even succesvol in alle landen 
- Bepaalde langen zijn arm omdat ze niet schuldig genoeg voelen 

(kapitalisme niet geslaagd)  
- De schuld ligt in de dominante ideeën in die landen en niet aan te weinig 

materiële en geld  
• Hoe kunnen we de wereld veranderen? 

- 3 verschillende types van politieke macht: 
• Traditionele autoriteit: basis van de koningschap en de folklore  
• Charismatische autoriteit: heroïsme, vb Napoleon (passie en 

wilskracht) 
• Bureaucratisch autoriteit: macht bereiken door kennis, enkel ze weten 

hoe alles werkt, heeft gevolgen voor iemand die natie wilt veranderen, 
enkel brieven sturen naar de minister werkt! 

• LINK 3.3: omgaan met falen; manier waarop we omgaan met falen is cultureel 
bepaald en is veranderlijk doorheen de tijd! (falen hangt af van de tijdsgeest!) 
- Grieken: theater, Oedipus verhaal 

• Zijn level verpest door catastrofale gebeurtenis (publiek denkt toch niet dat hij 
loser is) maw slechte dingen gebeuren bij goede mensen 

- Sparta strijd verloren tegen Perzië 
• Je kan verliezen maar goed zijn (=moraal)  

- Julius Ceacar: succes is alles 
• Geld, beroemdheid, militaire glorie = creëert angst voor falen 

- Varus die zelfmoord pleegt na verliezen van gevecht  
• Er is geen excuus voor falen 

- Jesus: falers zijn meer succesvol bij God itt de succesvolle  
- Boeddhisme: verlangens opzij  

• Falen = alles afgeven en onder boom leven 
• De postmoderne samenleving vandaag  

- Erosie traditionele raamwerken, routines en patronen (alle patronen van waarden 
en normen zijn aan het eroderen, zijn minder dwingend (toename van diversiteit) 

- Heropbloei fundamentalisme (islam, christendom)  
- Differentiatie culturele sferen 
- Eigen betekeniskaders bij elkaar knutselen (individualisering) 
- Generatieculturen: generatiecohorten  

• Babyboomers 1946-1964 
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- Sociologisch/economisch context: stabiele economische groei en geloof in 
een genereuze welvaartsstaat 

- Focus: leven om te werken (sterke arbeidsethos), erkenning, 
werkzekerheid, integriteit  

- Waarden: loyaal, idealistisch, optimistisch, gedreven 
• Generatie X 1965-1980 

- Sociologisch/economisch context: economisch verval, hoge werkloosheid 
- Focus: wil om hard te werken, moeilijk om werk te vinden, houdt minder 

van formele werkomgeving, minder loyaal  
- Waarden: autonomie, flexibiliteit, bescheiden  

• Generatie Y 1981-1992 
- Sociologisch/economisch context: economische groei en welvarende 

context  
- Focus: werk om te leveren, wil baan ‘achter’ zich kunnen laten, continue 

leren, geen job voor het leven 
- Waarden: ambitie, authenticiteit, pragmatisch  

• Generatie Z Na 1992 
- Sociologisch/economisch context: wereld met eindeloze mogelijkheden 

(internet), combinatie allerlei crisissen  
- Focus: moeten hun toekomst zelf in de handen nemen, De doe-het-

zelfers, Multitasking, Problemen met oude hiërarchie  
- Waarden: zelfontplooiing, verbondenheid, flexibiliteit, werk/leven balans 

(examenvraag?) 
- Verschillen in sociale ruimte  

• ‘Nationale culturen’: verankerd in een natiestaat, rechtsstelsel, onderwijssysteem, 
arbeids-en familieverhoudingen, architectuur. Verschillen in triviale sociale 
verschijnselen: eergewoontes (zie onder vb), begroetingsrituelen, fundamentele 
sociale instituties (gezin, godsdienst, politieke instellingen, onderwijs) (zie ook 
Hofstede)  

• Internationale verschillen: landen verschillen van elkaar in cultuur patronen (tussen 
eenheden) 

• Intranationale verschillen: landen verschillen binnenin landen (binnen 1 eenheid) 
• Migratie als belangrijke factor in de internationale en internationale verspreiding van 

cultuurpatronen 
• Voorbeelden: sterk afhankelijk van sociaal context  

- Eet-en drinkpatronen: # niet enkel in sociale lagen. Andere samenstelling van 
voedsel, andere hoeveelheden kcal 

- Schoonheidsidealen: wat mooi is nooit overal gelijk; sociale distinctie tonen (bruin 
vroeger omgekeerd wit = rijk) 

- Zelfexpressie :  
• Hoge-inkomstlanden zijn cultureel seculier-rationeel en staan positief 

tegenover zelfexpressie  
• Lage-inkomstlanden zijn cultureel traditioneler en leggen meer nadruk op 

economisch overleven 
• Waardepatroon waar zelfexpressie niet hoog staat, job is niet cruciaal, maar 

gaat om de dat job centen meebrengt! 
• Hofstede (psycholoog) 

- Onderzoek naar verschillen en gelijkenissen in fundamentele sociale waarden vb 
gezinsleven, zin van het leven, werk,… (vergelijken met Parsons?) 

- Nationale culturen dimensies 
• Machtsafstand:  

- De mate waarin er sociale ongelijkheid is en dit aanvaard wordt:  
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• Meer in Latijnse culturen, Rusland, India, China, België  
• Minste in Scandinavische landen 

• Mannelijk/vrouwelijk: 
- M: voorkeur voor competitie, prestatie, heroïsme, assertiviteit, materiële 

beloning voor succes. V: voorkeur voor samenwerking, bescheidenheid, 
zorgen voor zwakkeren en levenskwaliteit  
• Meer in USA, Australië, UK, China, Japan, Duitsland en Latijnse culturen  
• Minder in Rusland, Frankrijk, Spanje, Portugal  
• Minst in Zweden, Nederland  (minder sterke rolverwachting) 

• Individualisme/collectivisme: 
- De mate waarin de rechten en prestaties van het individu of een groep 

centraal staan  
• Meer in Noord-Amerika en Europa, België, USA 
• Minder in Rusland, Zuid-Amerika  

• Onzekerheidsvermijding  
- De mate waarin veranderingen gemakkelijker of moeilijker aanvaard 

worden en men grotere risico’s neemt  
• Meer in Rusland, Mexico, Zuid-Europa en Zuid-Amerika, België, Japan  
• Minder in Noord-Amerika, Zuid-Afrika, India, China  

• Langetermijnoriëntatie (voegde later toe) 
- De mate waarin de samenleving respect heeft voor traditie en 

verbintenissen op lange termijn (ondersteunt arbeidsethos) 
• Meer in Brazilië, India, China, België, Japan 
• Minder in Noord-Amerika, Zweden, Spanje  

• Toegeeflijkheid/zelfbeheersing  
- De mate waarin de bevrediging van de behoefte tot genot en plezier wordt 

toegelaten (geregeld door strikte normen) 
• Meer in Zweden 
• Minder in Japan  

Cultuur en beschaving  
• Civilisatieproces Norbert Elias (West-Europa 16-19de eeuw) 

- Studie: verfijnen van de zeden, goede manieren doorheen geschiedenis van 
ontwikkeling van het geciviliseerde gedrag 

- Maatschappelijke dwang tot zelfdwang; zodat de sturing van gedrag vanuit de 
persoon zelf lijkt te komen  

- (1) Structureel: oorzaken (MACRO) 
• Verhoogde differentiatie van maatschappelijke functies en verhoogde 

afhankelijkheid van anderen 
- (2) Cultureel: gevolgen 

• De bovenlagen gaan zichzelf steeds beschaafder vinden en verfijnen en polijsten 
de zeden en goede manieren  

• We krijgen een verinnerlijking van maatschappelijke dwang naar zelfdwang 
• Hoe? 

- Betere beheersing van het eigen gedrag en het afstemmen van dat gedrag 
op dat van de ander 

- Afscheiden van privé-sfeer van de dominante publieke ruimte  
- Verhogen van controle op zowel privé als publieke ruimte  
- Verhogen van zelfcontrole over eigen driften en gevoelens  
- Meer schaamtegevoelens  
- Gedrag wordt een indicator van “het soort mens” dat je bent 
- Er ontstaan andere persoonlijkheidsstructuren (MICRO) 
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- De persoonlijkheden gaan op hun beurt nieuwe maatschappijstructuren 
genereren (MACRO) 

- LINK 3.4: verschillen van manieren tussen VS en Europa   
• Eu: de hiërarchie tussen mensen en manieren  
• VS: geen verschillen tussen mensen, geen manieren, wel hiërarchie  

(probleem) 
• Niet dragen van das ode aan Jean-Jacque Rousseau, das = symbool van 

onderdrukking en hiërarchie  
• Beschaving 

- Verwijst naar het geheel van midellen die mensen in het leven om 
levensomstandigheden onder controle te krijgen  

- Andere situeren het als technologie en vooruitgang  
- Twee kanten van hetzelfde muntstuk: materiële aspect van cultuur en 

immateriële van beschaving  
- Verschillen tussen beschaving en cultuur  

• Beschaving  
- Geheel van middelen om doel te bereiken (technologieën, rechtstaat of 

organisaties)  
- Kan verschillende culturen omvatten (cultuur is wat volkeren onderscheid en 

beschaving wat hen verenigd) 
- Inhoudt altijd een cultuur  
- Vormt zichtbaar geheel  
- Wordt overgedragen niet enkel door de taal 
- Is wat we hebben 

• Cultuur  
- Doel op zich; bevat nastrevenswaardige waarden die uitdrukt in religies, 

literatuur  
- Beperkter dan beschaving 
- Kan ontstaan en bloeien zonder in een formele beschaving te wortelen 
- Wordt aangegeven door de taal en neemt ook vorm aan van taal 
- Is wat we zijn 

3.2 INSTITUTIES EN INSTITUTIONALISERING  

• Institutionalisering 
- Sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden geobjectiveerd tot 

vaste, min of meer normatieve en collectieve handelingspatronen (=sociale feiten) 
- Onafhankelijk van handelende individu en hebben dwingend karakter 
- Dubbel proces: structurering van relaties en rollen en cultuurvorming vb 

milieubewustzijn (cultuur) + markt van CO2-emissierechten (structuur) 
- Desinstitutionalisering: sociaal proces waarbij traditionele instituties aan belang 

inboeten of verdwijnen vb het traditionele kerngezin, de levensloop en de kerk 
• Institutie  

- Wijze waarop cruciale maatschappelijke behoeften georganiseerd worden tot 
‘geobjectiveerde, vasten min of meer normatieve dwingende sociale 
handelingspatronen. Er is een implicatie latente consensus over de legitimiteit 
van een institutie  

- Of: een institutie is een geheel van gevestigde en grotendeels gewaardeerde 
manieren waarop het sociale leven is georganiseerd, binnen een bepaalde 
samenleving vb gezin, de kerk, de levensloop, het onderwijsstelsel, de sociale 
zekerheid, de onderneming, de markt, jaarlijkse vakantie, overgangsrites zoals 
communicatie- of lentefeest 
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- Zijn knooppunten van sociale organisatie (Luckmann) 
- Interdependentie tussen # instituties: verandering binnen de ene institutie heeft 

effect op de andere vb invoering van vijfurenwerkdag voor mannen/vrouwen, ze 
moeten rekening houden met situatie op de arbeidsmarkt, regeling van schooltijden 
en openingsuren van sociale voorzieningen  

- Functies van instituties: 
• Normen die gevoel van zekerheid en voorspelbaarheid brengt: men weet wat te 

verwachten en waaraan zich te houden vb huwelijk in België: monogamie  
• Mogelijkheid om te anticiperen op gedrag en reacties 
• Rigiditeit: belemmert verandering  

- Totale, gulzige instituties:  
• Met meest dwingende karakter  
• Proberen het hele handelen en het leven van de leden maatgevend te reguleren, 

zowel binnen als buiten de instelling. Ze (sociale verbanden) slokken de hele 
persoonlijkheid.  
- Vb priesterseminarie, gevangenis, Hare Krishna, hersenspoelen in sektes, 

heropvoeden van weeskinderen (recent ook zomerkampen, internaten, 
cruiseschepen vertonen die kenmerken!) 

• Alle levensjaren worden onder één noemer geplaatst, gebeuren op eenzelfde 
plaats en onder eenzelfde gezag ! 

• Concentratiekampen: resocialisatie  

• Het gezin: een primaire én een institutie  
- Kerngezin  

• Ouders, kinderen 
• Uitgebreide gezin: alle familieleden  
• Mead: kerngezin geen universeel kenmerk (cultureel en niet biologisch) 
• Marxistische sociologen: kerngezin is ontstaan met klassenkarakter van de 

industrieelkapitaistische maatschappij (patriarchale kerngezin met dominante plaats 
van vader) 

- Desinstitutionalisering van traditionele kerngezin in premoderne tijd  
• Socialisatieproces (genderspecifiek, van vader op zoon) 
• Economische functie (landbouw, ambachten in de families) 
• Sociale bescherming en zorg voor zieken en bejaarden  

- Verdere desinstitutionalisering van traditionele kerngezin in de moderne tijd  
• Belang van het persoonlijke- en gevoelsleven van gezinsleden 
• Scheiding tussen gezin en werken (work life balance) 
• Verminderde betrokkenheid (sociale controle) lokale gemeenschappen 
• Duidelijke scheiding tussen publieke en private sfeer 
• Privatisering van kerngezin: wetten opmaken bij falkways omdat wetveging gaat 

niet over privaat  vb roken thuis waar je kind bij is  
- Traditionele kerngezin onderging belangrijke transformaties doorheen de 

postmoderne tijd (vanaf 1970) 
• Minder gehuwden met kinderen  
• Meer ongehuwden koppels met kinderen  
• Veel meer alleenstaande ouders (! Nieuw sociale risico groep) 
• Veel meer alleenstaande huishoudens  
• Daling gehuwd/samenwonend  
• Stijging ongehuwd/samenwonend jongeren  
• Meer holebi koppels  
• Meer nieuwsamengelstelde gezinnen  
• Meer co-ouderschap  
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• Verhoging van vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie  
• Verzwakking van kostwinnersideologie (man als kostwinner) 
• De structurele en culturele vanzelfsprekendheid van het traditionele gezinsmodel 

erodeert en doorprikt de klassieke rol van het gezin als ‘hoeksteen van onze 
samenleving’ (gevolg grotere variatie van gezinspatronen) 

- Artikel: evolutie aantal huishoudens en aantal leden per huishouden in 
Vlaanderen (1990-2016) 
• Daling van aantal leden per huishoudens van 2,59 naar 2,36: meeste in Slovakije 

en minst in Zweden 
• Stijging van aantal miljoen huishoudens van 2,21 naar 2,75: in Portugal 22% 

woont men alleen en in Zweden 50% 
- Dit alles zorgt voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen  

• Als het gezin niet langer de hoeksteen is van de samenleving, wie moet dan deze 
belangrijke functies overnemen? De maatschappij of individu? 

• Mbt de functie intimiteit/affectie vb vereenzaming bejaarden 
• Mbt de functie socialisatie vb opgevoed worden bij vechtscheidingen, opgevoed 

zonder de ‘klassieke’ rolmodellen 
• Mbt de zorg voor zieken/bejaarden  

- Nieuwe institutionalisering in verzorgingsinstellingen  
- Maar nu opnieuw toename mantelzorg 

• Mbt de economische functie  
- Financiële zekerheid van 2 verdieners valt tijdelijk/permanent weg 
- Nieuwe risicogroepen voor armoede  

• Maatschappelijke uitdagingen vragen soms creatieve oplossingen (nieuwe 
instituties) 
- LINK 3.5 combinatie rusthuis en crèche  

• Betere mentale gezondheid (lagere bloeddruk en minder risico’s op ziektes  
• Minder vervreemding  
• Goed voor kinderen en hun communicatie  

- LINK 3.6 combinatie universiteiten en rusthuizen  
• Daling van eenzame gevoel en minder dimensie  
• Betere levensverwachting  
• Studenten die gedichten voorlezen ,.. 

- Desinstitutionalisering van de kerk  
• Religieuze identificatie bij jongeren 

- Daling christendom 10% in 7jaar  
- Islam gestegen met 5% 
- Ongelovig of onverschillig gestegen met 5% 

- Desinstitutionalisering van de levensloop 
• Levenslopen - hoe diverse fasen van ons leven elkaar opvolgen - zijn minder 

vandaag gestandaardiseerd en voorspelbaar. En kwetsbaar voor 
verschillende soorten maatschappelijke risico’s  

• Vroeger: sterke institutionalisering “van de wieg tot het graf” (verzuiling) 
• Desinstitutionalisering van de levensloop is een gevolg van transities in andere 

instituties (institutionele veranderingen voordeel in enkel westen?) 
- Onderwijs: verlenging van onderwijsperiode verhoogt kansen op de 

arbeidsmarkt maar ook op werkloosheid (in tijden van hoge werkloosheid 
fungeren onderwijsinstellingen als wachtkamers voor jongeren die anders 
werkloos zouden zijn) 

- Arbeid: gekenmerkt door minder onstabiele levenslooptrajecten, herstructurering 
door overgang van industriële naar postindustrieel productiewijze (structurele 
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werkloosheid), men hanteert kortetermijnstrategieën en kans op verkeerd 
kansenstructuur in te schatten  

- Overgang tussen werk en school: transities gebeuren op latere leeftijd en de 
levenslopen van man en vrouw worden gelijkaardiger 

- Gezin 
- Het interacteert met de disinstitutionalisering van het kerngezin 
- Veranderde onderwijs-en arbeidstrajecten  
- Waardoor levdenslooptrajecten minder stabiel en voorspelbaar worden 

• Belangrijke variaties tussen landen inzake de vorm, de omvang en de gevolgen!  

