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Deel 1: Actor én structuur

Meest abstracte deel van de cursus

Samenleving = speelveld met spelregels, afgebakend door lijnen. 

Buiten het speelveld staan spelers die niet mee kunnen spelen. Spelers moeten zich aan de 
spelregels houden, formeel en informeel. 

Binnen het veld zijn andere zones met andere regels.

De spelers bekleden speciale posities. Met die posities gaan specifieke rollen gepaard en hogere 
of lagere posities. 

De spelers interageren en communiceren met zowel de eigen ploegmaten als de tegenspelers. 

Er bestaat een taakverdeling en hiërarchie. Ze moeten zich ook nuttig maken. 

Winnen is het officiële doel, maar spelers worden dikwijls ook gedreven door andere motieven.

Trainers en bestuursleden staan buiten het veld, maar besturen toch wat op het veld gebeurt. 

Sociologen zitten in de tribune. 


1.1 Psychologen observeren gedrag

Gedrag heeft patronen, is georganiseerd -> herkenbaar & voorspelbaar (niet ad random)

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

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

Sociologie:

- De wetenschap die het sociaal handelen van mensen bestudeert, evenals de daaruit 

voortgekomen patronen en structuren in hun ontstaan, voortbestaan en veranderen

- De wetenschap die de maatschappelijke patronen en structuren bestudeert, in hun ontstaan, 

voortbestaan en veranderen, en teven het sociaal handelen van mensen in de interactie met 
deze patronen en structuren


-> echte definitie pas op het einde

filmpje: we nemen selectief waar

Een bril doet doelgericht observeren

We missen wat we vanzelfsprekend vinden, waar we niet naar op zoek zijn

Gevaar: te scherp kijken, vanzelfsprekendheden niet meer zien

Marx (1818-1883): de kapitalistische productiewijze is de échte oorzaak van armoede, de burgerij 
produceert alles voor haar eigen doodgraver.

Weber (1904-1905): protestantse ethiek zorgde voor het ontstaan van het moderne kapitalisme, 
maar later werd die ethiek juist verzwakt door kapitalisme in zijn latere stadia.

Durkheim (1893-1973): arbeidsdeling leidt tot een toename van collectieve welvaart, maar ook 
verzwakken van de traditionele solidariteit en morele normen.

Merton (1938): puriteinse waarden die de studie naar de natuur stimuleerden, leidden tot inzichten 
die op den duur religieuze leerstellingen ondergroeven.

Perverse effecten: effecten die tegengesteld zijn aan de oorspronkelijke bedoelingen

Tegengestelde krachten: sociale uitsluiting en cohesie gaan dikwijls samen


1.2 Een extra bril: maatschappelijke structuren

De maatschappij wordt vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd (alle zijn belangrijk)

Voorbeeld liefde:

- Culturele antropologie


- Wat wel/niet toegestaan bij het hof maken, voorhuwelijke seks, gearrangeerde huwelijken, …

- Economie


- huizenmarkt, reizen, 2-verdienershuishoudens, cadeau’s, …

- Recht


- Huwelijkscontracten, erfenisafspraken, voogdij kinderen, …

- Politicologie


- Mate van overheidsregulatie m.b.t. huwbare leeftijd, homohuwelijken, …

- Sociologie


- Homogamie, homofilie, 1e en 2e partnermarkt, interetnische huwelijken, publiek vs privaat, 
rituelen, veranderingen in patronen, gezinsgrootte, verantwoordelijkheid gezin vs staat, …


- Geschiedenis

- Kerkelijke huwelijken, daling huwelijken, …
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Culturele anthropologie ligt dicht bij sociologie, maar richt zich vooral op sociaal gedrag in 
minderheden

Eten en drinken: via kookboeken zien we veranderingen in sociale patronen, koffie is nu weer sexy 
i.p.v. alledaags

Sport: duidelijk sociaal verschil tussen goedkopere en dure sporten, sport is een drager van 
symbolische codes van smaken en leefstijlen. 

Lifestyle en lijfstijl: de buitenkant van de mens wordt sociaal ingevuld. 

Echtscheiding: alleenstaande vrouwen lopen een hoger risico op armoede, veel kinderen lijden 
onder de scheiding van hun ouders en de kans stijgt dat zij later scheiden. 

-> in verband brengen met inkomen, het beroep, de woonplaats, de leeftijd van de partners, 
sociale omstandigheden

Ziekte en dood: zelfs met de verzorgingsstaat leven personen met een lage sociale status minder 
lang. Levensverwachtingen en gezonde jaren, of ‘levensverwachting in goede gezondheid’ hangt 
sterk samen met opleidingsniveau. 

Verklaringen:

- Artefactenverklaring: het gevolg van gebruikte onderzoeksmethoden en meetinstrumenten

- Sociale mobiliteit: selectie op gezondheid tijdens de sociale mobiliteit

- SES: via tal van tussenliggende factoren

Waarom een sociologisch boek? (ipv bv economisch?) -> meest algemene 
maatschappijwetenschap

- Kijkt naar regelmatigheden en routines (= ordening in de samenleving) om het ontstaan, 

voortbestaan en veranderen van de samenleving te bestuderen

- Maatschappelijke structuren en patronen én het sociaal handelen van mensen binnen die 

patronen en structuren

- Samenleving is contingent, maar niet arbitrair


- Contingent: het had anders kunnen zijn

- Niet arbitrair: toch niet willekeurig


- Pasafhankelijkheid: dingen uit het verleden hebben invloed op de toekomst

Gedragspatronen in deel 2 (directe communicatie)

Culturele patronen in deel 3

Sociaal handelen: (!) gedrag dat afgestemd is op het gedrag van iemand anders (die hoeft daar 
niet te zijn)

Remmen voor een tak is niet sociaal, remmen omdat een agent “stop” zegt is wel sociaal

Remmen voor rood licht is sociaal, het rode licht is symbool van culturele regels

Asociaal is ook sociaal

Samenleven is contingent: voorwaardelijk

Bv. In onze cultuur hebben we monogamie, in andere samenlevingen is dit niet per sé zo

Niet arbitrair: systemen evolueren naar een patroon door verschillende redenen

-> systeem ontstaat niet zomaar

Sociaal handelen doet zich voor, zelfs als je volledig alleen bent, gestuurd door verschillende 
mechanismen

Stoppen voor verkeerslicht, zelfs wanneer er niemand in de buurt is

Positionele dimensie: makkelijk te achterhalen, meteen zichtbaar via interactie- en 
communicatiepatronen

Cultuurpatronen/symbolische structuren: geïnstitutionaliseerde opvattingen, waarden en normen, 
doelstellingen en verwachtingen

Homogamie: patronen in de samenleving, mensen met gelijkaardige kenmerken zoeken elkaar 
vaker op

Vrouwen zoeken vriendschappen met vrouwen, mannen met mannen 

Maatschappelijke structuur: georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, kenmerken of 
variabelen. Die samenhang vertoont regelmatigheden of sociale wetmatigheden.

Dubbel proces van organisatie: 

1. De omgeving organiseert de sociale interacties tussen actoren

2. De sociale interacties tussen actoren organiseert het gedrag van een actor
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Organiserend mechanisme: gedrag van een actor is herkenbaar/voorspelbaar omwille van de 
sociale organisatie van interacties tussen actoren

Gedrag van individuen wordt door omgeving, vooral via sociale interacties (indirect) beïnvloedt

In het buitenland kom je altijd in ongemakkelijke situaties, want hoeveel kussen geef je? Met/
zonder hand

Begroetingsgedrag is sterk afhankelijk van waar je je bevindt

Sociale organisatie verloopt aan de hand van sociale wetmatigheden en regels

Actoren kunnen individuen zijn, maar ook supra-individuele entiteiten (bv. Bedrijf)

Arbeidsethos: arbeid beschouwd als het ‘hoogste goed’

Gedrag in bedrijf: contract, geschreven regels, maar ook informele regels “werk niet te hard, want 
dan moet de rest ook harder werken”

3 niveaus:

- Macro: globale, maatschappelijke systeem bv. Postmoderene samenleving, Belgische 

verzorgingsstaat, Europa

- Meso: allerhande organisaties bv. scholen, bedrijven, vakbonden, jeugdverenigingen, 

mensenrechtenorganisatie, …

- Micro: interacties en relaties tussen actoren bv. gezinnen, kliekjes, speelgroepen, …

Individu is deel van een geheel, voor sociologen enkel interessant vanuit interactie

Sociale organisatie krijgt vorm in patronen (bv. arbeidsrecht), vaak zijn regels sterk afhankelijk van 
waar je je bevindt (contextafhankelijk)

Interactie tussen actoren: niet altijd individuen maar bv ook bedrijven

Individuele én collectieve actoren 

Of gedrag acceptabel is hangt af van de context (tekstje Facebook)

Personen zijn niet agressief, maar agressie komt voor uit interacties

-> interactiestructuur veranderen

Psychologen kijken naar personen, sociologen naar relaties

Psycholoog: agressie is het gevolg van intrapsychische processen en/of 
persoonlijkheidskenmerken

Sociaal psycholoog: agressie is het gevolg van intrapsychische processen en/of 
persoonlijkheidskenmerken die beïnvloed worden/werden door de sociale omgeving

Socioloog: agressie is een kenmerk van een interactiepatroon dat plaatsvindt binnen een 
bepaalde omgeving


1.3 Een bril met wetenschappelijke standaarden

Moeilijk om duidelijk te maken wat sociologen doen

Sociologie doelt op generaliserende verklaringen -> identieke onderliggende dynamiek van 
verschillende feiten 

Sociologische verklaringen gaan uit van de basisveronderstelling dat gedrag contextafhankelijk is, 
dus varieert naargelang de context (tijd en ruimte) waarin ze plaatsvindt. Psychologische 
verklaringen gaan niet uit van deze basisassumptie.

Gezond verstand: losjes samenhangend stel van feiten, waarnemingen, ervaringen, inzichten en 
‘received wisdom’ dat elk van ons heeft verworven en opgestapeld.

Sociologische verklaringen zijn veel meer dan cafépraat, moeten aan wetenschappelijke normen 
voldoen -> empirisch materiaal (evidence based) & repliceren en verifiëren  
Cafépraat: als je er maar hard genoeg voor werkt, dan kom je er wel. Er is werk genoeg voor 
iedereen. Sommigen kunnen wel, maar willen niet!

Onderzoek met focus op maatschappelijke structuren leert ons:

- Er zijn onvoldoende banen

- Ruimtelijke mismatch hooggeschoolde vraag en laaggeschoold aanbod

- Dicriminatie vrouwen, etnische minderheden, +50, …

- Meeste werklozen willen snel werk, omwille van financiële en psychologische redenen (Jahoda)


Omgeving

Sociale 
interacties Gedrag
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- Werkloosheid geeft een ‘litteken’ voor de verdere loopbaan

- …

Latente deprivatiemodel (Marie Jahoda): (!!! Examenvraag)

- Arbeid structureert de tijd van individuen

- Arbeid is een belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen

- Arbeid verbindt een individu met doeleinden die de persoonlijke preferenties overstijgen

- Arbeid zorgt voor status en identiteit en draagt zo bij tot de definitie van iemands positie in de 

samenleving

- Arbeid dwingt tot activiteit, biedt kansen om handelingen te stellen met zichtbare gevolgen en 

dwingt ook tot het ontwikkelen en uitdrukken van competenties en vaardigheden

Kwaliteit van de arbeid: slechte kwaliteit leidt op verhoogde kans op ziekte en vroegtijdig verlaten 
van de arbeidsmarkt

-> als mensen langer moeten werken, dan moet de werkbaarheid ook naar omhoog 

Job control-model van Karasek:


Ziekmakende job: alle niet actieve jobs, de 
meerderheid van de Europeanen dreigt ziek te 
worden door te werken.

Causaal verband: verband tussen oorzaak en 
gevolg(en), eventueel via een aantal 
intermediaire en/of modererende variabelen

Probabiliteitsverband: een verband tussen 
variabelen in termen van waarschijnlijkheid, 
dus zonder zekerheid over de causaliteit.

Psychologie gaat uit van universeel gedrag (bij 
alle volkeren en culturen)

Leiderschap komt altijd naar boven <-> enkel 
als de context het toelaat

Seksueel ongewenste intimiteit komt bij ons 
vaker voor bij vrouwen, maar in andere 
culturen zijn er ook vaker mannen slachtoffer


Sociologische verbeelding (Charles Wright Mills): the vivid awareness of the relationship between 
experience and the wider society

- 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 componenten:


- Geschiedenis: hoe een samenleving tot stand kwam en hoe ze verandert

- Biografie: welke mensen bevolken welke samenleving?

- Sociale structuur: wat is de werking van maatschappelijke structuren instituties, wat is de 

werking van dominante instituties, hoe houden ze de maatschappelijke structuur orde in 
stand?