3.3 SOCIALISATIE  

• Socialisatie  
- Proces waarbij een cultuurpatroon wordt aangeleerd: overtuigingen, waarden, 

normen, doelstellingen en verwachtingen mee die richtinggevend of regulerend 
zijn voor ons handelen - die overtuigingen worden vertaald in rollen waardoor het 
sociaal handelen voorspelbaar wordt  
• Dit zorgt voor de “vermaatschappelijking van het individu” = sociale integratie  

- Internalisatie: proces waarbij we ons die cultuurpatronen eigen maken en ervaren 
als deel van onszelf  

- Cultuur wordt aangeleerd (cultuuroverdracht) (examenvraag???) 
• Socialisatie of enculturatie: cultuuroverdracht van en groter 

samenlevingsverband naar een individu toe (MICRO), aan nieuwkomers in elk 
nieuwe sociaal milieu vb sociale klasse, een bedrijf, gevangenis, land, gezin), 
immigranten  en pasgeborenen  

• Acculturatie: cultuuroverdracht gebeurt tussen twee samenlevingsverbanden 
- !Plaats tussen twee grotere sociale gehelen zoals sociale categorieën 

(generatiecohorten),  collectiviteiten (etnische gemeenschappen en sociale 
klassen), kolonisatie, verstedelijking en verburgerlijking (MACRO?) 

• Mangelwessen: mensen naakte weerloze wezens met vrijheid te handelen (nurture 
vs nature) 

- Deze socialisatieprocessen zijn niet neutraal! Dragen bij tot de integratie/inpassing 
van nieuwkomers in de groep en continueren daarin hervatte stereotypen en sociale 
ongelijkheden. Inburgering kan als een “gedwongen” vorm van socialisatie worden 
gezien. Begint bij de geboorte en duurt heel je leven. 

- Functies van socialisatie  
• Algemeen:  

- ‘wolfskinderen’ ongesocialiseerd  
- Mens-zijn = sociaal-culturele verworvenheid (geen bio) 
- Nieuwkomers te maken met sociale werkelijkheid die via sociale feiten aan hen 

opdringt 
• Voortbestaan van samenleving 
• Voorspelbaarheid van sociaal handelen 
• Inburgering 
• Disciplineert en emancipeert  
• Verschillende speelruimte: in de ene sociale klasse is de socialisatie strikter dan in 

de andere vb meisjes strenger aangepakt dan jongens (modellen) 
• Verinnerlijking van cultuurpatronen:  

- Bourdieu: ‘exteriorisatie van de inferioriteit’ leidt tot habitus (examenvraag?) 
• Habitus als computerprogramma: binnen de grenzen van is alles mogelijk 
• Programma legt principes op ‘eindige vrijheid’ 
• Habitus bepaalt handelen en ‘exteriorisatie van de inferioriteit’ mee 
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• Elk sociaal verband produceert eigen habitusfiguur. Verklaart homogeniteit van 
handelen vb sociale klasse  

• Niet totalitair gebeuren, mensenwerk, niet voorgeprogrameerbaar 
• Aanpassing aan sociale orden 
• Identiteitsvorming    

• Primaire, secundaire en tertiaire socialisatie  
- Primaire socialisatie (sociale huid) 

• Binnen primaire groepen: gezin en peer group 
- Cultuur wordt aangeleerd via informele weg, onbewust, tijdens de dagdagelijkse 

activiteiten  
• Gezinssocialisatie  

- Primordiaal ondanks de ingrijpende maatschappelijke veranderingen op het 
niveau van het gezin (minder socialiserende invloed van gezin, onthaalmoeders, 
kinderdagverblijven, samengestelde gezinnen) 

- Levert de matrix voor de latere persoonlijkheid. De ontwikkelde basishabitus is 
moeilijk te veranderen. 

• Peer group socialisatie (sociale instituut) 
- Vanaf 3-4 jaar: beter zicht op de wereld buiten gezin  
- Ontdekking van “anders” zijn leidt soms tot crisissen  
- Ook de invloed van de peer groups blijft zeer lang doorwerken  
- Hier liggen de wortels van taboe, stigma en stereotypisch denken. 

Tezelfdertijd vormen primaire groepen een cruciale hefboom (troost, steun, 
identiteit) tot hersocialisatie. 
• Vb LINK 3.7 en LINK 3.8 

- Secundaire socialisatie (sociale kleren)  
• Binnen secundaire groepen: school, jeugdverenigingen, werk, jeugdinstelling 

(=formele organisaties),… we moeten schikken naar cultuur die er heerst in die 
organisaties  
- Hoe we ons moeten gedragen in formele (socialisatie) omstandigheden en 

omgevingen 
- Cultuur wordt aangeleerd binnen rechtstreeks en wederkerige interactie tussen 

groep en individu vb school met verborgen agenda = informele socialisatie, als 
voorbereiding op latere positie in de samenleving en loopbaan 

- Belang can secundaire socialisatie neemt toe: doel van inrichting van formeel 
onderwijssysteem om de integratie in de moderne maatschappij te verzekeren. 
Georganiseerde arbeid met instrumentele gedragspatronen = doelrationeel 
handelen Parsons  

• Belang van overgangsrituelen (rits de passage) 
- Markeert de overgang van de ene sociale positie naar de andere (=inwisseling 

van sociale rol en sociale identiteit) 
• Persoonlijke: besnijdenis, studentendoop  
• Collectieve: suikerfeest, loofhuttenfeest, seculiere wereld: 1 mei feest van 

arbeid 
- Tijdens die rituelen grijp via bewuste en onbewuste symbolische interacties, 

een versterkte cruciale plaats van gedeelde cultuurelementen  
- Transitie met 3 fasen: herschikking van plichten en rechten, een nieuwe 

rolvervulling en nieuwe sociale identiteit  
• Rite de séparation: afscheid van vorige status 
• Rite de marge: fase tussen de vorige en een nieuwe status 
• Rite d’agrégation: afgesloten als herintrede in samenleving   
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- In een cultuur waar sociale posities en rollen niet meer zo duidelijk afgebakend 
zijn (liquide), lijken overgangsrituelen bij beslissende gebeurtenissen in het 
leven (geboorte, huwelijk, uitvaart,…) te eroderen. 

- Tertiaire socialisatie 
• Cultuuroverdracht vanuit anonieme massamedia zoals reclame, soaps, mode-

industrie en beroemdheden (in dominante cultuurpatroon) 
• Ze houden de bevolking allerlei soorten voorbeeldgedrag voor. 
• Cultuur wordt aangeleerd zonder formele interactie en communicatie met de 

gesocialiseerde (onpersoonlijk) 
• Kan primaire en secundaire socialisatie verzakken of versterken via soort van 

info 
- Gedragspatronen die aangegrijnsd worden, opvattingen die ze illustreren  

• Vb beeld van de vrouw als ‘zwakke’, “minder geschikt voor hogere functies” 
tegenover beeld van de vrouw in Scandinavische TV-reeksen (Borgen, The 
Bridge,…) 

- Macht ligt in dat niet enkel kinderen socialiseren maar tegelijk ook leerkrachten, 
ouders  

• De aangeboden waarden en normen via de massamedia zijn gelijk voor iedereen 
(geen eenmakend karakter!), maar de mate waarin naar bepaalde kanalen wordt 
gekeken en hoe ze worden geapprecieerd blijft contextgebonden (onderdeel van 
socialisatieproces)  vb mediagebruik bij kinderen tussen 0-8 jaar 

• Differentiële socialisatie  
- Socialisatie in dominante cultuur richt zich op specifieke doelgroepen (ipv algemene 

socialisatie die voor iedereen geldt!) 
- Klassenspecifieke socialisatie: arbeiderskinderen: voetbal, boksen vs 

middenklassekinderen: ballet, hockey, surfen   
• Leden worden van sociale klasse gesocialiseerd in de subcultuur van eigen 

klasse bij primaire groepen  
• Reproductie van klassenverschillen via klassenspecifieke socialisatie  
• M. Kohn: hoe gebeurt die klassenspecifieke socialisatie ? 

- de arbeidsomstandigheden van de ouders bepalen in grote mate welke waarden 
ze belangrijk vinden  

- Die waarden worden via socialisatie aan de kinderen aangeleerd en bepalen zo 
hun persoonlijkheid 

- Bepaalde waarden maken het makkelijker om te voldoen aan de eisen van het 
onderwijs  

- Bepaalde waarden zorgen ervoor dat het onderwijs als sprink^lank naar een 
carrière wordt gezien OF als een tijdelijke wachtkamer op een job/werkloosheid  

- Arbeiders, lagere bedienden :( 
• Kenmerken: Routinematig, geringe autonomie, lage complexiteit, gebrek aan 

betekenisvolle compensatie voor geleverde inspanningen 
• Warden: gehoorzaamheid aan extern gezag (externe beheersing), geringe 

intellectuele flexibiliteit, directe beloning 
• Repressief opvoedingspatroon: niet verbale communicatie, 

eenrichtingscommunicatie, afhankelijkheid van het kind, negatieve en 
materieel sancties, oudergericht socialisatie, kind percipieert wensen van 
ouders, restricties code 

- Hogere bedienden, zelfstandigen :) 
• Kenmerken: afwisselend, hoge autonomie, hoge complexiteit 
• Waarden: zelfredzaamheid, interne beheersing, intellectuele flexibiliteit, zin 

voor initiatief, uitgestelde beloning 
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• Participatief opvoedingspatroon: verbale communicatie, interactieve 
communicatie, zelfstandigheid van het kind, positieve sancties, ouders 
percipiëren wensen van kind, elaborated code 

• Berstein: onderscheid het taalgebruik bij restricted code en emlaborated code  
- Kinderen met # sociale achtergrond ontwikkelen # manier van spreken, die 

spraakgewoontes zullen later hun schoolse ervaringen beïnvloeden  
- Restricted code beroepsklasse: handig voor praktische situaties; minder geschikt 

voor gesprekken over abstracte ideeën, relaties of processen; kinderen aannemen 
dat de toebehoorde ze kent 

- Elaborated code middenklasse: kinderen kennen manier van spreken die 
voldoende abstract is en wordt op diverse situaties toegepast; gemakkelijker 
omgaan met eisen van onderwijs (universiteit); verklaart ongelijke slaagkansen en 
voortdurende sociale ongelijkheid  

- Restricted code: niet minderwaardig dan elaboredet code; verschil heeft te maken 
met concrete leefomstandigheden van de kinderen en van hun ouders; 
arbeidskinderen leven in homogene culturele omgeving waarin opvattingen, 
normen waarden stilzwijgend voorgesteld worden; middenklassegezinnen leven in 
diverse omgeving  

• Bourdieu en Passeron: rol van onderwijs in stand houden van opvattingen, 
waarden en normen; hoe klassenculturen geproduceerd worden  
- Scholen = middenklasse instituties bevolkt door leerkrachten die zelf uit 

middenklasse komen = pygmalyoneffect, ze besteden aandacht aan 
middenklassekinderen  

- Scholen spelen bel rol in reproductie van klassenculturen 
- Middenklasse kinderen: beschikken over cultureel kapitaal: kennis en cognitieve 

vaardigheden, opvattingen, houdingen, opleiding van een kind waarmee ze sociale 
privileges = formele en informele socialisatiepatronen komen overeen, ook op 
school (hebben het gemakkelijk); hebben deferred gratificatiën = uitgestelde 
beloning wat beter in onderwijs past  

- Arbeidsklasse kinderen: worstelen met cultureel deficit: kinderen uit 
arbeidsgezinnen ervan overtuigd dat ze enkel beschikt zijn voor arbeidsjobs, leid tot 
autodiscriminatie: via internalisatie wordt deze overtuiging vaak een self-fulfilling 
prophecy; geen deferred gratificatiën door repressieve opvoedingsstijl = opofferen 
toekomstige voordelen op aan onmiddellijke bevrediging  

- Symbolische geweld: voor het handhaven van culturele overwicht, gebruikt door 
middenklasse kinderen ‘la distiction’ 

- Kritiek door Marxistische sociologen en conservatieven  
• Marxistische: verwijten hun materieel dimensie van het klassenkarakter van de 

maatschappij, armere omgeving van arbeidsklasse kinderen = verklaart 
onderwijsdeprivatie  

• Conservatieven: verwijten van economisch determinisme; wnr economische 
organisatie van de samenleving veranderd, veranderd ook het sfeer van culturele 
dimensie  

• Toch kennen Bourdieu en Passeron relatieve zelfstandigheid toe aan culturele 
structuur, onderwijsstelsel vb leerkrachten en andere intellectuelen gesocialiseerd 
zijn in sociale verhoudingen die ze marginaal vinden, beschikken ze toch een 
speelruimte in denken en handelen! Functioneert als ‘ventielzeden’ = sociale 
systeem biedt uitvaart voor interne spanningen waardoor fundamentele 
veranderingen gemakkelijker afgevoerd worden  

- Genderspecifieke socialisatie: jongens vs meisjes  
• Gender: culturele invulling van bepaalde rollen (nurture) die op het eerste zicht 

geslachtsgebonden zijn (nature)  
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• Genderspecifieke verwachtingen van jongens vs meisjes (slide 30) 
• Genderrolsocialisatie: gebeurt op veel manieren en langs veel kanalen oa 

specifiek dagdagelijks taalgebruik, dagdagelijks interactie binnen het gezin, via 
specifieke spelactiviteiten en speelgoed, via schoolboeken, reclame/TV, werkgever, 
partner  

• LINK 3.10: andere taalgebruik bij vaders tegen dochters 
- Unconscious bias zonder slechte intenties  

• LINK 3.11: Pano reportage: lieve jongens en stoere meisjes 
- We denken in stereotypen en clichés die doorgedrongen zijn in onze 

maatschappij 
- Het gaat over de verwachtingen van man en vrouw van de maatschappij  
- Jonge kinderen internaliseren stereotypen die ze meekrijgen  

• Spelactiviteiten  
- Jongens; ruwer fysieke contact; groepen omvangrijker; activiteiten in openbare 

plaatsen zonder toezicht, meer kans tot ontwikkelen van eigen regels en eigen 
gedragsstandaarden als gevolg; meer hiërarchie, jongens komen vlugger tot een 
status- en machtsrangorden en deze zijn stabieler, meer ruimte voor conflict en 
competitie als gevolg  

- Meisjes: meer verbaal; kleinere groepen, belang van dyadische relaties; 
activiteiten door volwassenen georganiseerd, vake zin omgeving van 
volwassenen; status en machtsrangorden zijn minder stabiel, weinig ruimte voor 
conflict en competitie; meer aandacht voor de noden van de anderen als gevolg: 
nadruk op samenwerken  

- Genderrolsocialisatie speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en 
reproduceren van de zenderongelijkheid op heel veel domeinen van het 
maatschappelijk leven. Lande een culturen verschillen sterk in mate ze 
genderongelijk zijn en die ongelijkheid aanpakken  

• 10 meest genoegelijke landen: IJsland, Finland, Noorwegen, Denemarken, 
Nicaragua, Rwanda, Ierland, Filipijnen, België 

• Opname zorgtaken Vlaanderen (toch verschillen) 
- Vrouwen: minder huishoudelijk werk en zorgen van de kinderen 
- Mannen: steeds meer huishouden en meer zorgen voor de kinderen  

• Instituties spelen een rol in het ondersteunen en reproduceren van 
zenderongelijkheid  
- Arbeidsmarkt: hoogst gendergelijkheid: Scandinavische landen, België, UK, 

Frankrijk, Spanje vs laagst genderongelijkheid: Griekenland  
• Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt uit zich in horizontale segregatie: mannen 

en vrouwen zijn niet steeds in dezelfde sectoren tewerkgesteld  
- Vrouwen meer aanwezig in de tertiaire en quartaire sectoren (commerciële 

diensten, advies en bijstand, financiële diensten, horeca en kleinhandel, 
onderwijs, ziekenhuizen, maatschappelijke diensten) 

- De oorsprong van horizontale segregatie ligt in het onderwijs! 
• Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt uit zich ook in verticale segregatie: 

mannen zijn meer dan vrouwen vertegenwoordigd in hogere posities. 
- Verklaringen  

• Glazen plafond: bijna onzichtbare discriminerende barrières die het 
doorstoten van vrouwen naar de top onmogelijk maken  

• Glazen lift: soms gebruikt om de snellere promotie van mannen boven 
vrouwen (vooral managementfuncties) weer te geven binnen door vrouwen 
genomineerde bedrijfstaken als verpleging  
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• Kleverige vloer: vrouwen maken minder snel promotie bij het begin van hun 
carrière (autodiscriminatie, vrouwen denken dat ze nooit gaan halen, ze zijn 
realistischer dan mannen en onderschatten zichzelf  

• Glazen klif: situatie waarbinnen een vrouw bevordert wordt tot een risicovolle, 
moeilijke baan waar de kansen op mislukking groter zijn 

• Allerlei institutionele maatregelen verzwakken of versterken de 
gerderongelijkheid op de arbeidsmarkt 
- Vaderschapsverlof:  

• Korea: 50 weken, 30% compensatie  
• Japan: 50 weken, 50% compensatie  
• Noorwegen: 12 weken, 90% compensatie  
• US, Ierland, Canada, Turkije: geen enkele dag 
• Nederland: 2 dagen 
• België: 19 weken 

- Ongelijk loon in IJsland: verplicht loon voor man en vrouw  
• In veel landen en culturen is er een trage schift naar minder genderongelijkheid. 