Model voor wetenschapsbeoefening: specifieke combinatie van uitgangspunten waaruit naar de 
(sociale) werkelijkheid wordt gekeken

Paradigmatisch pluralisme: aanhoudende verscheidenheid van paradigma’s

Nieuwe benadering -> sprong vooruit in de wetenschap, bv. Freud, Keynes


1.4 Maatschappelijke structuren beïnvloeden gedrag: enkele voorbeelden

3 belangrijke filmpjes

1. Anderen helpen

In de sociale psychologie:

- Individuele kenmerken van de hulpverlener (bv. altruïsme)

- Situationele factoren (bv. Stemming)

Maatschappelijke structuren: ook sociale categorieën van hulpbehoevenden bv. Sociale klasse, 
gender, leeftijd

We geven hulp aan mensen waarvan we denken dat ze het verdienen (oorzaak van armoede)

- Individueel ongevalmodel: ongeluk in het leven


- Bv. Slachtoffers terreur Zaventem

- Individueel schuldmodel: eigen schuld


- Bv. Aanslag plegen

- Maatschappelijk ongevalmodel
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- Bv. Door terreur job verliezen, zo in armoede terechtkomen

- Maatschappelijk schuldmodel


- Bv. Slechte ziekteverzekering

4 types goed kennen en goed uit elkaar kunnen houden

2. Succes

Meritocratische samenleving: positie in leven is puur afhankelijk van je eigen kunnen -> 
verantwoordelijk voor je eigen punten, dus ook voor je eigen falen? (diepgeworteld idee)

Reproductiethese: niet zo eenvoudig, veel andere factoren waar je niet aan kan doen

Meer vrouwen dan mannen starten met hoger onderwijs. In Vlaanderen, 2018: resp. 72% vs 57%

Hoogte van diploma van ouders, hoe hoger het diploma van de ouders, hoe groter de kans om 
met hoger onderwijs te starten (mannen: 32% laag opgeleide moeder - 52% midden - 77% hoog; 
vrouwen: 50% - 70% - 87%)

-> interactie-effect, gender * socio-economische afkomst

Hoe hoger het diploma in het gezin, hoe kleiner het verschil tussen jongens en meisjes

laaggeschoold: vrouwen starten 1,7 vaker met een. Hogere opleiding

Gemiddeld: vrouwen starten 1,3 vaker

Hoog: starten 1,1 vaker

Ratio wordt steeds kleiner = interactie-effect tussen gender en SES

Meer vrouwen dan mannen behalen een diploma hoger onderwijs. 45% - 37%

Hoe hoger het diploma van de ouders, hoe groter de kans om een diploma hoger onderwijs te 
behalen

-> ook hier interactie-effect

Studenten van autochtone afkomst hebben ongeveer dubbel zoveel kans om een diploma hoger 
onderwijs te behalen. Studenten uit een klassieke gezinsvorm hebben ongeveer 1,7 meer kans 
om een diploma hoger onderwijs te halen. 

Niet enkel in het hoger onderwijs, maar op alle opleidingsniveaus

Patronen worden al vastgesteld in de crèche 

Binnen landen presteren leerlingen met hogere SES beter, scoren systematisch beter op 
leesvaardigheid, wiskunde en wetenschap

Schoolklimaat heeft belangrijke invloed

Niet enkel competentie, maar ook achtergrond heeft impact op of je A/B/C-attest krijgt door self-
fulfilling prophecy

Op elite-scholen nog erger, bij lage SES kiezen ze bij B-attest om een andere opleiding te doen, 
hogere SES kiezen ervoor om het jaar opnieuw te doen

Talloze verklaringen waardoor het ene kind het beter doet dan het andere (sociale mechanismen)

Bv. IQ kind, prestatiegerichtheid, aanmoediging door ouders, …

Overheid zet in op onderwijsparticipatie (vanaf 1965) -> meer studenten in het hoger onderwijs

- Vervrouwelijking studentenpopulatie

- De verhouding tussen studenten uit de minder gegoede gezinnen en de gegoede gezinnen is 

dezelfde gebleven

-> massificatie in het onderwijs, maar geen democratisering, onderwijs is geen sociale lift

3. Zelfdoding, vanuit sociologie is dit een van de toponderwerpen

Wat je denkt, redenen voor zelfdoding is via complex systeem gestuurd via maatschappelijke 
systemen, lijkt nochtans een individuele beslissing

3 zelfdodingen per dag, 71% door mannen, verschillen naargelang leeftijdsgroep

In China zijn het meer vrouwen, vooral vrouwen op het platteland

Moeilijk om cijfers van China te verkrijgen

Enig kind politiek en veel druk op vrouwen door veranderende economische situatie, mannen 
trekken naar de steden

Vrouwen ondernemen meer pogingen (62,3%)

27 pogingen per dag

Nederlandse jongeren scoren beter dan Vlaamse jongeren

Vlaamse jongeren vinden het moeilijk om hulpverlening te zoeken

België heeft heel hoge zelfmoordcijfers

Wij praten heel weinig over onze gevoelens

Piek zit bij 45-55 jaar (mannen en vrouwen)

Bij mannen ook nog eens piek na 65

Waarom meer pogingen bij vrouwen en meer moorden bij mannen? Aard van de methode

Mannen zijn agressiever: wapens, met de auto, …

Vrouwen nemen vaker pillen (meer kans op mislukking)
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Ook beroepsstatuut is belangrijk

Opdeling bevolking:

75% werkenden 

4% werklozen

11% niet actieve bevolking

-> meer dan de helft van de pogingen is economisch inactief of werkloos

Tewerkgesteld zijn heeft een risicoverlagend effect

Inactiviteit zorgt ervoor dat je sneller die stap zet

Inactiviteit speelt vooral sterk bij vrouwen mee

Huwelijk heeft ook verlagend effect (bij mannen en vrouwen, behalve vrouwen van 75+)

Mannen hebben er meer baat bij om te trouwen dan vrouwen

Zelfmoordcijfers in West-Vlaanderen het hoogst -> regio ook belangrijk

Vroeger was er een goeie campagne: oe ist?

Elke week plegen 5 West-Vlamingen zelfmoord

Vooral aan kustgemeenten

Factoren hebben allemaal te maken met het interactieve tegenover een persoon of een groep

Vlamingen zijn gericht op werken en een huis te kopen

Hoe kan de sociologie ons helpen om dit te begrijpen?

Niet op zoek naar individuele redenen, niet toepassen op individuen

Wel op zoek naar verschillen tussen groepen/regio’s/landen/sociale categorieën/…

3 heren moet je kunnen zingen, die komen constant aan bod 

Emile Durkheim: verschillen in zelfmoordcijfers zijn te wijten aan de verschillen in integratie en 
regulatie

Integratie: de mate waarin een individu de waarden en normen van de groep of een collectiviteit 
deelt

Regulatie: de mate van extreme dwang/druk/sturing van individuen door de groep of collectiviteit


Falen is de schuld van de persoon zelf, moeilijk te verdragen

Rijken geven ons hoop van wat we kunnen hebben als we heel goed investeren -> jaloezie

Kapitalisme maakt mensen vrijer, maar zelfmoordcijfers schoten omhoog na industrialisatie

Kapitalisme ondermijnt sociale normen, mensen vinden geen steun meer

Durkheim apprecieerde religie, het geeft mensen een community, in kapitalisme is dit niet zo

Nieuwe manieren van een gevoel van thuishoren zoeken, niet zo streng voor jezelf zijn bij failures

We komen terecht in een wereld waarin heel veel moet geregeld worden (eerste auto’s etc…)

Mensen zonder gemeenschappelijke waarden en normen voelen hun eenzaam

Egoïstische zelfmoord vaak bij mensen die alleen leven, artiesten (leven in cocon)

Structuur van dagdagelijks leven valt weg bij werklozen, vluchtelingen, …

Functies van tewerkstelling en wat allemaal wegvalt wanneer je werkloos wordt

In deel 5 de link leggen met dit stuk

Lage integratie en lage regulatie -> slecht

Gedeelde waarden en normen impliceren dat je bij kleine afwijkingen uit de gemeenschap 
geduwd wordt, maar er zijn ook voorschriften over zelfmoord

Het is in sommige gemeenschappen eerbaar om zelfmoord te plegen als je de gemeenschap tot 
last bent, die voorzien ook rituelen om dat te doen (in Japan is er een speciale dolk)

In Japanse samenleving is eer heel belangrijk, na WOII moest economie weer opnieuw 
opgebouwd te worden, nieuwe leider motiveerde iedereen om heel hard te werken

1/5 werkt meer dan 80 per week, eerbaar om dat te doen

Werknemers zitten steendood aan hun bureau, hoe langer hoe meer

Werkgevers moeten nu verplicht een halfuur pauze geven, maar ze moeten wel rechtop aan hun 
bureau zitten


Egoïstische 
zelfmoord

Lage integratie Enkel eigenbelang nastreven, geen gevoel van verbondenheid, 
gevoelens van zinloosheid en depressies

Anomische zelfmoord Lage regulatie Normen vallen weg, meer keuzevrijheid -> niet meer 
“geworteld”, “stuurloos”

Altruïstische 
zelfmoord

Hoge integratie Plicht, mooie tijd/beloning na dit leven

Fatalistische 
zelfmoord

Hoge regulatie Normen zijn dominant, geen keuzevrijheid
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Cijfers zijn in Japan heel hoog, ook bij kleine kindjes

Tegenbeweging ontstaat door Japanse studenten: ze verdwijnen plots, ze sluiten zich ergens op 
en zetten alle banden stop (hikikomori)

-> uit de samenleving stappen


1.5 Actor én structuur: een dynamische wisselwerking

Deel 1 is het meest abstract en moeilijk

Moeilijk om de leerstof te koppelen, geef jezelf tijd

Ze hoopt dat er verwondering was, je moet het in je vingers krijgen

Vanaf deel 2 gaat het vlotter

Actor versus structuur: het maatschappelijk gebeuren speelt zich af op verschillende 
aggregatieniveaus

Actorbenadering: individuele, reflexief handelende actoren

Homo oeconomicus: strategisch handelend wezen dat zich bewust is Vande beperkte rationaliteit, 
of een onzeker wezen dat op zoek is naar zichzelf en heen en weer geslingerd wordt tussen een 
veelvoud aan motiveringen.

Actor-factor-dilemma: nadruk op individu of structuren/factoren

Individueel determinisme: 

- Handelingsmodel: individu bepaalt volledig zelf zijn gedrag

- Actormodel:  every man is an island

- Structuurmodel: er bestaan geen supra-individuele structuren die het denken, voelen en 

handelen van individuen beperken of sturen

-> het individu is goed, de maatschappij is slecht / de maatschappij bestaat niet

Structureel determinisme: 

- Handelingsmodel: mens heeft geen vrije keuze, ze worden gedwongen door gemeenschap, de 

staat, culturele, religieuze, economische … factoren

- Actormodel: no man is an island

- Structuurmodel: fait social (Durkheim), gedrag wordt gestuurd door supra-individuele structuren

Idee: individuen zijn in essentie goede mensen

Vrije keuze -> er bestaan geen maatschappelijke structuren?

Waarom stellen we dan soms wel hetzelfde gedrag

Vooral begrijpen, niet verklaren

Fait social = objectieve realiteit buiten het individu die gedrag stuurt -> wijzen van handelen, 
denken en voelen die extern zijn aan het individu en begiftigd zijn met een dwingende macht 
waarmee ze zich opleggen aan het individu.

Sociale feiten zijn niet altijd zichtbaar, wel altijd dwingend = eigenlijke hoofdrolspelers

Sociale feiten worden gevormd tot sociale orde bv. arbeidsethos, aanvaardbaar gedrag, 
civilisatieproces, zelfdwang (in plaats van ‘Fremdzwang’)

Vormen structuren:

- Sociale relaties tussen mensen

- Instituties

- Spelregels allerhande

Hoe kunnen die gedrag bepalen?

- Dwang: het individu stelt verwacht gedrag om sancties te vermijden

- Ruil: het individu stelt verwacht gedrag omdat het voordeliger uitkomt

- Normen: het individu stelt verwacht gedrag omdat hij/zij de norm waardeert

Homo lupus: individuen zijn wolven en er is sociale orde nodig om samenleven mogelijk te maken

Consensusbenadering: het sociaal gebeuren is vooral gericht op evenwicht, stabiliteit en 
consensus. Conflict en tegenstelling zijn onnodig en te vermijden.

Conflictbenadering: de samenleving is een arena waar individuen en groepen voortdurend strijd 
leveren om schaarse goederen. Conflict is onvermijdelijk en zelfs nodig.


Structuren 

(neo)Marxisme Structureel 
functionalisme

Sociale ruil Symbolisch 
interactionisme

Actoren
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2 grote moderne uitgangspunten: 

1. De samenleving is geen veld van onpersoonlijke maatschappelijke krachten en evenmin een 

verzameling van losse individuen

2. Er is pas vrijheid als er spelregels zijn


- Spelregels zorgen ervoor dat acties en reacties voorspelbaar worden

- Hierdoor krijgen individuen (en andere actoren) de vrijheid om te beslissen of ze de 

spelregels wel of niet gaan volgen

- Vanuit die beslissing gaan ze - via hun sociale interactie - de spelregels reproduceren of 

veranderen

- De gereproduceerde of veranderde spelregels beïnvloeden op hun beurt het gedrag van 

individuen (en andere actoren)




Bv. Obesitas:

- Omgeving: obesitas epidemie, toegenomen zorgden, betaalbaarheid, culturele tolerantie t.o.v. 

“dik zijn”, prijs van ongezonde voeding, …

- Sociale interactie: fast food op kantoor, geen tijd voor (team) sport, alle vervoer met auto, …

- Gedrag: weinig beweging, take away food, fast food, …

Ik gedraag mij naar groepsregels, daarom word ik door de groep aanvaard, in ruil krijg ik 
aanvaarding

Of gedrag stellen omdat het voor jou betekenis geeft

Grote verschil tussen symbolisch interactionisme en sociale ruiltheorie?

Regels dwingen je gedrag te sturen, België is een objectieve realiteit die je stuurt

België bestaat maar omdat jij denkt dat het bestaat, maar bestaat het dan?