Dit zet zich ook door in Gendersocialisatie 
- LINK 3.12: genderneutrale scholen  

• Naar kinderen verwijzen als mensen  
• Geen belang van welk soort speelgoed voor jongens en meisjes gepast is  
• Meisjes meoten niet rustig zijn, jongens mogen wenen  
• Jongens spelen met blokjes wat helpt hun met spatiale vaardigheden  
• Meisjes luisteren en gehoorzamen wat helpt ze in het schoolsysteem 

3.4 SOCIALE CONTROLE  

• Sociale controle: mensen die niet conformeren en buiten zijn/haar rol gaat op de rechte 
pad duwen  
- Vaak onbewust voor diegene die het controle uitvoert en diegene ondergaat  
- Alle vormen van socialisatie zijn (on)bewuste vormen van sociale controle  
- Sociale sancties spelen een belangrijke rol bij sociale controle: mensen aanzetten 

tot bepaald handelen of weerhouden hen ervan 
• Soorten sociale sancties via de gesocialiseerde persoonlijk of sociale omgeving  

- Interne: sociale persoonlijkheid  
• Positieve sanctie: solidariteitsgevoelens: instemming van sociale omgeving, 

conformeren om gewaardeerd te worden vb kinderen die doen wat hun ouders 
verwachten  

• Negatieve sanctie: schuldgevoelens: steun op geïnternaliseerde waarden en 
normen, sociale geweten (ik voel mij niet lekker want ik wil handelen in 
overeenstemming met de waarden/normen 

- Externe: sociale omgeving (alleen als je sociaal geweten hebt) 
• Positieve sanctie: beloningen: beloningen van sociale omgeving bij 

gewaardeerd sociaal handelen tegelijk de waardevolle ervan (her)bevestigd 
(knipoog, schouderklopje, prijs, opslag) 

• Negatieve sanctie: straffen: sociale reactie op afwijkend handelen (via 
afkeurende blik, roddelen, veroordeling, ontslag) 

- Psychopaten: geen solidariteitsgevoelens of schuldgevoelens  

3.5 AFWIJKEND GEDRAG  
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• Afwijkend of deviant gedrag: sociaal handelen dat waarden en normen van 
samenlevingsverband overtreedt. Impliceert weigering of het onvermogen om zich te 
houden aan spelregels van sociale context  
- Op afwijkend gedrag volgt een sociale reactie door samenlevingsverband dat haar 

stabiliteit bedreigd ziet. De tolerantie varieert. De marge is kleiner voor kleiner voor 
overtredingen op de centrale spelregels (wetten, zeden) dan voor minder belangrijke 
spelregels (gewoonten) 

- Afwijkend gedrag is functioneel p 247: stimuleert conformisme in de sociale 
context en zaait kiemen voor verandering in samenleving 

- Schandpaaleffect: door sanctioneren van de afwijkers, anderen worden overtuigd 
dat de regen waarden en normen belangrijk en juist zijn => samenhorigheidsgevoel 
neemt dat toe (WIJ/ZIJ) 

- Stedelijke context: hier wordt non-conformisme getolereerd = innoverend handelen  
(artistiek, intellectueel) 

- !Niet dezelfde als anomie van Durkheim  
• Typologie van afwijkend gedrag Merton  

- Plaatst deviatie in algemene maatschappelijke context;  
- Deviatie is een spanning tss de culturele bepaalde doelen en de institutioneel 

aanvaarde middelen om de doelen te bereiken  
- Als de meerderheid gelooft dat de doelen voor iedereen haalbaar zijn, maar dit in 

werkelijkheid een mythe is, is er een toestand van anomie(theorie)  
- Anomietheorie: 5 types van deviant gedrag  

1. Conformisme: doelen/middelen aanvaarden die samenleving voorspelt; zelfs ben 
je niet succesvol blijf je middelen hanteren die er zijn 

2. Innovatie: doelen wel aanvaarden (status) maar de middelen zijn er niet 
(diploma) je zoekt dan andere middelen  

3. Ritualisme: je blijft middelen gebruiken (studeren) maar je eigenlijk wilt geen 
doelen bereiken  

4. Retraitisme: middelen en doelen kunnen hun niet echt schelen, ze nemen 
afstand van samenleving (waarden en normen) en gebruiken geen middelen die 
samenleving aanbiedt (vrijwillig/onvrijwillig)  

5. Rebellie: doelen, waarden, middelen wervelen en kiezen voor een nieuw 
maatschappelijk model met andere doelen en andere instituties in leven om 
nieuwe doelen en waarden realiseren  

• Voorbeeld succes: 
- Institutionele aanvaarde middelen (normen) 

• Conformisme: institutioneel aanvaarde middelen (normen) en cultureel 
bepaalde doelstellingen (waarden) ; gedragen zoals verwacht, diploma 

• Innovatie: geen institutionele aanvaarde middelen wel cultureel bepaalde 
doelstellingen; doel willen realiseren, vb drugshandel, zwartwerkers en 
uitvinders die over de aanvaardbare middelen niet beschikken, IT 

• Ritualisme: wel institutioneel aanvaarde middelen (normen) en geen cultureel 
bepaalde doelstellingen (waarden); ze houden zich aan geaccepteerde 
gedragspatronen maar zijn onverschillig tov waarden vb stereotypische 
bureaucraten  

• Retraitisme: geen institutioneel aanvaarde middelen (normen) en geen 
cultureel bepaalde doelstellingen (waarden); ze nemen afstand van 
samenleving vb monnik en dakloze  

• Rebellie: revolutionairen; horen niet tot beide categorieën  
• Wanneer is gedrag afwijkend? 

- Is niet altijd duidelijk  
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- Duidelijkst in sociale contexten waar er slechts één cultuurpatroon is en waarden en 
normen duidelijk zijn voor iedereen (in moderne samenlevingen is dit zelden) 

- Sociale klasse in sociale context bepaalt of een handeling formeel als “afwijkend” 
wordt bestempeld (gelabeld) of niet EN bepaalt ook de reactie van de sociale 
context  
• Voorbeelden:  

- Kinderen uit de arbeidsklasse: bij afwijkend gedrag sneller doorgestuurd naar 
BSO of buitengewoon onderwijs, sneller labels van “gedragsgestoord” of 
“psychiatrische stoornis” 

- Volwassenen uit de arbeidsklasse: vaker sancties via het juridisch systeem, 
minder mogelijkheid tot individuele hulpverlening achter de schermen  

• Witteboordencriminaliteit: fiscale en financiële fraude EN wittejassencriminaliteit: 
dokters die fouten maken en niet gesanctioneerd worden (status?) 

• Allochtone jongeren: spanning tss socialisatieprocessen; bepaalde gedragingen 
afwijken van traditionele cultuur en verschillen van hun westerse opvattingen 
waardoor ze gemarginaliseerd worden in de samenleving (identiteit?) 

• Sociale klasse bepaalt mee of je in gevangenis terechtkomt en ook op de kans op 
doodslag: vb de meest repressieve gevangenis in de VS 
- Hofstede: VS liberaalst land ter wereld? Maximum vrijheid? 

• Grote aandeel van zwarten en andere minderheidsgroepen  
• Grote aandeel van mannen: alle mannen 1/9: blanke 1/17: zwarte 1/3: latino 

1/5 
• Aandeel van vrouwen: alle vrouwen 1/56: blank 1/111: zwart 1/18: latina 1/45 

- Niet alle sociale contexten reageren op dezelfde manier op dezelfde vorm van 
afwijkend gedrag: differentiatie in de reactie van de sociale context uit zich op 
verschillende manieren: 
• Noorwegen:  

- agenten niet standaard gewapend  
- Ook Breiviks terreurdaad veranderd niets aan 
- Na Breivik 60% van agenten vinden het niet fijn om wapen te dragen  

• IJsland:  
- Schiet voor het eerst iemand dood in 2013 
- Criminaliteit op het eiland met 322.000 inwoners (laagste ter wereld) 
- Met slechts 600 politieagenten (met dienstwapen) 

• Buitenlandse gevangenissen  
- Vb Congo, Bolivië, Noorwegen Halden Fengsel: high security gevangenis, 

Bastoy: low security prison met vrijheid en werken beter ?  
• Verklaringen voor afwijkend gedrag (p244) 

- Contextheorie Durkheim toegepast op zelfdoding  
• Zelfdoding hoger bij protestanten dan katholieken, hoger bij joden dan bij 

katholieken, bij ongehuwden hoger dan gehuwden, bij soldaten hoger dan bij 
burgers  

• Concludie: zelfsdodingscijfers hangen samen met de wijze waarop mensen 
samenleven en dit leidt tot # types zelfdoding  
- Egoïstische zelfdoding: sociaal geïsoleerd en weinig geïntegreerd leven vb 

popsterren, protestanten minder sociaal betrokken bij een groep dan katholieken 
en joden 

- Altruïstische zelfdoding: samenlevingsverband met te sterke cohesie; waarden/
normen van levensbelang; zelfdoder identificeert zich met collectiviteit waar hij 
toebehoort vb martelaren, Japanse kamikaze, religieuze sekten 
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- Anomische zelfdoding: mensen hebben geen regulerende waarden of normen; 
men moet zelf bepalen hoe te gedragen vb echtscheidingssituaties, omkering in 
waardesysteem   

- Fatalistische zelfdoding: geen uitweg meer vb slaven en euthanasie (geen 
relevante maatschappelijke vorm volgens Durkheim) 

- Labelingstheorie Becker: de oorzaak is hoe mensen er op reageren en niet het 
gedrag zelf  
• Deviant gedrag is gedrag dat zo door mensen wordt bestempeld  
• Primaire deviantie: alle handelen dat afwijkt van de (on)geschreven normen in 

samenleving (illegaal parkeren?) 
• Secundaire deviantie: enkel als het niet-naleven van de norm ook als deviant 

wordt gelabeld door de omgeving  
• Dus deviantie: geen kenmerk van persoon maar voorlopig eindpunt van interacties 

tss mensen ( 
- !Effect van toelichten van deviant gedrag op mensen 

• Deviant zelfbeeld: overtreders zoeken lotgenoten op (peers) wat leidt tot nieuwe 
opbouw van zelfbeeld; ontwikkeling van nieuwe eigenwaarde maar niet 
noodzakelijk op rechte-pad duwt  

• Blaming the victim syndroom: de slachtoffer van de etikettering krijgt de schuld 
van zijn situatie vb leerlingen die te vaak te dom of niet gemotiveerd interwijl de 
leraar niet in het hart van zijn eigen onvermogen of vooroordelen wil of kan kijken  

- De learned deviance-theories 
• In complexe gedifferentieerde huidige samenleving zijn er andere spelregels in 

verschillende groepen en geven aanleiding tot gedrag dat door de ruimere 
samenleving als afwijkend wordt bestempeld vb subcultuur en armoedecultuur, 
mensen die in die waarden en normen worden gesocialiseerd zullen zich ernaar 
gedragen, ook al wijken ze af van wat gangbaar is (Lewis) 

- De conflicttheorie  
• Diverse groepen die legitieme middelen hebben strijden om macht, het kapitaal, de 

status die in de samenleving ter beschikking liggen; ze bestempelen anderen als 
deviant voor de middelen die ze gebruiken !!! vb de Roma in nazi-Duitsland en de 
zwarten tijdens apartheidsregime in Zuid-Afrika OF VANDAAG demonisering 
vluchtelingen zoals illegalen, vloedgolf, invasie, gelukzoekers  

Deel IV: Maatschappelijke structuren en sociale 
ongelijkheid  
4.1 SOCIALE ONGELIJKHEID  

• Wat is sociale ongelijkheid? 
- Even terug… in alle samenlevingsverbanden worden taken en verantwoordelijkheden 

toegekend aan sociale posities die een impact hebben op de verdeling van 
maatschappelijke kansen! 

- Sociale differentiatie: posities/rollen worden gelijkwaardig gewaardeerd itv status, 
reputatie, of rijkdom, mensen staan in een nevengeschikte (naast) relatie tot elkaar vb 
vader vs moeder, broes vs zus 

- Sociale ongelijkheid: posities/rollen worden ongelijk gewaardeerd itv status, 
reputatie of rijkdom, mensen staan in een boven- en ondergeschikte relatie tot elkaar 
vb prof vs student, ouders vs kind 
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- Ongelijke verdeling van sociaal gewaardeerde goederen (economisch, sociale en 
cultureel) en de ongelijke waardering van actoren o.g.v. de maatschappelijke positie 
en levensstijl  

- Impliceert rangschikking van sociale posities van hoog naar laag (sociale 
rangschikking) 

- Heeft betrekking op individuele of collectieve actoren 
• Sociale ongelijkheid tussen individuen (1-1) 
• Sociale ongelijkheid tussen collectieve actoren (groepen) 

- Dahrendorf: soorten verschillen (zie boven) 
• Natuurlijke soortverschillen: uiterlijk (leiden nooit tot sociale ongelijkheid = 

ornamenteel) 
• Sociale differentiatie: sociale soortverschillen; neutrale specificaties van de 

verantwoordelijkheden en recht verbonden met sociale positie vb vader, moeder, 
man vrouw  

• Natuurlijke rangverschillen: in capaciteit sneller lopen enzo 
• Sociale stratificatie: sociale rangverschillen; sociale differentiatie en evaluaties itv 

reputatie, status of rijkdom, rangschikking van posities van laag naar hoog prof vs 
student, ouder vs kind  

- Zowel sociale differentiatie als sociale ongelijkheid kunnen gepaard gaan met 
structurele breuklijnen. 
• Relationele breuklijnen: actoren beschikken over weinig banden in een netwerk 

waardoor ze geen of weinig toegang hebben tot sociaal gewaardeerde goederen 
(dreigt sociaal isolement)  

• Institutionele breuklijnen: actoren krijgen geen of weinig toegang tot bepaalde 
sociaal gewaardeerde goederen als gevolg van het uitdrukkelijke en bedoelde 
ingrijpen van collectieve actoren (overheid, mensen met of zonder burgerlijke 
rechten, gevangenen en psychiatrische patiënten); bij sociale culturele of fysieke 
ontoegankelijkheid van diensten  
- Vb sociale uitkering: “rechthebbenden”// “niet-gerechtigden” 

• Ruimtelijke breuklijnen: actoren krijgen geen of weinig toegang tot sociaal 
gewaardeerde goederen als gevolg van processen van fragmentering in de 
(stedelijke) ruimte  
- Vb achtergestelde buurten (rijke buurten met veiligheidspersoneel/

toegangspoorten) vs “gated communities” (# gemeenschappen, versterkt door 
het continueren van hun levensomstandigheden en het ontbreken van interactie- 
en communicatiepatronen tussen gemeenschappen) 

• Maatschappelijke breuklijnen: actoren krijgen geen of weinig toegang tot sociaal 
gewaardeerde goederen als gevolg van de ontwikkeling van de samenleving tot 
deelsamenlevingen  
- Vb duale arbeidsmarkt: primaire jobs: hoog opgeleid vs secundaire jobs: 

arbeiders 
- Inkomensverwerving: verdiende vs ‘uitgekeerde’ inkomens  

- Vier soorten van sociale verschillen  
• Sociale differentiatie: geen breuklijnen en geen onderschikking (hiërarchie)  

- Neutrale specificaties van de verantwoordelijkheden en recht verbonden met en 
gebalde sociale positie vb vader moeder, man vrouw 

• Sociale fragmentering: geen onderschikking (hiërarchie) WEL breuklijnen   
- Puzzelstukjes die geen ongelijke verhoudingen impliceren vb ethnic villages in 

grootsteden, jongerenculturen  
• Sociale ongelijkheid: WEL onderschikking (hiërarchie) en geen breuklijnen  

- Door waardering voor posities en de economische organisatie van de 
samenleving  
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• Individueel: ongelijke participatie in gezondheidszorg  
• Collectief: ongelijke ordening van collectiviteiten in de vorm van continuüm 

functionalisten, kwalitatief verschillende klassen Weber, oppositionele klassen 
Marx 