Geleerd via maatschappelijke structuren dat een bepaalde geluidsfrequentie het brandalarm is

Binnen structureel determinisme is er de gedachte dat we regels nodig hebben om niet te 
beginnen vechten

Structuren zijn conflictueus

Voorbeeld vanuit bedrijfsleven: laatste 10 jaar wordt er veel geïnvesteerd in HR management

Binnen HR management gaat men ervan uit dat werkgevers en werknemers hetzelfde willen 

-> goed en stuurt economie, problemen komen enkel door slechte communicatie

conflictdenken: werkgever wil zo veel mogelijk geld om zo weinig mogelijk te doen

De samenleving bestaat niet uit alleen maatschappelijke krachten en ook niet uit losse individuen

Doordat er regels zijn hebben we vrijheid, kunnen we gedrag voorspellen, als we weten welk 
gedrag we kunnen verwachten hebben we een keuze

Keuze om regel te volgen of niet -> als je hem volgt reproduceer/bevestig je hem

Als je hem niet meer volgt zorg je voor maatschappelijke verandering

Regels bepalen het gedrag van anderen die ook hun keuze moeten maken 

Geregeld buslijn zorgt ervoor dat je meer mogelijkheden en dus meer vrijheid hebt

Veranderende spelregels: de bussen stoppen

-> regels scheppen mogelijkheden, eindige vrijheid

Onze vrijheid wordt aangetast door routines

Democratisering of massificatie?

Veel meer jongeren in hoger onderwijs nu, maar de verhouding tussen diverse sociale lagen is 
gebleven

SONAR-enquête: verband tussen opleidingsniveau en tewerkstelling van de ouders en het starten 
in hoger onderwijs. -> drempel

Institutionele/situationele drempels: gestoorde verbindingen tussen dienst en de gebruiker bv. 
Vraagverschrikkers 

Dispositionele drempel: gebaseerd op attitudes en percepties

Collectief conformisme: zich tegelijk maatschappelijk conformeren en individueel onderscheiden

Tekenwaarde van consumptie (Baudrillard): door het late kapitalisme ligt de waarde niet in hun 
gebruiks- of ruilwaarde, zelfs niet in de symbolische waarde, maar de waarde die ze hebben als 
teken


Omgeving

Sociale 
interacties Gedrag
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Tekenwaarde: betekenis die handelen heeft voor anderen.

Mangelwesen: de mens is essentieel een Mangelwesen, altijd vertegenwoordigers van de 
samenleving. 

Menselijke conditie: mensen hebben niet voor hun bestaan gekozen, maar kunnen en moeten hun 
wereld veranderen.

- In-zich-zijn: stoffelijk

- Voor-zich-zijn: bewust, intentioneel

Complex samenspel: solidariteit vs. Strijd

Solidariteit: wat een groep/organisatie/samenleving solide maakt, identiteit geeft

- Structurele solidariteit: mechanismen die in de samenleving zijn ontwikkeld -> arbeidsdeling 

zorgt voor een veralgemeende afhankelijkheid

- Warme solidariteit: gevoelens van samenhorigheid

Paradox van de individualisering: maatschappelijke welvaart gaat samen met individuele 
hulpeloosheid

Sociale zekerheid: transfers van wie het beter heeft naar wie het moeilijker heeft

Mattheuseffect: rijker worden van de rijken en armer worden van de armen (bv. Wanneer enkel de 
rijken voordeel halen uit de sociale zekerheid)

Samenlevingen en hun solidariteitstype volgens Durkheim:


Mechanisch: onderlinge samenhorigheid vloeit voort uit gelijkvormigheid, relaties en 
verplichtingen zijn eng omschreven.

Organisch: op elkaar afgestemd en samenwerkend, individuen werden complementair aan elkaar. 

Ordesociologen/functionalisten: alles in de samenleving levert bijdrage tot haar bestaan en 
voortbestaan

Conflictsociologen: conflicten zijn inherent aan samenlevingen

Enkele belangrijke conflicten:

- Koningskwestie (1949): mag Leopold III terugkeren uit ballingschap na lauwe houding tijdens de 

nazibezetting?

- Schoolstrijd: financiering katholiek en ‘neutraal’ gemeenschapsonderwijs

- Eenheidswet: naoorlogs sociaaleconomisch conflict, verhoging belastingen en besparingen

- Taalstrijd: vastleggen van de taalgrens

Belgisch mirakel: snelle wederopbouw van de economie binnen moeilijk onderhandelingskader

Waardeconflict: vurige overtuiging van het morele gelijk

Belangenconflict: belangentegenstellingen

-> vaak gemixt

Manifest conflict: open zichtbaar voor toeschouwers

Latent conflict: feitelijk aanwezig, maar wordt niet waargenomen

Conflictparadox: conflicten worden vaak vermeden, maar zijn wel functioneel

Voordelen van ongelijkheid: goed voor de economie, belonen harde werkers

Nadelen van ongelijkheid: lagere inkomensgroepen 
passen zich slechter aan aan economische 
veranderingen, bedreiging economische efficiëntie en 
stabiliteit.

3 perspectieven:

- Juridische gelijkheid: iedereen krijgt hetzelfde

- Uitkomst: voortdurend sturen van de overheid om 

gelijkheid als uitkomst te verkrijgen

- Gelijke kansen: mensen hebben gelijke rechten, maar 

daar gaan geen gelijke middelen mee gepaard. 

2 stellingen over de (on)wenselijkheid van (on)gelijkheid:

- Optimistisch: economische ontwikkelingen zorgen dat 

ongelijkheid afneemt tot een aanvaardbaar niveau

- Andere stelling: meer sociale mobiliteit, maar er zal 

andere ongelijkheid in de plaats ontstaan


Traditionele samenleving Moderne samenleving

Arbeidsdeling Eenvoudig Complex

Solidariteit Mechanisch Organisch 
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Primaire 
relaties

Secundaire relaties

Kort Lang

Face to face Functioneel 

Totale persoon Positiebekleder

Emotioneel rationeel, instrumenteel

Veeleer privé Veeleer publiek

Associatie Bureaucratie

Gemeinschaft Gesellschaft 



Magische driehoek Berger en Luckmann (1966):


Deel 2: Maatschappelijke structuren en hun positionele dimensie

2.1 Sociaal handelen

Sociaal handelen: handelen dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt beïnvloed door het handelen 
van anderen. M.a.w. het gaat over gedrag waarbij we rekening houden met anderen en ons 
gedrag daarop afstemmen.

Samen met deel 3 de bouwstenen en jargon van sociologie

Termen in vingers krijgen

Vechten, discussiëren is evenzeer sociaal handelen als overleggen, overeenstemmen

Gedrag hoeft niet per se beweging te zijn, ook iets niet doen is gedrag (niet-handelen kan ook 
sociaal handelen zijn)

Handelen gericht op de toekomst is ook sociaal handelen.

Sociaal handelen vindt plaats tussen actoren = individuen en /of sociale eenheden

Gedrag gericht op iets in de toekomst bv. Piekeren

Max Weber (naam zeer goed onthouden): pionier 4 ideaaltypes sociaal handelen

Handelen gericht op objecten, innerlijk gericht handelen of zelfs gelijktijdig handelen zijn niet 
sociaal.

1. Affectief sociaal handelen: door emoties, niet voor een doel of waarde

Vrouwen internaliseren meer

In bepaalde groepen gaan internaliseren veel meer samen met zelfmoordgedachten 

In Aziatische typisch, moslimculturen word er vaak vertaald naar hoofdpijn/hartklachten -> 
aanvaardbaarder om over fysieke klachten te spreken (somatisatie door stigma/taboe)

2. Traditioneel handelen: wat je doet als je niet nadenkt, automatische piloot

Quasi-automatisch, diep ingewortelde gewoonten

3. Waarderationeel handelen: gericht op een waarde (kiezen voor trein en niet auto)

Waarde ligt in de handeling, ongeacht het resultaat

4. Doelgericht handelen: gericht op het systematisch realiseren van doelstellingen

bv. naar de les komen omdat er een knappe in je jaar zit

Huidig economisch handelen: is dit wel doelrationeel? Er zijn veel neveneffecten mee gepaard, 
waar vaak geen rekening mee gehouden wordt -> niet doelrationeel

Duurzaam ondernemen/MVO is wel doelrationeel

Manier van lachen is cultureel bepaald (luid, hoe,  met tanden bloot, …)

Verdriet wordt ook anders geuit

-> non-verbale communicatie verschilt per cultuur

Oversteken omdat een verkeerslicht op groen springt is sociaal, het verkeerslicht heeft een 
sociale betekenis. 

Is imiteren sociaal? Kinderen doen dat automatisch om te leren, is dit anders dan mode volgen?

Artefact: versteende sociale betekenis

Communicatie is afhankelijk van context

High context <-> low context

Lage context communicatie: alles wat je als boodschap meegeeft, verwoordt je of schrijf je neer 
(heel veel in Westerse landen), alle info die nodig is om het bericht te begrijpen is opgenomen in 
het bericht zelf

High context: je zegt veel minder, groter aandeel van de boodschap is non-verbaal, zit vervat in 
de context

Bij afrikanen: als de oudste spreekt is iedereen stil

Contract kan in andere culturen een teken van wantrouwen zijn

In internationale context nooit ja en nee vragen stellen (sommigen vinden het nooit ok om nee te 
zeggen bv. Thailand)
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De samenleving is een objectieve werkelijkheid

De samenleving is een 
menselijk product

De mens is een sociaal 
product



In Rusland en Frankrijk zeggen ze heel veel nee, terwijl ze niet per sé nee bedoelen (maar een 
betere deal willen)


2.2 Sociale posities en relaties

Autonome sociale entiteit: interacties en communicatie verlopen volgens vaste patronen

-> eigen structuur en dynamiek stuurt sociaal handelen aan

- Diepgeworteld en wijdverspreide maatschappelijke consensus

- De ene interactie brengt de andere mee, waardoor na een aantal ontmoetingen of babbels een 

andere soort van relaties ontstaat

Interactie: waarneembaar handelen

- Wisselwerking

- Anticipatie

- Gemeenschappelijke interpretatie/zingeving

Interactie wordt geordend

Beleefde inattentie: het niet aanstaren/aanspreken van mensen die je ongewild ontmoet

Er is ook een front stage en back stage, in de coulissen is de sociale beheersing minder

Persoonlijke ruimte: afhankelijk van de cultuur en context

Ongerichte interactie: we zijn bewust van elkaars aanwezigheid, maar gaan niet direct over tot 
directe interactie.

Tussen haakjes plaatsen: het markeren van het begin en het einde van de interactie

Interacties kunnen geclassificeerd worden o.b.v. frequentie, regelmaat, uitgebreidheid, mate van 
samenwerking, de richting en de directheid.

Sociogram: grafische voorstelling van de sociale banden die iemand heeft

Communicatie: betekenis die we aan handen toekennen, maar bestaat dikwijls ook zelfstandig

Boodschap die van de zender naar de ontvanger gaat

Pseudocommunicatie: deelnemers hechten aan dezelfde symbolen of codes een andere 
betekenis

Non-verbale communicatie

- Gezichtsuitdrukkingen

- Gebaren lichaamshoudingen

Georg Simmel (1858): een aantal bouwstenen liggen aan de basis van alle sociale fenomenen, bv. 
Wedijver, conflict en samenwerking

Structuren bestaan uit posities en relaties tussen die posities, vanaf het moment dat er patronen 
in komen

Sociale posities: de plaatsen die actoren in een sociale eenheid innemen

Sociale relaties: de verbindingen tussen de sociale posities, stabiele betrekkingen, de kans dat 
actoren op een bepaalde wijze zinvol ten opzichte van elkaar zullen handelen

Primaire relaties: relaties die met de ander als totale persoon worden aangegaan

Secundaire relaties: relaties die betrekking hebben op een duidelijk aanwijsbaar, afzonderbaar 
sociaal kenmerk, zoals het beroep.

Ricoeur (1913-2005):

- Korte relaties: direct, spontane en wederzijds subjectieve voorkeur

- Lange relaties: langs een omweg, in een context van rolpatronen en groepsverbanden

Positieset/positiestel: geheel van posities die een actor inneemt

4 processen die groep telkens doorloopt wanneer structuur verandert

Posities worden bekleed door concreet handelende actoren, maar het bestaan van de positie is 
onafhankelijk van de bekleder.

2 mechanismen om op posities terecht te komen: toewijzing & verwerving

Toewijzing: bv. Geslacht

Peterprincipe: in een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie.

Verwerving: daar kan je zelf iets aan doen (zou moeten zijn hoe je een job krijgt)

-> continuüm van veeleer toegewezen naar veeleer verworven

Sommige posities zijn tijdelijk, andere relatief definitief (‘On de nat pas femme, on le devient’)

Belgie scoort heel slecht op tewerkstellen van mensen die ergens anders geboren zijn

Homo sociologicus (Dahrendorf): een mens die bestaat uit het stel sociale rollen die hij speelt

Een positie verwijst altijd naar andere sociale posities, het is een knooppunt van sociale relaties


2.3 Sociale status en rol

Positie en status zijn hetzelfde, maar het aanzien is verschillend
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Sociale status/prestige: de waardering die gekoppeld is aan een positie (door andere 
positiebekleders)

Sociaal aanzien: de waardering gekoppeld aan de positiebekleder 

In veel sociale eenheden is er een rangorde van positie met een hogere sociale status naar 
posities met een lagere sociale status (sociale stratificatie)

Vanaf rangorde weg valt krijg je criminaliteit …

Leeftijd vaak belangrijke indicator van status (stijgt naarmate je ouder wordt)

Sociale status heeft te maken met de sociale positie, geen eigenschap van de positiebekleder

In deel 5 goed over nadenken

Vooral beroepsstatus bepaalt in hoge mate het aanzien

Mensen houden bij het aangaan van duurzame relaties rekening met de impact daarvan op hun 
sociale status. Ze richten zich bij voorkeur op sociale posities die verzoenbaar zijn met hun 
globale sociale status. -> vlot functioneren van sociaal verkeer optimaliseren

-> we zoeken een partner die ± gelijk staat in status (homogamie)

Gender-gebonden rollen: 

Vrouwen zijn op zoek naar hun prins om hun status te upgraden

Maar, tegenwoordig studeren meer vrouwen dan mannen af

3 principes om een nieuw lief te vinden:

- Nood


- Financieel

- Affectief 

- Sociaal 


- Aantrekkelijkheid

- Gescheiden?