• Sociale uitsluiting: WEL onderschikking (hiërarchie) en WEL breuklijnen 
- Dominante groep of kapitaal die bovenhand heeft en gebrek aan nodige 

middelen om kloof te overbruggen vb fysieke opsluiting, discriminatie, armoede  
• Inkomensongelijkheid 

- Historische wetmatigheid: in een economisch systeem gebaseerd op privébezit wordt 
vermogen van generatie op generatie gecumuleerd en overgedragen  

- Periode 1910 - 1975: historische vermogen onderbroken door  
• De materiële schade na 2 wereldoorlogen 
• De crisis van de jaren 1930 
• Na WO II: uitbouw van welvaartsstaten en het sociaal pact (afspraken tss 

werkgevers en vakbonden over verdeling van productiviteitswinsten) 
• Gevolg: rem op de inkomensongelijkheid   

- Periode 1975 tot nu: opnieuw groeiende inkomens-vermogensongelijkheid  
• Hoe? In neoliberale markteconomie groeit ‘oude rijkdom’ via interesten, 

opbrengsten uit financiële producten of huur, sneller dan ‘nieuwe rijkdom’ (groeit 
trager!) in de vorm van economische productie en lonen 

- In de laatste 3 à 4 decennia heeft de 1% hoogste inkomens hun loon zien stijgen 
met 150%. Bij de laagste 90% was de stijging 15% (Stiglitz, 2012) 

- Piketty 2013: hoe rijkdom in elkaar zit en hoe deze verdeeld wordt; onderscheid obv 
vermogen en inkomen  
• Bovenklasse 

- Welstellende klasse: aandeel in totale bevolking 9%; aandeel van totale 
vermogen 35% (van 60%); gemidd. vermogen per volw 1.2 mlj eu 

- Dominante klasse: aandeel in totale bevolking 1%; aandeel van totale 
vermogen 25% (van 60%); gemidd.vermogen per volw 5 mlj  eu 

• Middenklasse: aandeel in totale bevolking 40%; aandeel van totale vermogen 35%  
• Onderklasse: aandeel in totale bevolking 50%; aandeel in totaal inkomen 30%; 

aandeel van totaal vermogen 5% 
- Horeca of dienstverlenende beroepen  
- In Europa ontvangt helft van de totale inkomen 30% (in VS 25%) 
- Hoge aandeel in Europa door minimumloon  

- Hoe omvangrijk is de inkomensongelijkheid? Kaart met gini-coëfficiënt  
• Meest: Sub-Sahara Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, China, Mexico 
• Minst: Europa Duitsland, Scandinavië, België, Tsjechië 
• België is de beste in reduceren van inkomensongelijkheid door reductie door 

belastingen en sociale uitkering (daling tot 40%) 
- Zonder: 15% meer armoede  
- Toch steeds armoede in Vlaanderen 10 à 11% 

• IJsland: inkomensongelijkheid gehalveerd  
• Globaal bekijken: de helft van de weleusbevolking samen minder geld dan de 8 

rijkste mensen ter wereld 
- Inkomensongelijkheid onderschat de totale welvaartsongelijkheid in de 

samenleving 
• Daarom kijken naar de vermogensverdeling 
• Vermogen: geheel van roerende en onroerende goederen zoals huizen, auto’s, 

juwelen, aandelen, obligaties, schilderijen,.. 
• Vermogen is veel ongelijker verdeeld dan inkomen (oz België) 

- De rijkste 20% dus bovenste laag: inkomens 35,5% en vermogens van 61, 252% 
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- De armste 20% dus onderste laag: vermogen van 0,14%! 
- Sociale normen en inkomensongelijkheid: hebben individuen 

inkomensongelijkheid nodig als motivatie tot instappingen? 
• Latijns Amerika, Caribbean, Europa, Centraal Azië: inkomens moeten meer gelijk 

zijn 
• Midden-Oosten, Noord-Afrika: inkomens moeten ongelijker zijn 

- Why bother? Er is een positieve correlatie tss inkomensongelijkheid en 
gezondheids- en sociale problemen 
• Het gaat om grote waaier van sociale problemen, van levensverwachting en 

gezondheidsproblemen tot onderwijsprestaties, tewerkstelling en werkloosheid, 
sociale mobiliteit, criminaliteit, dalende economische groei (Wilkinson & Pickett) 
- Hoogst: VS, Portugal, UK 
- Laagst: Japan, Scandinavië, West-Europa  

4.2 SOCIALE STRATIFICATIE: COLLECTIEVE VORMEN VAN ONGELIJKHEID  

• Sociale stratificatie: sociale ongelijkheid tss sociale categorieën of collectiviteiten = 
sociale stratificatie of sociale gelaagdheid  
- Sociale categorie: strata; men is hier niet bewust van dat ze tot klasse behoren -> 

Marx: klasse - an - Sich 
- Collectiviteiten: standen of klassen: men is hier bewust van, dat ze tot klasse 

behoren  
• Mark: klasse - Fur- Sich 
• Functionalisme: sociaal stratum 
• Weber: sociale klasse  

• 3 invalshoeken om stratificatie te bestuderen: 
- Stratificatie naar stratum/sociale klasse (klassiek thema) 
- Stratificatie naar gender (recenter thema, zie deel 3!) 
- Stratificatie naar etniciteit (recenter thema, zie gastcollege “superdiversiteit”!) 

• In alle samenlevingen van enige omvang is één of andere vorm van sociale 
stratificatie. 
- Posities en statussen worden in gestratificeerde samenleving adhv particuliere criteria 

(bv bezit) toegekend.  
- Dit leidt tot specifieke vormen van gelaagdheid. 3 types: 

1. Standen (Europa in de middeleeuwen) 
2. Kasten (Indië) 
3. Klassen (huidige westen) 

- Traditie 1: de collectiviteiten vormen oppositionele sociale klassen Karl 
Marx (economisch determinist en benadrukt klassenbewustzijn)) 
• Samenleving is opgebouwd uit sociale klassen die tegengestelde of 

conflicterende belangen hebben die zorgen voor de dynamiek (relatie) van 
maatschappelijke verandering  

• Basis van sociale klassen is het al dan niet bezitten van de productiemiddelen: 
kapitaal  

• =Model met 2 antagonistische klassen die kapitalistische samenleving in 2 
aparte deelsamenlevingen delen  
- Burgerij: de klasse die kapitaal bezit (vroeger klasse-fur-Sich) 
- Proletariaat: bezitloze klasse (voordeel: industrialisatie) 

• Uitbuitingsrelatie: de relatie tussen burgerij en proletariaat 
- De meerwaarde die door arbeid tijdens het arbeidsproces wordt gecreëerd 

niet terugvloeit naar de arbeider maar wordt geïnd door kapitaalbezitters   
- LINK 4.1: vervreemding Marx  
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• Werk is nodig om zichzelf zien in objecten die ze creëren en vervult one 
als mensen (externaliseren wat goed is) 

• Maar in kapitalisme 19de eeuw: Mensen zijn vervreemd van zichzelf en 
de product die ze maken 

- Gevolg  
• Aliënatie of vervreemding met het product, arbeidsproces (hij/zij wordt 

slechts verlengstuk van machine), medemens (samenwerking wordt 
concurrentie), van zichzelf  

• Arbeider staat meerwaarde af aan kapitaalbezitter en zo verliest wat de 
mens echt tot mens maakt; vermogen om via arbeid de wereld te 
ontwikkelen en aan de eigen behoefte aan te passen 

• Is vervreemding in de postmoderne samenleving onvermijdelijk? 
- De meningen zijn verdeeld  
- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bieden voldoende stof tot nadenken,.. 

• Toenemende automatisering, robotisering, artificiële intelligentie  
• Toenemende aantal psychische problemen bij werknemers 

- 390.800 langdurige zieken 
- Waarvan 130 000 psychisch, 120 000 spier- en gewrichtsproblemen, 

23 000 ZS, 23 000 tumoren, 23 000 hart- en bloedvaatziektes, 23 000 
letsels door ongevallen, 46 000 de rest  

• Marx voorspelde dat de klassenstrijd tss kapitaalbezitters en proletariaat 
volgens drie fasen (stadia) zou verlopen: 

1. Individueel niveau: thuisarbeid (strijd tss individuele kapitalist en 
individuele arbeider) 
- Kapitalistische klassenstructuur  
- Geïsoleerd van andere arbeiders, geen samenhorigheidsgevoel of 

identificatie met elkaar (kunnen eigen toestand niet vergelijken met 
andere arbeiders) 

- Ze zijn zich enkel bewust van hun afhankelijkheid ten aanzien van de 
handelaar-ondernemer  

2. Toestandsklasse = Klasse-An-Sich: gemeenschappelijke toestand 
inzake bezit van productiemiddelen en socio economische 
omstandigheden  
- Gemeenschappelijke gedragspatronen die bepaald zijn door 

objectieve belangen 
- Klasse zonder dat ze tot leven is gekomen  
- Ze zijn niet bewust van de historische rol die ze vervullen  

3. Mentaliteitsklasse = Klasse-Fur-Sich: collectiviteit met eigen 
klassenbewustzijn (tijdens kapitalisme als burgerij!) 

- Voorwaarden dat toestandsklasse zich tot een mentaliteitsklasse kan 
ontwikkelen (tot klassenbewustzijn) 
• Bewust gemeenschappelijke deprivatie ontwikkelen  
• Interactie binnen toestandsklasse met open communicatiekanalen  
• Zich organiseren in politieke beweging of partij  
• Samenwerken en samenwonen in arbeidswijken  

• LINK 4.2: problemen met kapitalisme  
- Modern werk is vervreemd: Disconnectie tss werk en wie je echt bent  
- Modern werk is onzeker: arbeiders worden vervangen door machines 

zoals wegwerpproducten  
- Arbeiders krijgen weinig betaald terwijl kapitalisten rijker worden: 

Primitieve accumulatie: kapitalisten ziet het als beloning maar Marx ziet 
het als stelen van hard werk en talent  
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- Profit is een mooie wordt voor exploitatie  
- Kapitalisme is onstabiel: crisissen voorgesteld door kapitaalbezitters  
- Kapitalisme is slecht voor kapitalisten: iedereen worden geforceerd om 

geld hun grootste prioriteit te stellen = commodity fetisjisme  
• Marx dacht dat conflict tss het proletariaat en bourgeoisie zou leiden tot een 

klassenstrijd die uitmondt in een klasseloze maatschappij waarin conflicten 
tss productiemiddelen en productieverhoudingen niet langer bestaat  

• Meervoudige klassenschema’s en sociale lagen p 343 
- Beschrijvend mij van criteria: meervoudige klassenindelingen bevatten 

productiefactoren, maatschappelijke functies, status (=moderne 
empirische stratificatieschema’s) 
• Acht klassen in revolutie Duitsland: feodaal adel, burgerij, kleine burgerij, 

grot’e en middelgrote boeren, kleine boeren, lijfeigenen, landarbeiders, 
industriearbeiders 

• 7 klassen in revolutie Frankrijk: financiële burgerij, industrieel burgerij, 
handelsburgerij, kleine burgerij, landbouwers, proletariaat, 
lopmenproletariaat,  

- Sociale laag: geen eenduidige relatie tot de productiemodellen  
• Gevormd door individuen die tot verschillende klassen behoren  
• Gemeenschappelijke functie is het productieproces  
• Geen zelfstandige rol in de klassenstrijd maar verbindt de klassen 
• Duiden randgebieden van de klassen aan die slechts secundaire 

effecten uit combinaties van productiewijze en het politieke handelen 
kunnen beïnvloeden zonder dat ze autonome krachten 
vertegenwoordigen  

- Sociale gelaagdheid binnen proletariaat  
• Relatieve overbevolking: gen natuurwetmatig gegeven maar kwestie 

van de kapitalistische productiewijze  
• Bewegende overbevolking: gevolg van technologische innovatie en 

concentratie; deel van bevolking regelmatig ontslagen door snellere 
verandering van arbeidsmarkt  

• Stilstaande overbevolking: men met onregelmatige 
werkgelegenheden; teveel aan beschikbare arbeidskracht  

• Latente overbevolking: arbeidsreserve op het platteland van waaruit 
voortdurende stroom naar het stedelijke proletariaat vloeide (vandaag 
vervangen door de derde wereldlanden) 

• Pauperisme: armlastigen, lompenproletariaat  
• Waarom domineert in Marx’ werk de dichotome klassenstructuur? P345 

- Feitelijke klassenstructuur van de industrieel kapitalistische 
maatschappij lag dicht bij de schema; Klassenpositie en sociale positie 
vielen samen  
• Volgens Dahrendorf: industrieel revolutie verving oude strata door 

nieuwe en tegelijk waarden en normen dat pre-industrieel ordening 
legitimeerde  

• Vereenvoudigd Ideologisch klassenmodel naast de feitelijk bestaande 
en meer gedifferentieerde klassenstructuur: binaire beeld dient belangen 
van structuur beter; betekenisvolle relatie dat verbergt dat er nog andere 
groepen en conflicten bestaan; afstand tov andere klassen vergroten om 
eigen positie en politiek te vergroten  

• Identificeren van Ontwikkelingswetten en krachten die bij 
ontwikkeling betrokken zijn (burgerij en proletariaat spelen een 
secundaire rol en klassenstructuur 1ste) 
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• Relevantie van Marx: loonarbeid, uitbuitingsgraad, 
concentratiebewegingen van het kapitaal 

• Erik O. Wright: empirisch oz naar klassenstructuren van westerse landen 
(realistischer model!) 
- Behield de relatie tot de productiemiddelen als centraal criterium 
- Verving dichotomie bezit vs niet-bezit van productiemiddelen door 3 

vormen van controle 1) controle over fysieke productiemiddelen 2) de 
arbeidskracht van anderen (1 en 2 bezitsverhoudingen) 3) investeringen 
en middelenallocatie (economisch eigendom) 

- Behield 3 klassenmodel: burgerij en proletariaat  
- Tussenliggende strata  
- Managers en opzichters: tussenposities in controle over de 

productiemiddelen; combineren kenmerken van burgerij en proletariaat  
- Klassen concept niet langer dominantie maar uitbating  
- Verschil tss uitbuiting en onderdrukking; knecht-en heer relatie (kunnen 

niet zonder elkaar) 
- Kenmerken van uitbuiting: gebaseerd op eigendom van kapitaal, controle 

over organisatiemiddelen, bezit van vaardigheden of ‘credential assets’  
- Traditie 2: de collectiviteiten vormen kwalitatief verschillende sociale 

klassen M Weber 
• Vertrekt vanuit het “sociaal handelen” dat op verschillende terreinen 

(economisch, sociaal, politiek) gebeurt van het maatschappelijke leven en 
produceert vrij autonome resultaten. Ook inzake sociale ongelijkheid en 
sociale stratificatie  

• Sociale stratificatie benadert met multidimentioneel waarin dimensies 
onafhankelijk van elkaar zijn. 
- Terrein: Economisch (bezit), Sociaal, Politiek  
- Criterium: Positie op de markt, Status (bewust), Macht  
- Maatschappelijke vorm: Klasse (met autonomie), Stand, Partij 

• Sociale uitsluiting p354 
- Strijd om macht over levenskansen die door anderen wordt begeert 

• Gebeurt door monopoliseren of afsluiten van die levenskansen voor 
buitenstanders  

• Sociale groepen proberen om beloning te verwerven, vergroten of 
behouden  
- Beperken toegang tot bronnen/kansen tot een kleinere kring van 

uitverkorenen  
- Ongelijke verdeling van levenskansen (economische klassenbegrip) 

en gesloten sociale verhoudingen en gemeenschappen als gevolg! 
• Sociale klasse  

- Levenskansen bepaald door positie op de markt vb geldmarkt, 
arbeidsmarkt, landgoed of natuurlijke hulpbron) -> m.a.w. het gaat om 
dezelfde mogelijkheiden/kansen om sociale goederen te verwerven  

- Is een aggregaat van persoon die zich in dezelfde klassentoestand 
bevinden, typische kans op een positief of negatief monopolie op die 
markt 1)  voorziening van goederen 2) uitwendige levenspositie 3) 
innerlijke levenslot 

- Klassen hebben verschillende belangen die niet noodzakelijk 
tegengesteld zijn.  
• Bezitsklassen: typisch voor pre-industriële economisch ordening 

(belangrijkst bij Marx en Weber! Geleid weglating van middenklasse) 
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- Positief geprivilegieerd: DE RENTENIERS (baten van het in stand 
houden van het bestaande, onvrijen nukken daar niets aan doen) 

- Negatief geprivilegieerd: DE ONVRIJEN  
• Verwervingsklassen: typisch moderne, industriële MS; ondernemers en 

arbeiders baten beiden van de groei van handel en industrie  
- Positief geprivilegieerd: DE ONDERNEMERS (handelaars, reders, 

industriële ondernemers, bankiers) 
- Negatief geprivilegieerd: DE ARBEIDERS  

• Sociale klasse: geheel van klassenposities waartussen 
INTRAgenerationele en INTERgenerationele mobiliteit mogelijk is 
- Individuen kunnen vrij bewegen binnen klassentoestanden  
- Volgende sociale klassen: arbeiders, kleine burgerij, bezitloze 

intelligentsia, gekwalificeerde personeel, klasse van bezitters en door 
onderwijs geprivilegieerden 

• Middenstand-klassen: bestaan uit mix van positief en negatief 
geprivilegieerd  

• Stand  
- Specifieke positieve of negatieve sociale waardering van de positie (de 

eer) 
- Status of prestige (positie) 
- Sociale stand bestaat uit een veelheid van individuen die een gelijkaardig 

soort prestige genieten. Ze vormen i.t.t. klassen echte 
gemeenschappen. Standen zijn bewust van hun gemeenschappelijke 
positie. Gebaseerd op 
• Levensstijl: geheel van gedragsvoordeuren inzake consumptie, kleding, 

taalgebruik 
• Formele opleiding en ermee overeenstemmende levenswijzen  
• Prestige uit geboorte of beoefening van een beroep voortvloeit  

- Er is geen noodzakelijk verband tussen klasse en stand 
• Nouveaux riches: ze mogen over monopolie bezitten op markten maar 

ze zullen (nog) niet aanvaard worden als leden van daarmee 
overeenstemmende stand door hun levensstijl en taalgebruik  

- Sterke band tussen klasse en stand: sterker dan in etnische en religieuze 
groepen, stadsbuurten  
• Moderne burgerij: uitdrukkelijke gemeenschappelijke levensstijl en 

bewustzijn. Voorkeur voor plechtstatige godsdiensten met ceremonieel 
en zonder persoonlijk engagement itt middenklasse die naar ascetische 
moralistische interpretatie van dat godsdienst; lagere klasse: godsdienst 
als geluksbrenger  

- Elke succesvolle heersende klasse is als stand georganiseerd -> bij Marx 
mentaliteitsklasse 
• Klassen strijden binnen en tegen elkaar, door klassen proberen standen 

controle te verwerven over de economische markten  
• Partij  

- Elke vrijwillige vereniging die controle wilt verwerven over de beslissing 
van een gemeenschap om zelf doelen na te streven 
• Voorwaarden dat de gemeenschap rationele organisatie (kerk, bedrijf, 

gezelligheidsvereniging) bevat en bestuursapparaat bezit dat kan 
worden veroverd (partijvorming kan personeel of zakelijk zijn) 

- Handelen van partij is gericht op het beïnvloeden en gemeenschappelijk 
handelen ongeacht de inhoud daarvan. Dus op macht 

- Natiestaat: omvattende gemeenschapsorganisatie  
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• Politieke partijen strijden om hier controle over te krijgen -> strijd om 
legitiem geweld 

• De staat zorgt ervoor dat de leden zich identificeren met 1 stand = de 
natie (dit te reasliseren beschikt het over grondwet, parlement, koning/
president)   

- Verschillende types partijen (gemengde types, middelen om macht te 
verwerven van geweld tot verfijnde middelen sociale invloed, 
misleiding, macht van het woord) 
• Charismatische partijen:   
• Traditionalistische partijen  
• Geloofspartijen  
• Zuivere toe-eigeningspartijen  

- Traditie 3: de sociale categorieën liggen als strata geordend op een 
continuüm Functionalisme  
• Sociale strata 
• De samenleving is uitgebouwd uit strata die samen een continuüm vormen 

(“van meer naar minder” vb inkomen, vermogen, beroepsstatus) 
• De grenzen tussen strata zijn vrij vaag of onbestaande  
• Denken van sociale strata of sociale lagen gaat terug op het 

structuurfunctionalisme en nog vroeger E. Durkheim:  
- Enkel die vormen van sociale stratificatie die berusten op een ongelijke 

bijdrage van individuen aan de maatschappij zijn maatschappelijk 
aanvaardbaar  

- Die vormen van sociale stratificatie moeten wel gelegitimeerd worden door 
een morele consensus onder de leden  

- Geen ongelijkheid obv sociale afkomst, religie of etnische kenmerken 
anders vormt het een bedreiging voor de organische solidariteit   

• Structuur-functionalisten Davis en More 
- Door verschillende ongelijke sociale beloningen te koppelen aan 

verschillende sociale posities ontstaat sociale stratificatie  
- Nood aan mechanismen: bekwaamde (gekwalificeerde) leden van 

gemeenschap aanzetten om die cruciale, veeleisende posities in te nemen 
en dat alle andere positiebekleders zover brengen dat ze ook hun rol 
opnemen  

- Middel daartoe: aan verschillende posities verschillende sociale 
beloningen toekennen  

- Beroepsschalen (snel veranderende arbeidsmarkt) 
- Socio- economische status of SES: het EGP-model 

• Service class: hogere leidinggevende en professionele beroepen (incl 
grotere ondernemers) enmiddelbare leidinggevenden en professionele 
beroepen  

• Intermediaire klasse: Routine hoofdarbeid, kleinere zelfstandigen en 
leidinggevende handarbeid  

• Arbeidsklasse: gescholden handarbeid, halfgeschoolde, geoefende en 
ongeschoolde handarbeid en landarbeiders  

• Recente vraagstukken stratificatie: Zijn sociale klassen nog belangrijk? 
- Impact is gedaald  

• Klasse en levensstijl vallen niet langer samen  
• Naast economische factoren winnen ook sociale factoren aan belang  
• Politiek wordt minder bepaald door klassen en meer door andere loyaliteiten  
• De herkomstklasse is minder bepalend dan vroeger in de uitbouw van het leven; er 

is meer ruimte voor individuele mogelijkheden en keuzes  
Elina Margashvili                �53



- Volgens anderen: klassen zijn niet helemaal verdwenen  
• Sociale klasse blijft cruciale determinant op heel veel domeinen van het 

maatschappelijk leven en bij het maken van (schijnbaar) individuele gedragskeuzes  
- Vb inkomensverwerving: rijk worden door te werken vs het verwerven of erven 

van kapitaal 
- Vb sociale klasse en muziekkeuze  

• Dat de klassenstructuur gewijzigd is sinds Marx, Weber en de 
structuurfunctionalisten betwijfeld niemand. Dat besef heeft geleid tot nieuwe 
stratificatiemodellen die steeds op één of een combinatie van de 3 tradities 
teruggaan.. 

- Wijzigingen in de klassenstructuur na WOII en na 1975 
• Maatschappelijke veranderingen die klassenstructuur van moderne samenlevingen 

gewijzigd hebben  
• Er zijn vier grote vragen* 

- Maken dezelfde groep nog deel uit van de upperclass of is die van 
samenleving veranderd? 

- Is de hele samenleving één grote middenklasse geworden? Os is die 
middenklasse juist verdwenen en blijven we echter met een tweeklassenmodel? 

- Is de arbeidsklasse zichzelf gebleven of is ze verburgerlijkt?en dus eigenlijk 
opgeslorpt door de middenklasse? 

- Is er een (nieuwe) onderklasse ontstaan? 
- Pierre Bourdieu 

• Webers levenskansen als onafhankelijk concept  
• Basisconcepten  

- Sociale ruimte: samenleving die bestaat uit onderling verbonden velden 
(literaire, economische, politieke, culturele, religieuze) 

- Veld: elk veld is een geordend geheel van sociale posities dat door individuen, 
groepen, organisaties, instituties wordt bezet en de situatie bepaald wie het 
bevolkt  
• Een geheel van ongelijkheids-en machtsrelaties tussen die posities    

- Hij brengt verschillende dimensies van het samenleving bij elkaar via kapitaal en 
habitus (gedrag) 
• Soorten kapitaal  

- Economisch kapitaal: materiële mogelijkheden obv inkomen en bezit, 
omgezet in geld.  

- Sociaal kapitaal: geheel van relaties binnen een sociaal netwerk of het 
kapitaal aan respectabiliteit en eer (prominente status) 

- Cultureel kapitaal: geheel van disposities (opvattingen, houdingen) die 
naar hogere cultuur of Bildung verwijzen (opleiding, kennis, diploma’s, 
titels, familiale achtergrond, culturele ergernis, ‘awards’,…) 

• Habitus: een duurzame manier van waarnemen, denken en handelen, 
waarmee mensen zich in een ‘maatschappelijk veld’ (b arbeidsmarkt, 
gezinsleven) kunnen handhaven en verder kunnen komen. Het zijn 
handelings- en waarnemingsschema’s. 
- Gewoonte die aangeleerd wordt die duurzaam en productief van aard is 
- Coping strategie in relatie tot klassenpositie  
- Generatieve structuur: specifieke praktijken in # culture velden op = 

noemer 
- Sociale klassenstructuur: vervat in individuele disposities dat ze natuurlijk 

lijken waardoor hun sociale oorsprong verdwijnt  
- Kapitaal en habitus brengen de leefstijl voort (in sociale verkeer) 
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• De handelingsschema’s in de habitus bepalen iemands consumptie (toe-
eigening van goederen) (materiële consumptie)  
- Differentiatie in materiële consumptie: inkomenspositie 

• De waarderingsschema’s bepalen ‘de’ smaak (culturele consumptie) 
- Culturele differentiatie: door verschillen in opleidingsniveau vb leesgedrag, 

operabezoek  
• Samen leggen ze de leefstijl vast. Door het uitdragen van leefstijl 

onderscheiden mensen zich van anderen (la distinction) en laten ze zien wie 
ze zijn en tot welke maatschappelijke groep ze behoren of waarmee ze 
aansluiting zoeken. Leefstijl en distincties daartussen zorgen zo voor de 
maatschappelijke afbakening tss sociale groepen  

• Klassenstructuur bij Bourdieu  
- Binnen eenzelfde klasse ontstaan uiteenlopende kapitaalstructureringen die tot 

fracties leiden 
- Klassen verschillen in habitus en in de mate waarin ze beschikken over kapitaal: 

hoe lager de sociale klasse, hoe minder kapitaal men bezit 
- 3 klasen elk samengebonden door gelijkaardige smaken en leefstijlen  

• Dominante klasse: bezit veel economisch, sociaal, cultureel kapitaal en erg 
formalistisch ingesteld; bestaat uit twee fracties  
- Intellectuelen en kunstenaars: weinig cultureel kapitaal, veel cultureel 

kapitaal  
• Habitus: aristocratisch ascetisme  

- Industriëlen en groothandelaars: weinig cultureel kapitaal, veel 
economisch kapitaal (bv kunst, geschiedenis, jacht en golf); luxe en 
verspilling  

- Leerkrachten, ingenieurs, vrije beroepen, hogere kaders… met 
Intermediaire positie binnen de dominante klasse; niet zo lang 
behoren tot burgerij; bezitten groot onderwijskapitaal  

• Middenklasse of kleine burgerij: bezit altijd te weinig economisch en 
cultureel kapitaal  
- Ambachtslui en kleinhandelaars: politiek rechts door schrik om meer te 

verliezen, hierin lijken ze erg op hun voorgangers die nazi’s aan de macht 
hielpen  (dalers) 

- Onderwijzers, Bedienden en middenkaders: politiek links (stijgers); veel 
familiaal cultureel kapitaal; tendens tot nieuwe opwaartse mobiliteit  
• Habitus: puriteins-ascetisch = spaarzaamheid en discipline, 

nauwgezet en deftig, permitteert zich geen opvallende kleding of dure 
dingen 

- Cultuur:  
• Erbij willen horen maar valt door de mand door gebrek aan culturele 

codes  
• Erkent wel de hogere cultuur, maar kent ze niet “consumeert de slechte 

kopie en denkt dat het om het origineel gaat” 
• Schijnverband tussen onderwijsniveau en cultuurparticipatie  
• Slechts beperkt aantal aantal kinderen, typerend streven naar 

opwaartse mobiliteit  
• Arbeidsklasse: weinig sociaal, economisch en cultureel kapitaal 

- Habitus: realistische levenshouding  
- Aanvaarden hun beperkingen en voelen zich daarbij goed 
- Volgens Bourdieu geen strijdlustig proletariaat  

- Sociale klasse bepaalt levensstijl  
• Voorbeeld: muzikale voorkeur  
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- Hogere sociale klassen: opera, rock, pop, reggae, klassiek muziek  
- Lagere klassen: rap, heavy metal, country, disco  

• Voorbeeld: dood en ziekte  
- Sociale stratificatie = voorspeler zowel mortaliteit als morbiditeit  
- Hoe lager iemands plaats is in het stratificatiesysteem, hoe groter de kans op  

• Een lagere levensverwachting en lagere gezonde levensverwachting  
• Allerlei (alle?) fysieke gezondheidsproblemen en mentale 

gezondheidsproblemen  
- Stratificatie is ook gelinkt met de gezondheidszorg  

• Ongelijke gebruik, toegang, gezondheidsverstrekking  
- Sociale ongelijkheden beïnvloeden de gezondheid  

• Verklaringen voor de link tussen sociale stratificatie en morbiditeit zoekt men op 
drie niveaus  
- MICRO: individu en gezin  
- MESO: de wetgeving op sectoraal vlak in een bedrijf (giftige stoffen?) 
- MACRO: hoe gezondheidszorg georganiseerd is in een land (cultureel stigma? 

remgeld?  
• De link tussen sociale ongelijkheid en morbiditeit komt tot stand door een dubbel 

proces: 
- Personen is een lage SES zijn meer blootgesteld aan stresserende 

levensomstandigheden en hebben minder beschermende middelen  
- Meest gangbare hypothesen:  

• Artefact hypothese: verschillen komen door fouten in de meting; geen 
oorzakelijk verband tss gezondheid en SES 

• Sociale selectie hypothese: gezondheidstoestand beïnvloed SES  
• Materiële hypothese: SES gaat samen met ongelijke verspreiding van 

materiële middelen die het mogelijk maken gezond te leven of toegang te 
hebben tot goede gezondheidszorg  

• Psychosociale hypothese: SES gaat samen met ongelijke verspreiding van 
stressende omstandigheden en van middelen/bronnen om die omstandigheden 
het hoofd te bieden  

• Gezondheidsgedrag hypothese: SES gaat samen met ongelijke verspreiding 
van gedragingen en leefstijlen die de gezondheid bevorderen of schaden  

• Oorzakelijke hypothesen in vereenvoudigd diagram volgens Mackenbach 
2006: 
- Intermediaire factoren tussen socio-economische status en gezondheid  

• Materiële factoren: gebrek aan financiële middelen of een milieuhinder  
• Psychosociale factoren: stress door leef-en arbeidsomstandigheden   
• Gezondheidsgedragingen: de ongelijkheden in gezondheid door ongelijke 

verdeling gedragingen die verband houden met gezondheid (roken, beweging, 
voedingsgewoontes, drank- en drugsgebruik in bevolking  

• Voorbeeld: depressie  
- LINK 4.4: wat is een depressie 

• Zwarte hond als depressie  
• Depressie heb je niet elke dag, als het komt dan voel je veel ouder en veel 

slechter  
• Iedereen lijkt te genieten van hun leven behalve je (bril)  
• Slechte concentratie, geen zin voor eten 
• Mensen proberen depressie verbergen omdat het stigma bestaat rond 

depressie  
• Slecht slapen door herhalende slechte negatieve gedachten  
• Hoe ouder je wordt, hoe erger depressie wordt 
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• Zelfmedicatie helpt niet 
• Gevolg van depressie is isolement en voel je je uitgeput  
• Wegjagen lukt ook niet meer  
• Neemt heel je leven over 
• Professionele hulp opzoeken is de eerste stap naar herstel 
• Maakt niet uit wie je bent, depressie duikt op bij miljoenen mensen, depressie 

maakt geen onderscheid  
• Bewegen is bijna even effectief als antidepressiva voor de behandeling van 

mild tot matige depressie  
- WGO: meest voorkomend ziekte tegen 2030 
- Veel voorkomend psychisch probleem 

• Life time prevalentie  
- 1/5 vrouwen  
- 1/10 mannen  
- 1/5 jongeren in Vlaanderen  

- Casus: depressie in Europa  
• Vraag 1: komt depressie in alle Europese landen evenveel voor?  