- Kinderen?

- Leeftijd?

- Financieel, opleiding


- Gelegenheid 

- Partnermarkt wordt kleiner

- Meer heterogamie


Mannen zoeken iemand die lager opgeleid is

Statuscongruentie: posities innemen waarvan statussen allemaal even hoog zijn (onbewust)

-> wordt positief bekrachtigd

statusincongruentie/-inconsistentie: de statussen ontleend aan sociale posities van een actor 
staan te ver uit elkaar

In rijke buurt, je ziet zwarte vrouw met emmer en trekker -> je denkt het is de poetsvrouw

Mensen zoeken partners in de zelfde leeftijdscategorie, bij afwijking kunnen er sociale of zelfs 
juridische sancties zijn

Als oudere man is het wel vaker aanvaard om een jongere vrouw te hebben

Status wordt gekoppeld aan beroep -> statusangst (wat zullen anderen van mij denken?)

Sociale rol: geheel van de verwachtingen gekoppeld aan een bepaalde positie

3 soorten:

1. Muss-erwarten: verplicht, op straffe van juridische negatieve sanctionering (afdwingbaar) of 

harde kernverwachting

2. Soll-erwarten: afdwingbaar via het sociaal verkeer. Sociale controle is sturend via 

sanctionering/uitsluiting

3. Kann-erwarten: niet verplicht, maar wel een positieve beoordeling in de sociale omgeving

Elke rol bestaat uit een verschillende mix van die drie types en een verschillend maatschappelijk 
belang. -> hiërarchische inzake gedragsveranderingen in de vorm van concentrische cirkels

Positie van student gaat gepaard met rol (bijvoorbeeld ziekenrol als je doktersbriefje hebt)

Je krijgt bv maar een week om een ziekenrol te hebben (je moet terug beter willen worden)

Het is niet je eigen verantwoordelijkheid dat je ziek bent geworden, wel om competente hulp in te 
roepen en mee te werken met de zorgverstrekkers

-> verschillen in status tussen arts en psycholoog hebben belangrijke gevolgen voor de ziekenrol

Bv. Worden niet ontheven van normale rolverplichtingen -> medicalisering van psychische 
problemen

In concreet handelen baseren we ons niet altijd op de positie om te weten welke rollen we horen 
te spelen, dikwijls kennen we de positie van anderen zelfs niet

Gedrag kan ook gestuurd worden door de omgeving

Grootste sprong is van 2 personen (dyade) naar 3 (triade)
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Rolverwachtingen kunnen conflicteren

Rollenconflicten: structureel gegeven, tegenstrijdige verwachtingen uit de maatschappelijke 
ordening die tot uiting komen in sociale situaties die afdwingbaar zijn via sancties

- Intern: conflict tussen verschillende rollen die bij 1 positie behoren

- Extern: conflict tussen rollen bij verschillende posities

Sociale mechanismen geven de nodige stabiliteit aan rollenstellen

- Belangrijkste spelers

- Uiteenlopende en tegengestelde verwachtingen verduidelijken

- Rolbetrokken gedrag afschermen

- Het rollenstel inperken

Rolattributen: uiterlijke tekenen/voorwerpen om een rol te vervullen -> de positiebekleder 
herkennen, utilitaire en non-verbale communicatieve functie

Geen utilitaire functie meer -> statussymbool: verwijzing naar schaars sociaal goed dat aan een 
positie is gekoppeld

Sociale fraude: het gebruiken van statussymbolen om de indruk te geven dat je een hoge sociale 
status hebt

Sociale afstand: tussen hogere en langere standen, statussymbolen dragen hieraan toe

Experiment van Garfinkel: studenten moesten hun thuis niet als zoon of dochter gedragen, maar 
als gast. De familieleden vroegen eerst openlijk een verklaring voor het gedrag, daarna zochten ze 
zelf naar een verklaring. -> moeite met een schending van de gedragsverwachtingen


2.4 Sociale netwerken

Netwerk (= geraamte): een aaneengeknoopte verzameling van posities en relaties aan elkaar

Groep (=body): de toevoeging van statussen en rollen

Sociaal netwerk: geheel van posities en relaties met een bepaalde mate van (onbewuste) 
organisatie. Sociale netwerken zijn dus meer dan alleen e-netwerken binnen sociale media

Sociale relaties vormen de kanalen die verschillende plekken verbinden en vervoeren sociale 
goederen

Sociale goederen: materiële en immateriële goederen, informatie, emotionele steun, vertrouwen …

-> reciprociteit: je vertrouwt erop dat het terugbetaald wordt

Poortwachters/gatekeepers: nemen een centrale positie in een netwerk. Ze bevinden zich op een 
knooppunt van kanalen van sociale relaties. Hierdoor kunnen ze de toegang tot sociale goederen 
vergemakkelijken, bemoeilijken of zelfs verhinderen.

Castells populariseerde het concept van een netwerkmaatschappij.

Door deelnemen aan en creëren van netwerken ontstaan nieuwe organisatiestructuren. De 
samenleving blijft kapitalistisch, maar haar technologische basis verschuift van energie naar 
informatie. 

Deze globale netwerken vormen een nieuwe sociale morfologie.

Netwerken: open systemen

Groepen: gesloten systemen

Georg Simmel: dyade -> triade zorgt voor mogelijkheid tot

- Coalitievorming

- Bemiddeling

- Gebruik van conflict tussen 2 partijen voor eigenbelang

- Bewust uitlokken van conflict tussen 2 partijen

Kreuzing sozialer Kreise: overlap tussen de persoonlijke netwerken

Totaalnetwerk: netwerken zijn vaak te groot om in hun totaliteit weergegeven te worden, bv. De 
samenleving

Persoonlijk netwerk: één actor staat centraal, en rondom hem bevinden zich de personen met wie 
de actor in interactie treedt. 