- Ja, er zijn verschillen tussen rijkere en armere landen (MACRO) 
• Meeste in: Spanje, Portugal, Estland, Macedonië  
• Intermediaire: België, Nederland, Frankrijk, UK 
• Minste: Noorwegen, Zweden, Finland  

• Vraag 2: is de kans op depressie even groot in de bevolking? 
- De kans op depressie verschilt naargelang (tussen personen) (MACRO/

MESO) 
• Gender  

- In alle landen: vrouwen meer dan mannen  
- Grootte van gerderverschil verschilt land tot land  

• Grootste verschillen in landen met traditionele genderideologie en 
lage mate van de-familialisatie: Zuid-en Oost-Europa 

• Kleinste verschillen: Ierland, Slovakije en in sommige Scandinavische 
landen  

- In alle landen spelen gezinsfactoren en socio-economische factoren een 
rol! MAAR: belang van elk soort factor verschilt van land tot land  

- Risico is kleiner waaneer men gehuwd is of samenwonend (v/m) 
- Het is niet zo dat bij mannen socio-economische factoren en bij 

vrouwen gezinsgerelateerde factoren depressie veroorzaken! In (bijna) 
alle landen voor mannen/vrouwen vormt SES de sterkste 
PREDICTOR voor depressie   

• Migratie/etniciteit  
- Meer depressie bij 1ste generatie migranten en bij individuen afkomstig 

van buiten de EU-27 (1ste en 2de generatie)  
- Dit hoger risico is niet verklaarbaar vanuit variatie in etniciteit. Ze 

ontstaan doordat deze groepen meer barrières tot socio-
economische integratie en processen van discriminatie ervaren  

- Migranten afkomstig buiten de EU-landen ervaren de meeste barrières 
tot socio-economische integratie  

- De verschillende welvaartstaatsregimes slagen er in verschillende 
mate in om die barrières te reduceren  

• SES/armoede (MACRO/MICRO) 
- In gans Europa mensen die in armoede leven hebben hoger risico op 

depressie  
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- De link tussen armoede en depressie is sterker in liberale 
welvaartsstaten. Deze landen slagen er het minst in om de 
deprimerende effecten van armoede te counteren 

- De link verschilt naargelang de levensfase. Of je bij een confrontatie 
met armoede depressief wordt of niet verschilt naargelang je leeftijd  

- 2 hypothesen:  
• Surviving experience: naarmate men ouder wordt heeft men 

ervaring met het aanpakken van moeilijke periodes en tekorten, 
hierdoor zal armoede op latere leeftijd minder depressies uitlokken 

• Limited opportunities: naarmate men ouder wordt heeft men minder 
mogelijkheden ter beschikking om periodes van deprivatie/armoede 
het hoofd te bieden. Hierdoor zal armoede op latere leeftijd bij meer 
mensen depressies uitlokken  

- Via hun welvaartsstaatsregime verschillende landen verschillen van 
mekaar in de mate waarin armoede in een bepaalde levensfase meer of 
minder deprimerend is. 

4.3 SOCIALE MOBILITEIT  

• Wat is sociale mobiliteit? 
- Sorokin: eerste definitie van sociale mobiliteit; transitie van waarden 
- De mogelijkheid van individuen of groepen (vb etnische gemeenschappen, sociale 

klassen, beroepsgroep) om van sociale laag te veranderen. 
• Open samenleving: wnr sociale mobiliteit in een samenleving mogelijk is  
• De mate waarin samenleving open is = sociale permeabiliteit. Naargelang van het 

klassenperspectief is sociale mobiliteit: 
- Gemakkelijk: structuurfunctionalisme  

• Zeer grote sociale mobiliteit zorgt ervoor dat de juiste man/vrouw op de juiste 
job terechtkomt en dit is noodzakelijk voor het in stand houden van 
maatschappelijke orde  

- Mogelijk: Weber  
- Onmogelijk: Marx  

• Geen oplossing voor probleem van de klassentegenstelling en ermee 
samengaande verdeling van de macht 

- Sociale mobiliteit horizontaal en verticaal  
• Horizontaal: tussen 2 posities van hetzelfde niveau die functioneel van elkaar 

verschillen  
- Jobmobiliteit van de ene naar de andere afdeling  
- Economische migratie naar West-Europa  
- Geografische mobiliteit: migratie  

• Verticaal: tussen hoge en lage sociale positie  
- Opwaarts: promotie binnen een bedrijf  
- Neerwaarts: van manager in een topbedrijf naar eigenaar van een KMO (CEO) 
- Meeste aandacht in sociologie! Adhv criteria: opleiding, inkomens, status, 

beroepspositie  
- INTERgenerationele en INTRAgenerationele mobiliteit adhv veranderingen in 

beroepsposities 
• Intergenerationeel: tussen 2 generaties  

- Arbeidszoon neemt kaderfunctie op 
- Sociale positie’s tss 1ste generatie migranten vergelijken met de latere 

generaties (of ze later meer geïntegreerd raken of niet) 
• Intragenerationeel: binnen dezelfde generatie  

Elina Margashvili                �58



- Arbeider neemt kaderfunctie op 
- Statuscongruentie  

• Hoge sociale herkomststatus heeft minder intergenerationele daling 
• Lage herkomststatus heeft intergenerationele stijging  
• Hoe groter de statuscongruentie, hoe minder mobiliteit  

- Niet enkel individuen en groepen kunnen van positie veranderen in het 
stratificatiesysteem, maar de posities kunnen zelf ook veranderen ten gevolge 
veranderingen in de beroepsstructuur van de samenleving = positionele mobiliteit  
• Zoon van een onderwijzer in het basisonderwijs wordt leraar in het secundair 

onderwijs  
• Tertiarisering van economie 
• Meer jobs dus meer hoge mobiliteitkansen maar wordt druk bezet en zakt weer 

weg; posities die vroeger veel aanzien genoten zoals onderwijzend personeel, 
kantoorbedienden moeten nu plaats maken voor hooggekwalificeerde technische 
beroepen (ingenieurs, IT, chirurgen) 

• Opwaartse mobiliteit mogelijk MAAR… 
- Opwaartse mobiliteit (verticale) 

• Living the American Dream? 
- Heersende ideologie: westerse samenlevingen bieden meer kansen voor 

iedereen, ongeacht de sociale herkomst zolang men hard genoeg voor werken = 
sociale mobiliteit  

• Idiological equalitarims: geloof in “gelijkheid voor iedereen” is functioneel! 
- Personen met lagere sociale afkomst worden de idee voorgehouden dat ze even 

succesvol kunnen zijn als ze maar hard genoeg werken -> ze hebben de illusie 
dat ze als gelijken zullen behandeld worden door diegenen in de positie die zij 
ambiëren  

- Geloof reduceert de emotionele afstand tss personen van # sociale rang 
- Personen uit de elite geloven dat ze door eigen talenten hun positie hebben 

bereikt  
• Hypothese volgens de statusincongruentietheorie 

- de kans op sociale mobiliteit is kleiner, naarmate de verandering van positief 
meer statuscongruentie te weeg brengt (hoe groter de sprong, hoe minder 
waarschijnlijk  

• War zegt de praktijk?  
- De sociale mobiliteit in veel geringer dan veelal wordt gedacht 
- Dat geldt voor aantal personen dat sociaal mobiel is 
- Als voor de reikwijdte van de sociale mobiliteit  
- (+)Hefboom tot sociale mobiliteit: (mobiliteit bevorderd door structurele evoluties) 

• Onderwijs  
• Exogame huwelijken  
• Politieke en sociale acties die tot collectieve positieverbetering leiden vb 

arbeidsklasse en vrouwen na WOII 
- (-)Drempels tot sociale mobiliteit (verhinderen) 

• Het geloof dat bestaande ongelijkheden rechtvaardig zijn en/of door een 
hogere macht gewild (denk aan idiological equalitarim) 

• Het geloof in een trickle down effect: idee dat welvaart van de rijken sijpelt 
door naar lager klassen (MAAR) in realiteit ?? 

• Geloof heeft hogere macht waarvoor men geen controle zouden hebben 
• Hoogste sociale klassen wenden allerlei machtsmiddelen aan om de 

bestaande verdeling in stand te houden  
- Fysieke machtsmiddelen vb stakingsbrekers, huurmoordenaars  
- Juridisch en politiek apparaat in een rechtstaat  
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- Of via veel subtiele wegen, zoals de (in)directe controle over de media 
(controle over informatiekanalen = TV) 
• Zodat ideologieën uitdrukkelijk of steels overgebracht worden op het 

publiek (fake news) 
• Maatschappelijke problemen zo gedefineerd kunnen worden dat de 

oplossing die de dominante klasse aanbrengen, de meeste plausibele 
en effectieve lijken bv “TINA - there is no alternatieve” 
- Structurele economische crisis wordt door dominante klasse 

zogezegd opgelost door besparingen en crisis wordt “opgelost” maar 
afgewenteld op de zwakkere bevolkingsgroep!!!  

• Armoede: te laag inkomen en geen meervoudige uitsluiting van de 
samenleving 

• Wie wordt beloont? 
- Wie de machtsverhoudingen niet in vraag stelt maar actief en passief 

ondersteunt door toekenen van adelijke titels door het hof. 
- Sociale dominante lagen controleren de toegang tot hun wereldje 

door vestigingswetten, voorbehouden voor geselecteerden en sociale 
stijgers 

- Stimuleren van sociale barrières: taalgebruik en dresscode waardoor 
onzekerheden ontstaan bij stijgers  

• Problematiek van sociale mobiliteit is eigen aan bepaalde type samenleving 
- Kasten en standensysteem: geen sociale mobiliteit  
- Maatschappijbeeld:  

• Europa:  
- Sociale mobiliteit is lager in landen met hogere inkomensongelijkheid 

• VS: lage sociale mobiliteit en hoge inkomensongelijkheid  
• Scandinavische landen Finland.. : hoge sociale mobiliteit en lage 

inkomensongelijkheid  
- Kans dat men geboren wordt in laagste inkomens en opklimt naar hogere 

inkomens  
• Denemarken: 14% hoger dan VS (8%) 

- Kans dat iemand die geboren wordt bij de laagste inkomens (20%) dat die 
daar blijft  
• Denemarken > VS 

- Onderzoek toont aan dat bij toenemende ongelijkheid  
• Jongeren uit lage inkomensgezinnen minder gaan investeren in hun eigen 

human Capital (onderwijs)  
• Jongeren vaker NEET zijn (jongeren die niet langer in onderwijs zijn en niet 

in werk of een training) 
• Jongeren lagere gemiddelde scores behalen op wiskunde en leestesten  
• Opgelet! 

- Het is niet zo dat bij toename van ongelijkheid, jongeren minder 
aspiraties hebben om succesvol te zijn 

- Het is eerder andersom: doorgaans hebben ze meer aspiraties, maar 
zijn de kansen om effectief succesvol te woeden veel kleiner  

- België/Vlaanderen  
• Kent lage inkomensongelijkheid vergelijkbaar met Denemarken MAAR kent 

een vrij lage sociale mobiliteit in vergelijking met Denemarken  
- Differentiatie in- en uitstroom van kinderen in het onderwijs  
- Arbeidskinderen kiezen  

• Minder prestigieuze opleidingen en beroepen  
• Minder voor universitaire onderwijs  
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• Meer voor beroepsgerichte diploma’s (ook in het hoger onderwijs) 
- De status van het gekozen onderwijstype is dus congruent met de 

sociale status van het milieu van herkomst!  
• In Vlaanderen: serieus onderzoek en theorievorming over sociale 

mobiliteit = onbestaande; vaststelling moet helaas uitgebreid worden tot de 
hele thematiek van sociale stratificatie (zie onder) 

- Ter uitleiding… “inkomensongelijkheid” vs “kansengelijkheid” 
• Equality: iedereen heeft gelijke kansen 

- België baseert zich hierop (UNIA) 
- Vb armoede bestrijd je door evenveel kindergeld te geven voor iedereen  

• Equity: iedereen heeft gelijke resultaten  
- Verschillen in investering toepassen 
- Vb hoe armer het gezin hoe meer kindergeld  

4.4 MACHT 

• Wat is macht? heeft uiteenlopende vormen  
- Brute macht 

• Mogelijkheid van actor X om het gedrag van actor Y te sturen om eigen doelen te 
bereiken.  

• Basis: niet het gedrag van de machthebbers maar de positie die ze bekleden  
• Wie zich dichter bij 1 van de machtscentra bevindt, beschikt over meer macht 
• Positie bepaalt macht (ook Weber) 
• 3 soorten: 

- Manipulatie: verborgen machtsuitoefening omdat de doelstelling van de 
machtshebber niet duidelijk zijn 

- Dominantie: wordt door beide actoren erkend maar niet noodzakelijk aanvaard  
- Hegemoniale of vanzelfsprekende macht: is mogelijk omdat mensen zich 

makkelijk conformeren aan gewoonten aangeleerd tijdens de socialisatie 
(=normatieve beïnvloeding). Het aanvaarden van informatie van iemand als 
weergave van realiteit van de werkelijkheid en je richt je handelingen ernaar = 
informatieve beïnvloeding. Machtsbeïnvloeding wordt dan vanzelfsprekend  

- Gezag: aanvaarde macht, gerechtvaardigd, legitieme beïnvloeding door anderen (vb 
scheidsrechter fluit maar berust op zijn gezag en macht MAAR heeft geen macht om 
om de overtreder geldboete op te leggen  
• Weber onderscheidde er 3 vormen van gezag 

- Charismatisch gezag: obv buitengewone aantrekkingskracht die iemand 
uitoefent op publiek (profeten, volksmenners); perceptie dat volgers hebben, dat 
figuur over bijzondere persoonlijke kwaliteiten beschikt  
• Positief  

- Jezus, Mohammad, Gandhi, Martin Luther king, (Obama?) 
- Zetten per se bestaande instituties niet voort 
- Dagen dominante waarden en vormen (vb racisme, slavernij, armoede…?) 

van samenleving uit en roepen tot radicale veranderingen  
• Negatief  

- Charismatische uitstraling kan demonisch zijn 
- Hitler en Goebbels, Stalin,… uiterste rechtste politici 

- Traditioneel gezag: obv tradities, overlevering of gewoonten (’t is al altijd zo 
geweest) 
• Paus en Koning  
• Vandaag: traditioneel gezag = symbolisch door erosie van tradities  
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- Legaal-rationeel gezag: obv controleerbare principes en regels die rechters en 
ambtenaren beschikken  
• In moderne samenleving met ideaaltypes in de rechtstaat en bureaucratische 

organisatie  
• Politieke leiders ontleden hun gezag aan geschreven wetten en grondwet  
• Positie wordt sterker als hij # vormen van gezag combineert vb docente die 

door haar studenten op handen wordt gedragen = legaal-rationeel met 
charismatisch gezag  

- Beïnvloeding: gedrag van de ene actor verandert via een proces van overtuigen  
• Informatieve en normatieve beïnvloeding (zie boven hegemoniale of 

vanzelfsprekende macht) 
• Over machtsbronnen en elites  

- Types machtsbronnen  
• Politiek: bron; posities met legitieme macht (sanctioneren,) 

- Chef ontslaat werknemer, rechter geeft geldboete of gevangenisstraf, leraar legt 
werkstraf op 

- Moderne rechtstaat: monopolie op geweld (leger, politie) = ultieme vorm van 
politieke macht! 

• Economisch: bron; controle over schaarse goederen (ondernemer heeft macht) 
- Schepen van banen, betalen van lonen, werknemers aanvreten of ontslaan 

• Sociaal: bron; mobilisatievermogen obv solidariteit 
- Rond gedachtegoed, gemeenschappelijke gedachten  
- vakbond, milieuorganisaties, voor- en tegenstanders van abortus euthanasie of 

homohuwelijk  
• Cultureel: bron; loyaliteit en gedeelde waarden  

- Mogelijkheid om anderen te informeren of overtuigen  
- Wetenschappers, religieuze leiders, kunstenaars over racisme, sociale 

ongelijkheid of biotische vraagstukken  
- Combinatie van machtsbronnen: machtselites, dezelfde personen en families, 

kerk haar culturele en sociale macht om politiek te sturen, economisten probeerden 
om politieke macht te verwerven, militaire elite met hoogste kaders in leger 
• Bourdieu: culturele macht is niet onderschikt aan de andere vorm van macht, 

anderen: sociale macht inboeten en economische betekent meer 
• Pluralistische model van macht: 

- Strijd tussen # machtsgroepen 
- Geen duurzame machtsconcentratie omdat # groepen elkaar in evenwicht 

houden  
- Countervailing power: elke macht heeft tegenmacht nodig voor 

machtsevenwichten en voor geordende machtsoverdrachten  
- Publieke opinie: vaag vluchtig maar invloedrijk! 

• Bronnen van publieke opinie steunen op 3 pijlers  
- Politieke commentatoren met duidelijke en uitgesproken interpretaties over de 

sociale werkelijkheid  
• Hun referentiekader is dat van een kleine, intellectuele elite of van het 

‘gezond verstand’ 
• Populistische mening  

- Periodieke opiniepeilingen 
• Wetenschappelijke kwaliteit beperkt door onverantwoorde veralgemeningen 

obv manke steekproef toch krijgen we de indruk van wat leeft bij de lagen van 
de bevolking  

- Sociale mobilisatie  
• Meningen en groepen die voor eigen overtuiging opkomt  
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• Massabijeenkomsten: iedereen wil erbij zijn (emotionele ervaring) vb 
steunbetoging voor Erdogan, idealen vredesbeweging door oorlog in Irak of 
collectieve emoties De Witte Mars  

• Over machtsmiddelen  
- Sancties  

• Fysieke sancties:  
- dwangmiddelen: vrijheidsbeperking, pijn, ongemak 
- Lokmiddelen: bewegingsvrijheid, comfort, genot 

• Economische sancties  
- Dwangmiddelen: boete, verlagen inkomsten, verminderen gewin  
- Lokmiddelen: gratificaties, verhoging inkomen of gewin  

• Sociale sancties  
- Sociale afstand  

• Dwangmiddelen: isoleren, vermijden  
• Lokmiddelen: gezelschap zoeken, bereikbaar zijn 

- Sociale integratie  
• Dwangmiddelen: Vijandschap, afkeuring, negatieve bejegening  
• Lokmiddelen: vriendschap, medewerking, goedkeuring   

- Sociale rang:  
• Dwangmiddelen: beknotting macht, degradatie  
• Lokmiddelen: uitbreiding macht, promotie of invloed  

- Dreigen met dwangmiddelen is effectiever dan effectief toepassen  
• Voorbeeld: seksueel ongewenste intimiteit op het werk 

- Gaat niet over seks maar over machtsuitbuiting brute macht en dominantie. De 
motivatie van de dader om e domineren en controleren. Seks is enkel middle tot dat 
doel 

- Cijfers  
• Bestaande cijfersmateriaal is vaak weinig valide en betrouwbaar  

- Door onderrapportering, uit angst voor represailles, stigma, ridiculisering incl bij 
mannen 

- Omwille van variatie in wat mensen onder “SOI” verstaan 
- Oa omdat enkel vrouwen werden bevraagd.. 

• Twee grote perspectieven 
- Individuele macht  

• SOI op werk is gevolg van misbruik van macht die al dan niet gekoppeld is aan de 
formele positie in het bedrijf  

• Daders  
- 30% zijn bovengeschikten of senior collega’s c 
- 50% zijn peerscollega’s  
- 20% zijn klanten (patiënten/cliënten) 
- Meerderheid mannen  

• Slachtoffers  
- Meerderheid vrouwen (er zijn meer mannen in bovengeschikte posities) 
- Toename bij de mannen  
- Bepaalde groep lopen groot risico 

• Vrouwen in lage status jobs 
• Jonge vrouwen  
• Vrouwen uit minderheidsgroepen 
• Vrouwen tussen 20 - 40, single of gescheiden, met lage opleiding, tijdelijke job 

= worden veel meer slachtoffers  
- Collectieve macht  
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• Groeiende consensus dat iemands formele positie in de organisatie geen goede 
indicator is van zijn/haar feitelijke macht tot SOI 

• Daders: meer opportuniteit tot SOI wnr de organisatiecontext dit toelaat of zelfs 
faciliteert. Er zijn verschillen tss organisaties in de mate SOI voorkomt, er moet 
gekeken worden naar culturele en structurele kenmerken van de organisatie  

• Organisatiecultuur/klimaat  
- Geseksualiseerde werkomgeving (-) 
- Organisationele tolerantie tov SOI (-)  
- Een positief sociaal klimaat (+) 
- Shift naar meer gendergelijkheid in de organisatie  

• Organidatiestructuur  
- Een gendergebaseerde hiërarchie  
- Gendersegregatie van jobs, departementen, werkplaatsen 
- Genderratio in de job 
- Studies tonen aan dat 

• Vrouwen in door-mannen-gedomineerde jobs meer kans lopen op SOI 
• Vrouwen in door-vrouwen-gedomineerde jobs meer kans lopen op SOI 
• SOI vaker voorkomt bij bepaalde beroepsgroepen, o.a. militairen en politie, 

obers en verkoop(st)ers 

4.5 HET EINDE VAN SOCIALE KLASSE? 
Enkele belangrijke ontwikkelingen voorbije decennia  

• Industrialisme: huidige Westerse samenlevingen  
- Technologische en maatschappelijke veranderingen brachten verandering in 

beroepsstructuur  
- Risicosamenleving: voor de risico’s blijft reproductie van klassen relevant zoals 

langdurig werkloosheid, ziekten die ongelijk verdeeld zijn 
- Postmoderne samenleving:  

• Transitie van moderne naar postmoderne samenleving: klassen dienen enkel voor 
historisch oz 

• Transitie leidt tot nieuwe sociale verschillen die traditionele hiërarchie verdringen 
(verval van sociale klassen?) 
- Toenemend belang van gender, etnische stratificatie, mensen die wel of niet 

plaats hebben op de arbeidsmarkt (geen mogelijkheid om obv arbeidspositie te 
bepalen tot welke klasse iemand behoort) 

- Klassenperspectief: klasse blijft belangrijk instrument  
• Verschuivingen in criteria die indeling van sociale klassen bepalen 
• Opduiken van nieuwe sociale klassen: onderklasse het ‘precariaat’ 

• Maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op de huidige klassenstructuur 
- Algemene welvaartsstijging en consumptie  

• De verburgerlijking van de arbeidsklasse: massa consumeert goederen en 
diensten die vroeger enkel voor betergegoeden was 
- Consumptiestijlen en daaraan gekoppelde evenswijzen doorkruisen de # tss 

beroepen en klassen  
- Consumptie: blijft toch belangrijkste criterium waarmee hogere klassen zich 

onderscheiden  
- Klassenstructuur bekijken niet langer vanuit productiemiddelen of beroep maar 

vanuit consumptieklassen  
- De opbouw van de verzorgingsstaat - welvaartsstaat (examenvraag??) 

• Door Dahrendorf’s argumentatie zijn burgers minder afhankelijk van de willekeur 
van de markt  
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• Onderwerping aan de vrije markt leidt tot sociale klassen  
• Verzorgingsstaat: pakt de oorzaken van ongelijkheid niet aan, het verzacht enkel 

gevolgen  
• Vroegere relatie tot productiemiddelen is vervangen door relatie tot overheid, 

nieuwe indormatie-en communicatiestructuren, afwezigheid van kwalificaties en 
kapitaal  

• Tweeverdienersschap:  
- Postmoderne samenleving is bijzonder seksistisch  

• Klassenpositie van hele gezin wordt bepaalt obv beroepspositie van de man 
onafhankelijk van de positie van vrouw  

• De vrouwelijke tewerkstelling concentreert zich in zorgsector (-) 
- Klassenpositie bepalen van mensen die zich permanent buiten de 

arbeidsmarkt bevinden  
• Gepensioneerden, bijstandstrekkers, alleenstaande vrouwen (mer kinderen), 

langdurig werklozen  
• Klassenpositie vaststellen wnr niet mogelijk is volgens beroepsstructuur  

- Door pragmatische oplossingen zoals gepensioneerden obv laatste 
beroep, voor samenwonende werklozen de job van hun werkende partner 
in rekening brengen  

- Individualiseringstendensen  
• Identiteit van mensen steeds minder bepaalt door groepen waartoe ze behoren  

- Geldt voor consumptie, levensstijl, productie en verdeling voor risico’s en 
levenskansen  

- Door risico’s worden mensen afhankelijk van marktmechanismen  
- Dus gevolgen van individualisering voor het klassensysteem, grotere 

diversiteit leidt tot grotere heterogeniteit binnen de bevolking (klassen) 
• Belemmeringen van levensloop wordt dan als toeval ervaren omdat het 

moeilijk wordt om de structurele aspecten ervan te onderkennen 
• Intergenerationele mobiliteit: belangrijke vorm van klassenproductie 

- Kinderen uit lagere sociale klassen kunnen gemakkelijker sociaal stijgen omdat 
ze minder afhankelijk worden van maatschappelijke positie van de ouders (als 
plaatsen ingenomen zijn is het moeilijk om andere te bemachtigen) 

- Mobiliteit in individueel levensloop is gering en stabiel in de loop van de tijd 
- Technologische ontwikkelingen en economische herstructurering  

• Steeds meer overgenomen door automatisering en robotisering kunnen er veel 
minder laaggeschoolden tewerkgesteld worden   

• Vraagt een hoger opleidingsniveau dan voorheen  
• Deskilling: minder kennis en vaardigheden vereist dan vroeger  

- Gevoelig voor outsourcing, verhuis naar lageloonlanden of automatisering  
• De totale aanbod van jobs raakt gedifferentieerd  
• Veel van die routinematige jobs in tertiaire, quartaire sector worden ingenomen 

door vrouwen (nieuwe jobs) 
• Het is niet simpel om mensen obv een beroep in een sociale klasse onder te 

brengen 
- Globalisering 

• Heeft veel gevolgen voor structurering van klassen  
• Kunnen we nog sociale klassen binnen een nasiestaat definiëren en analyseren?  

- Superdiversiteit (zie gastcollege) 

4.6 GASTCOLLEGE SUPERDIVERSITEIT  
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• Superdiversiteit: Groeiende fragmentatie in achtergronden van migranten op etnisch, 
taalkundig, religieus, cultureel, economisch gebied  
- Is nieuwe fase in migratie & demografie  
- Op amper een halve eeuw van samenleving met beperkte etnischculturele diversiteit 

naar een immigratiesamenleving  
• Na-oorlogse migratiegeschiedenis: evolutie van migratie en emigratie 

(examenvraag?) 
- Voor WOII: emigratie  
- Gastarbeiders uit Zuid-Europa in de jaren ’50 (gevaarlijk werk) 
- Gastarbeiders uit Turkije & Marokko in jaren ’60 + volgmigratie (de familie kwam 

mee) 
- Afremmen migratie omwille van oliecrisis (werkloosheid) in jaren ’70 & ’80 
- 1980: stijging van migratie door snel globalisering  
- 1989: val van de muur. Kantelpunt start migratie uit Oost-Europa en niet meer uit het 

Zuiden 
- Groei van migratie in alle West-Europese landen door globalisering en uitbreiding EU 
- België vandaag een immigratiesamenleving zoals alle West-Europese landen  

• Superdiversiteit van de 21ste eeuw  
- Het resultaat van deze opeenvolgende migraties is een veel complexere sociale 

realiteit, vooral in steden  
- Superdiversiteit wijst op kwantitatieve & kwalitatieve verschillen tegenover de 

migratie in de 20ste eeuw & op normalisering van diversiteit  
- 1) Kwantitatieve dimensie: diversiteit groeit overal, het sterkste in steden  

• Kwantitatieve breuk: de transitie naar majority-minority cities 
- Steden waar de meerderheid van de bewoners uit een brede waaier van 

minderheden bestaat (nieuw voor West-Europese steden) 
- Wereldsteden als NY, Sao Paolo, Toronto, Sydney  
- Vandaag ook Brussel, Rotterdam & Amsterdam, Genk & Antwerpen 

• Overmorgen Gent, Mechelen, Vilvoorde, Leuven… 
• Brussel Hoofdstedelijk Gewest: 1 van de meest diverse steden ter wereld 

- 70,4% van de inwoners van buitenlandse herkomst 
- Sterke verschillen tussen gemeenten  

• In aantallen  
• In bevolkingssamenstelling  

- Demografische dynamiek  
• Veel meer diversiteit bij kinderen en jongeren dan bij ouderen  

• Antwerpen: wie is wie? Net majority-minority geworden  
- Buitenlandse herkomst van de ouders meegerekend: 2019 50,1% 
- Herkomst naar leeftijd: belgen uit migratie  

• 0-9: 51,6% 
• 10-19: 50,8% 
• 20-29: 28,2% 
• 70-79: 8% 
• De transitie in superdiversiteit heeft ook e maken met de 

leeftijdsgroepen van de huidige steden als resultaat van migratiebeleid  
• Gent: (examenvraag?) 

- 1/7 niet-Belg  
- 162 nationaliteiten  

• Top 5: Burgarije, Turkije, Nederland, Slovakije, Polen 
- 1/3 van andere origine (stijgt jaar per jaar) 
- 1/2, de helft van alle kinderen & jongeren van andere origine (ook in alle West-

Europa) 
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• 2) Kwalitatieve breuk (dimensie) 
- Basispatroon van migratie veranderde  

• Van mensen uit klein aantal landen van herkomst naar een klein aantal gastlanden 
• Naar mensen uit een zeer groot aantal landen van herkomst naar zeer groot aantal 

gastlanden 
• Diversiteit in de diversiteit = superdiversiteit  

- Een enorme hybridisteit in de achtergronden van migranten  
- Samenspel van  

• Meet nationaliteiten  
• Meertaligheid  
• Religieuze diversiteit groeit  
• Diversiteit in migratiemotieven  
• Diversiteit in verblijfsstatuten  
• Diversiteit in sociaal-economische posities  
• Diversiteit in & tussen gemeenschappen 
• Meer transnationalisme  

- Voorbij het klassieke groepsdenken, ook in de hulpverlening!  
• 3) Superdiversiteit als omstreden proces van normalisering van diversiteit 

- Niet meer de uitzondering, de minderheid, de afwijking van de norm! 
- Superdiversiteit is een moeizaam proces van normalisering  
- Veel diversiteit in professionele settings maar niet in alle sectors! 

• Niet in docentenwereld en in de hulpverlening (diversiteit is dus nog steeds een 
‘probleem’?) 

• Superdiverse realiteit: uitdaging voor de 21ste eeuw  
- Geraken we eindelijk voorbij het wij-zij-denken? 

• We blijven met ‘allen’ denken in wij-ze termen: ‘wij’ zowel als ‘zij’ 
• Daardoor (h)erkennen we de complexe realiteit onvoldoende 
• Voorbij het wij-zij denken: naar een wij zowel als zij; voorbij de nationaliteiten en 

stereotypen denken! 
• Van of/of-denken: of belg of migrant  
• Naar en/en denken:  

- Oog voor mengvormen & meervoudige identiteiten  
- Afnemende bruikbaarheid van nationaliteiten  
- Aandacht voor ambivalentie  

• Kosmopolitische realiteit: geleidelijke erkenning van meervoudige & gelaagde 
identiteiten  
- Tussen wij-en-zij groeit de werkelijkheid in steden 
- Steeds meer landgenoten zijn Belg en hebben een migratie-achtergrond: ze 

combineren posities & identiteiten! 
- Erken toenemend beland van transnationale realiteiten  

• Migratie fundamenteel veranderd 
- Van (bijna) definitief afscheid naar blijvend contact door ontwikkeling van gsm, 

internet, Skype  
- Van enkele reis naar pendelmigratie (onwettig verblijf) fysiek en/of mentaal 

(snelle goedkope mobiliteit) 
- Groeiend aantal wereldfamilies, over grenzen heen  

- Superdiverse steden zijn meertalige steden  
• We leven in meertalige steden 
• Brussel: van 72 talen in 2000 naar 104 in 2011 

- Frans: 89% 
- Engels: 30% 
- Nederlands: 23% 
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- Arabisch: 18% 
• Antwerpen  

- 4/10 thuis andere taal dan in de klas 
- De gezondheidszorg diagnostiseren het (bestempelen) als taalzwak! 

(=probleem)  
• Toename taalgemengde gezinnen 

- Eentalig Franstalig of Nederlandstalig al minder dan 40% van de Brusselaars  
- 1/3 groeide op in gezinnen waar geen Nederlands of Frans werd gesproken 
- Een meertalig en-en-verhaal  
- Nederlands stimuleren vanuit erkenning van meertaligheid  

• Taal steeds vaker een excuus voor uitsluiting ipv emancipatie  
- 4) Superdiversit vraagt interculturalisering van alle maatschappelijke sectoren  

• Gezondheidszorg in de 21ste eeuw is meer dan ooit werken in en met diversiteit 
• Nood aan verdere interculturalisering  

- Van interculturele communicatie tot intercultureel maatwerk & interculturalisering 
van organisadties en opleidingen  

- Divers-sensitisef werken vanuit vijf handelingsprincipes gericht op sociaal 
werk 
• Open, RESPECTVOLLE!, nabije, uitnodigende basishouding: hulpverleners 

moeten hun handelingsvrees achter laten 
• Gericht op samenwerking en dialoog: onderhandelende afspraken, 

probleemdefiniëring en oplossingsstrategieën  
• Krachtgerichte kijk op mensen, cliënten en diversiteit  

- Tegengewicht voor het vaak dominante problematiserende denken, dat 
vertrekt vanuit de vermeende ‘tekorten’ van hulpvragers’ en de ‘probleem’ 
die ‘zij’ vormen voor de samenleving  

- Erkent competenties & inspanningen van mensen, zoekt mogelijkheden 
en potenties, creëert hoop en helpt om toekomstdoelen te formuleren  

• Vaardigheid inzake (interculturele) communicatie: cultuurdiversiteit is hierbij 
cruciaal, alsook de erkenning van en een krachtgericht omgaan met 
taaldiversiteit  

• Kritische houding ten aanzien van machtsverschillen: van ‘aanpassingslogica’ 
& assimilatie naar verandering & co-creatie  

• Dit vraagt meer dan een individuele competentie  
- Interculturalisering en divers-sensitief vraagt diverse-sensitieve organisaties  

• Vanuit visie en missie NAAR persoonsbeleid op alle niveaus en 
vormingsbeleid -> moet verandering komen in hulpverlenende ‘witte’ teams 
want in stad wonen 80% Belgen met migratieachtergrond 

• 5) De paradox van superdiversiteit: minder en meer aandacht voor diversiteit  
- Normalisering van superdiversiteit betekent dat de ‘etnische lens’ loslaten  

• Niet alles vanuit ethische verschillen zien; minder aandacht voor etnische 
diversiteit (op lange termijn) 

• Oog hebben voor andere assen van verschil  
- Diversiteit in diversiteit 
- Gender, leeftijd, klasse, opleiding, geloof 

• Om daar te geraken & de huidige ongelijkheid aan te pakken, is er tegelijk (& 
voorlopig) meer aandacht nodig voor etniciteit op een divers-sensitieve manier 

• Tot slot: welke toekomstscenario’s?  
- Superdiversiteit 

• Feitelijke ontwikkeling  
• Geen ideologisch of politiek concept  
• Hangt ervan af hoe mensen ermee omgaan  
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- Toekomstscenario’s van angst, vernedering & polarisatie Maurice Crul 
• Scenario waarin wij-zij-denken wederzijds dominant blijft (angst) 
• Scenario met groeiende gekleurde armoede, werkloosheid & ongelijkheid, 

schoolse uitval & achterstelling (vernedering) 
- Sociaal kapitaal 2de & 3de generatie gaat deels verloren  

• Scenario met wederzijdse polarisering  
- Rond symbooldossiers als het hoofdoekenverbod & bourkini-debatten 
- Waarbij men racisme ‘relatief’ noemt  
- Waar men vluchtelingen als ‘gevaar’ bestempeld  
- Van Pagida & eigen volk eerst tot IS  

• Scenario met Superdiversiteit als tijdbom  
• Scenario van hoop en empowerment 

- Waar superdiversiteit uitgroeit tot een evidente realiteit  
- Mrt ruimte voor en rekening van meervoudige identiteiten  
- Met interculturalisering van diensten en bedrijven 
- Met ruimte voor emancipatie & sociale stijging  

• Een beleid dat hierop inzet  
• Dat emancipatie binnen gemeen-schappen ondersteunt & stimuleert  
• Vnauit een beleid van herverdeling én erkenning  
• En vanuit een actief pluralisme  

Dringende nood aan interculturamlisering van hulpverlening en 
hervorming van onderwijs  

• Besluit: toekomst van steden ligt niet in polarisatie maar in mobilisatie van de 
superdiversiteit van alle inwoners! 

Deel V: Veranderingen  

5.1 STABILITEIT EN VERANDERING   

• Maatschappelijke veranderingen: veranderingen in de maatschappelijke structuren. Ze 
variëren van een betekenisvolle overgang naar nieuwe vormen van sociaal handelen en 
daarbij horende cultuurpatronen tot de overgang naar een nieuwe vorm van de totale 
samenleving (betrekking op delen of volledige samenleving) 
- Situeren op verschillende niveaus  

• MACRO: opkomende landen met snelle economische ontwikkeling  
• MESO: major-minority landen 
• MICRO: # gezinsvormen die klassieke kerngezin vervangen  
• Sociale verandering: wijzigingen in de positionele dimensie in posities, netwerken, 

groepen en verhoudingen daartussen  
• Culturele verandering: wijzigingen in de culturele dimensie in waarden, normen 

rollen, instituties of kennis 
• Beide dimensies blijven zichzelf waardoor "cultural" en “structal lags” ontstaan 

• Wat is de centrale kracht: van Stabiliteit of verandering?  
- Stabiliteitspercpectief (structuurfunctionalisme) 

• Beklemtoont relatieve constante patronen 
• Processen van die context houden die patronen in stand  
• Wat zorgt voor stabiliteit ? 

- Instituties die de functies vervullen die  nodig zijn om de samenleving draaiend te 
houden  

• Gezin: reproductie 
• Onderwijs: socialisatie in bestaande waarden en normen 
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• Wetgeving: sanctionering 
- Gemeenschappelijke interpretatie van situaties  
- Collectieve rituelen  
- Sociale controle  

- Veranderingsperspectief  
• Beklemtoont de dynamiek achter maatschappelijke structuren 
• Wat zorgt voor de dynamiek? 

- Tegenstellingen in de samenleving 
- Manifeste en latente conflicten  
- Imperfecte socialisatie  
- Erosie van morele consensus  
- Nieuwe ideologische kaders  
- Nieuwe vormen van sociaal handelen en cultuurpatronen  
- Overgang van samenleving naar een andere vorm vb feodale geschoeide MS 

naar communistische (Rusland) van communistische economie naar 
vrijemarkteconomie  

- Vele vormen van verandering (=neutraal begrip) 
• Ontwikkeling  
• Evolutie 
• Vooruitgang: teleologische dimensie  

-  Creatieve destructie, sociale innovatie  
• Ook de nieuwe dynamiek zelf is dynamisch! 

- Soms zijn er sociale versnellingen  
• Denken in dichotomieën (veranderingen van samenleving) 

- Durkheim  
• Traditioneel (agrarisch): mechanische solidariteit (H2) 
• Modern (industrie): organische solidariteit  
• Vroege mechanische solidariteit naar organische solidariteit  

- Rurale samenleving: gezin en gemeenschap zijn bronnen van identiteit en steun  
- Urbane samenleving: individualistische en onpersoonlijke levenswijze zijn 

afbrokkelende instituties  
- Marx 

• Traditioneel (agrarisch): feodaliteit  
• Modern (industrie): kapitalisme (gevolgd door communisme) 

• Maatschappelijke veranderingen niet altijd gevolg van menselijk (actoren) 
handelen  
- Niet altijd door de mens gestarte en doelbewuste collectief ingreep.  
- Er kunnen specifieke individuen Wel MS verandering veroorzaken 

• Ghandi 
• Obama 
• Hitler 
• Trump 
• Moeder Theresa 
• Gretha Thunberg  

- Ze kunnen enkel MS veranderingen bijdragen via sociale interacties  
- Sociale beweging: wnr er via interactie een diffuus netwerk van mensen en/of 

organisatie ontstaat met een gemeenschappelijk doel en een gedeelde overtuiging en 
waarbij verandering vooropstaat 
• Arbeidsbeweging, vrouwenbeweging, klimaatbeweging,… 
• Voorbeeld: Martin Luther King: interacties met omgeving in civil rights movement 

(=allemaal ongepland collectief sociaal ingrijpen in het sociaal gebeuren) 
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5.2 VERANDERING RICHTING BETERE SAMENLEVING? 

• Is maatschappelijke verandering doelgericht? 
- Term MS verandering =neutraal (Ogburn) en veronderstelt Niet dat samenleving in 

bepaalde richting evolueert  
- Sommige zijn niet neutraal en kaderen binnen teleologisch perspectief: 

doelgerichte evolutie naar betere/slechtere toestand of naar hogere/lagere niveau  
- 5 theorieën over MS veranderingen: (TIJD) 

1. Unilinaire evolutietheorieën  
• Alle samenlevingen moet door dezelfde ontwikkelingsfasen en eindigen finaal 

op hetzelfde eindpunt (convergentie)  
2. Universele evolutietheorieën  

• Alle samenlevingen doorlopen ontwikkelingsfasen. Die zijn niet noodzakelijk 
voor alle samenlevingen dezelfde. Ultiem komen alle samenlevingen wel op 
hetzelfde punt uit (convergentie) 

3. Multilinaire evolutietheorieën  
•  Samenlevingen volgen # ontwikkelingsfasen en het einddoel in de evolutie is 

niet voor alle samenlevingen dezelfde  
• Er zijn enkele universele patronen voor alle samenlevingen, nl van klein naar 

groter, van simple naar complexer, van ruraal naar stedelijk, en van een lage 
naar een hoge niveau van technologie  

4. Cyclistische theorieën  
• Alle samenlevingen doorlopen een levenscyclus van geboorte, groei en dan 

verval. Ze komen na de cyclus uiteindelijk terug op het beginpunt  
5. Conflicttheorieën  

• Geen veronderstelling van evolutie of eindpunt. Veronderstellen enkel dat 
samenlevingen veranderen als gevolg van manifeste of latente conflicten in de 
samenleving. Veranderingen kunnen de vorm aannemen van een revolutie  

5.3 VAN PREMODERNE NAAR MODERNE SAMENLEVINGEN  

• Premoderne samenlevingen  
- Norbert Elias civilisatieproces  

• Van premoderne naar moderne samenlevingen  
- Karl Marx: economische theorie  
- Max Weber: historische/ideologische theorie  
- Emile Durkheim: structurele differentiatie theorie  

• Modernisering is de overgang van feodale, agrarische, gesloten samenlevingen naar 
kapitalistische, industrieel en open samenlevingen in West-Europa. Bij modernisering 
gaat het niet om 1 specifieke verandering, maar om een complex geheel van 
onderling verwerven structurele, culturele, psychische en fysische factoren  
- Talcot Parsons: 4 processen van modernisering  

• Structurele differentiatie: de opsplitsing van oorspronkelijke homogeen geheel in 
aparte delen met eigen karakter (STRUCTUUR) (Durkheim) 
- Activiteiten en functies die voorheen door eenzelfde institutie werden uitgevoerd, 

verzelfstandigen tot aparte instituties.  
• Trouwen omwille economische redenen naar romantische huwelijk  
• Opvoeding: van bevelhuishouding naar onderhandelingshuishouding  

- Met structurele differentiatie gaat samen met grote verscheidenheid van sociale 
posities en rollen  
• Arbeidsdeling 
• Mechanismen solidariteit -> organische solidariteit  
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• Basis voor macht en gezag is weg 
- Schaalvergroting: creatie van grotere gehelen is integratie nodig, vb fabriek als 

productie-eenheid ipv ambachtelijke werkplaats of globalisering/G-20/EU 
- Schaalverkleining: uiteenvallen van bestaande MS eenheden in delen die elk 

aparte functie en identiteit krijgen  
- Beide zorgen voor overlappende solidariteit  

• Individualisering: relativering van traditionele normen en waarden en overtuiging 
dat men zelf mogelijkheden kan aangrijpen (PERSOON) (Simmel)  
- Individu als eigen zingever voor zijn handelen omdat het losraakt regulerende 

collectiviteiten in de directe omgeving. 
- Losse band tss individuele ‘ik’ en het collectieve ‘wij’ en in de afkalving 

levensnabije verbanden die niet langer als schokdemper functioneren  
• Demografische transitie  
• De institutionalisering van kerngezin, levensloop 
• Nieuwe omgangsvormen  
• Fremdzwang naar Zelfdwang  

• Rationalisering: de werkelijkheid wordt geordend en gesystematiseerd met als 
doel haar berekenbaar, beredeneerbaar, weloverwogen, voorspelbaar en 
beheersbaar te maken (CULTUUR) (Weber) 
- Secularisering  
- Wereldbeschouwingen: met religie en zonder (machteloos vroeger) 
- Collectieve handelen/organisaties, doelgerichte instituties die vorm van 

organisaties aangenomen hebben (bureaucratie, scholen, administratie, 
ziekenhuizen, gevangenissen, bedrijven  

- Individuele handelen: ontmythologisering, huis kopen, studies afmaken,  
- Wetenschap, mens centraal, rationaliteit, vooruitgangsdenken (Verlichting), 
- Pluralisering: zelfstandige eenheden realiseren eigen doelstellingen en ontlenen 

hun legimiteit aan waarden en normen (multiculturele samenleving) 
- Generalisering: verminderd vermogen om totale werkelijkheid op betekenisvol te 

vatten, veralgemening en vervaging van waarden en normen (vage 
Mensenrechten) 

- Jurgen Habermas: communicatieve handelen; rationaliteit gericht op beheersen 
maar ook op rekenschap  

• Domesticatie: de mate waarin we ons door wetenschap en technologie bevrijd 
hebben van biologische en natuurlijke beperkingen; menselijke greep op de natuur 
(NATUUR) (Marx) 
- Industrialisatie  
- Urbanisatie  
- Gezondheidszorg  
- Estethiek: schijn voor zichzelf en anderen hoe men eruit ziet (media/economie 

spelen hierop) 
- Conditionering: men is afhankelijk (van zorg) van door hun gecreëerde 

technologie  

5.4 VAN MODERNE NAAR POSTMODERNE SAMENLEVINGEN  

• Vooral na 1945 verhoogde MS veranderingen zichtbaar  
- Kleinschalige gesloten dorpsgemeenschappen verdwenen; Traditionele geslotenheid 

moest plaats maken voor een wereld waarin alles open ligt  
• Maatschappelijke veranderingen in West-Europa na WOII 

- Demografische ontwikkelingen  
• Stijgende levensverwachting  
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• Dalend geboortecijfer  
• Gevolg: ontgroening, vergrijzing, dubbele vergrijzing (verzilvering) 
• Gezinsverdunning  
• Toename echtscheidingscijfers  
• Diversificatie van samenlevingsvormen  
• Complexe migratie en superdiversiteit (zie gastcollege) 
• Voorbeelden  

- erosie/de- institutionalisering van het kerngezin 
- Verzorgingsstaat onder druk (zie infra) 

- Stijging welvaartspeil, stijgende inkomensongelijkheid 
• Economische groei  
• Productiviteitsstijgingen  
• Groei van consumptiemogelijkheden  
• Uitbouw verzorgingsstaat (zie infra) 
• Herverdeling via belastingen  
• 4de kwartaal 20ste E: (vanaf 1975) 

- Opkomst neo-liberalisme  
- Toename inkomensongelijkheid  
- Start van welvaartsdeling voor veel groepen  
- Toenemende armoede  

• Voorspelling komend decennium: “Poorer then their parents” (adviesbureau Mc 
Kinsey 2016) 

- Technologische ontwikkelingen  
• Mechanisering en automatisering  
• Verregaande robotisering en digitalisering  
• Artificiële intelligentie  
• ° Netwerkmaatschappij (E. Castells) 
• Voorbeeld: cultural lags (W.F. Ogburn): tempoverschillen in de ontwikkeling van # 

sectoren van het MS leven. Culturele weg ontbreekt om alles in gewenste banen te 
sturen  

- Economische herstructurering  
• Na WOII: verschuiving van sector I naar sector II en vervolgens naar sectoren III e 

n IV 
• Recenter: °kenniseconomie  
• De technologische ontwikkelingen zijn ingrijpender dan vroeger en volgen mekaar 

sneller op 
• Toenemende vraag naar hoger opleidingsniveau, maar tezelfdertijd deskilling voor 

routinematige jobs 
• Toenemende vraag naar flexibiliteit (werk) 

- Numeriek: werknemers laten functioneren ifv de vraag  
- Contractueel: # contracten opstellen  
- Functioneel:  
- Temporeel: werken wnr je kan of wnr je bedrijf je nodig heeft 

• Voorbeeld: dualisering arbeidsmarkt, substitutie van werknemers door robots, 
jobless growth 

- Globalisering  
• Dimensie 1: economische globalisering  

- Liberalisering van de markten (inz. vanaf 1975) 
- Spreiding van productielijnen over de hele wereld 
- Internationalisering van afzetmarkten en consumptie 
- Internalisering van de arbeidsmarkt (vb westerse kenniseconomieën vs low-wage 

countries) 
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• Dimensie 2: culturele globalisering  
- Internalisering van cultuurproductie  
- Internationale verspreiding van standaardproducten in de populaire cultuur  
- Cultuurspreiding via (sociale) media  
- Verspreiding van “wereld” godsdiensten of recentere sectaire bewegingen vb 

Scientology 
• Dimensie 3: sociale globalisering  

- Het sociaal handelen wordt minder afhankelijk van tijd en ruimte  
• Dimensie 4: politieke globalisering  

- Ontstaan van supranationale regulerende overheden vb G7, EU, VN 
- Ontstaan van wereldwijd georganiseerde conferenties mbt milieu en demografie 

vb Klimaattop in Polen in 2018 
- Is de natiestaat dan niet meer belangrijk? 

• Heeft nog steeds geweldsmonopolie  
• Neemt nog steeds bindende beslissingen  
• Biedt kader voor de verzorgingsstaat  

- Europees resulteert de doorgezette globalisering in opkomend populisme en 
heimwee naar de vroegere grenzen  

- Cruciale globale vraagstukken vandaag: klimaatcrisis, nieuwe epidemieën, 
terrorisme, neoliberale markten, genetische engineering, internationale drug-en 
mensenhandel,… 

- Verzorgingsstaat (= welvaartsstaat) 
• Na WOII: uitbouw van de welvaartsstaat en sterke groei werkgelegenheid. De 

verzorgingsstaat zorgt voor de levensstandaard van mensen door het opvangen 
van individuele en sociale risico’s oa ziekte, pensioen, werkloosheid  

• Variëren imv de commodificatie (activeringsbeleid) 
• Vanaf 4de kwart 20ste E vanaf 1975 dus: afbraak van verzorgingsstaat met 

argumenten als 
- TINA  
- Te duur  
- Verstoort de vrije markt  
- Creëert een afhankelijkheidscultuur  
- Individuen zijn zelf verantwoordelijk voor eigen levensstandaarden  
- Individuen moeten elkaar kosteloos helpen, zoals vroeger (mantelzorg, 

vrijwilligerswerk, burenhulp =participatiesamenleving) 
- Voortschrijdende individualisering  

• Verdere differentiatie in levensstijlen en biografieën  
• Verdere toename in keuzevrijheid, maar di is niet voor iedereen gelijk (sociale 

stratificatie)  
• Buffer van families en verzorgingsstaat valt weg zowel voor hun levenslansen als 

risico’s die zij lopen, steeds meer afhankelijk van de markten  
• Met keuzevrijheid gaat ook keuzenoodzaak gepaard: met MOET kiezen. Dat zorgt 

voor stress en faalangst  
• Wat als men verkeerd kiest? Bij falen wordt het individu verantwoordelijk gesteld = 

individueel schuldmodel; blaming the victim 

<3
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