- Individu

- Actuele relaties (persoonlijk)

- Potentiële via

- Via via

Morfologische kenmerken van netwerken:

- Grootte: meer actoren en een groter potentieel aan hulpbronnen

- Dichtheid: maximale dichtheid = alle individuen houden rechtstreeks contact met elkaar

- Diversiteit: verschillende sociale posities

- Centraliteit: de mate waarin onderlinge relaties zijn gestructureerd rond één of meer centrale 

actoren.
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Interactionele kenmerken: tussen ego en andere actoren

- Sterkte

- Verwantschap

- Samenstelling 

Robert Putnam: pionier sociaal kapitaal, 3 componenten van sociaal kapitaal 

- Vertrouwen

- Gedeelde waarden en normen

- Formele en informele netwerken

-> zelfversterkend en cumulatief

Sociaal kapitaal is in het hedendaagse westen aan het 
afbrokkelen

In Vlaanderen worden netwerken steeds kleiner door 
individualisering

Vlaanderen had veel gestructureerde verenigingen via geloof en overtuiging, gedeelde kenmerken, 
gedeelde interesse, verantwoordelijke functies

Binnen verenigingsleven is er ook verdeling via functies (minisamenleving met duidelijke 
verwachtingen 

Eind 20ste eeuw verzuiling van Vlaams landschap: alles werd gestuurd door je eigen zuil

Katholiek? dopen-> katholieke school -> katholieke trouw -> …

Informatie dat je krijgt wordt door je zuil gefilterd

Toenemende individualisering

Groeiend gebrek aan engagement en betrokkenheid

Vertrouwen in instellingen daalt

Vlaanderen kan op korte termijn veel mensen mobiliseren, maar éénmalig

37% heeft dagelijks contact met de buur -> daling van 11% (nu 26%)

Vlaanderen babbelt met de buur, maar minder frequent

2008 was crisisjaar -> meer werklozen, vaker thuis -> meer praten met de buur

Ook minder dagelijks contact met niet-inwonende familieleden

Switch mentaliteit: ouderen worden door verplegers verzorgd, niet meer door familie & vrienden

Ook minder dagelijks contact met niet-inwonende vrienden en kennissen (±23% -> ±15%)

Sociale media: fysieke afstand speelt minder rol

Oude vs nieuwe media: interactiviteit, sociabiliteit, mediarijkdom, autonomie, spelkarakter, privacy 
en personalisering

Nieuwe media is beter in het leggen van verbindingen, toegankelijkheid voor gebruikers, de graad 
van interactiviteit, hun veelvormigheid, hun ‘open-ended character’, alomtegenwoordigheid en 
‘plaatseloosheid’.

Het internet bundelt diverse communicatievormen.

Hyperpersonalisering: mensen wisselen zeer vertrouwelijke informatie uit.

Online werken: je wordt zelfstandiger en knoopt minder sociale relaties aan

Sociale structurering van de opportuniteit van sociaal handelen!

Mensen moeten kans krijgen om sociaal te handelen

Tijd: werk

Afstand: opbouw steden, straten, pleintjes, …

beluikjes hebben zicht op elkaar -> stuurt sociaal handelen

Tuinwijk: plein tussen huizen met kleine voortuintjes en banken

Frequentie van sociale contacten:

- Aandeel “dagelijks of bijna dagelijks” is afgenomen

- Aandeel “minder dan wekelijks” is relatief constant gebleven

- Minstens wekelijks praatje met de buren: 7 op 10 Vlamingen

- Minstens wekelijks familie, vrienden of kennissen: 6 op 10 vlamingen

-> sociale structurering van opportuniteit tot sociaal handelen

Sociale patronen in de frequentie in sociale contacten

- Vrouwen hebben meer contact met de familie

- Ouderen hebben meer contact met de buren

- 60-75 jaren hebben meer contact met de familie (daarna sterke daling)

- Jongeren hebben meer contact met vrienden

- Laaggeschoolden en niet-werkenden hebben meer contact met de buren

- Geen verschil in contact met familie, vrienden of kennissen naargelang diploma, tewerkstelling 

of inkomen
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1 op 2 vlamingen doet mee in verenigingsleven, meer actief lidmaatschap en 
bestuurslidmaatschap bij

- Mannen

- Hoogopgeleiden 

1 op 5 vlamingen doet regelmatig onbetaald vrijwilligerswerk, maar fluctueert, meer bij

- Mannen

- Hoogopgeleiden 

2018: 32% heeft bij sociale contacten een gevoel van oppervlakkigheid, meer bij

- Mannen (38%)

- Ouderen (46%)

- Laaggeschoolden (51%)

- Niet-werkenden (46%)

- Laag huishoudinkomen (50%)

2018: 15% heeft een gevoel van sociaal isolement, quasi geen verschillen naar gender en leeftijd, 
meer gevoel van sociale isolement bij

- Singles (19%)

- Laaggeschoolden (20%)

- Laag huishoudinkomen (26%)

2018: 52% heeft vertrouwen in de medemens, meer vertrouwen bij

- Jongeren

- Mannen

- Hooggeschoolden

- Hoog inkomen

2018: 25% heeft veel vertrouwen in de overheid, quasi geen verschil naar gender en leeftijd, meer 
vertrouwen bij

- Hooggeschoolden

- Meer inkomen

Sociologische theorieën zijn opgebouwd uit het idee dat fysieke afstand en tijd belangrijk zijn, 
maar sociale media stuurt ons gedrag nu anders

Veel theorieën niet of onvoldoende aangepast

Wie een hoge mate participatie vertoont

- Heeft meer vertrouwen in anderen

- Is minder individualistisch ingesteld

- Is minder etnocentrisch

- Voelt zich minder politiek machteloos

- Scoort hoger op geluksschalen

- Scoort hoger op tevredenheid op allerlei levensdomeinen

Bonding vs briding kapitaal (Putnam)

Bonding sociaal kapitaal: sterke banden binnen een homogene groep mensen. Sterke banden 
verwijzen naar relaties met 3 kenmerken

- Frequentie/duur: individuen zijn frequent of voor lange tijd aanwezig in het leven van anderen

- Multiplexiteit: individuen zijn aanwezig op veel levensdomeinen van de ander

- Betrokkenheid: brede emotionele draagwijdte tijdens de aanwezigheid

Bridging sociaal kapitaal: zwakke banden in een netwerk

- Instrumentele relaties

- Slaan een brug naar mensen buiten het eigen netwerken

- “strength of the weak ties” (Grannovetter)

Mensen in armoede hebben beperkte toegang door uitsluiting, ook minder hulp van de mensen 
uit je directe omgevingen (homofilie)

- Gesegmenteerde primaire en secundaire arbeidsmarkt

- De secundaire markt van tweedehands goederen of diensten

Bridging ontbreekt (getting ahead), bonding kan helpen om zich te redden (getting by)

-> ahead via zwakke sociale netwerken, “bruggen over woelig water”

Organisationele netwerken: relaties tussen organisaties, instrumenteel van aard

- Inhoud: soort hulpbronnen

- Mate van formalisering: formele en informele relaties

- Intensiteit: hoeveelheid hulpbronnen die worden uitgewisseld

- Reprociteit: wederkerigheid, symmetrie

- Standaardisering: in tijd steeds dezelfde relatie opbouwen
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2.5 Groepen

Netwerk + groep + supra-individuele dimensie, nl. Groepscultuur/groepsbewustzijn = conscience 
collective

Mensen nemen niet zozeer als individuen deel aan het maatschappelijke gebeuren, maar vooral 
als leden van diverse netwerken en groepen

Het aantal leden van een groep bepaalt het aantal mogelijke contacten en netwerken

De doelstellingen van een groep maken de meer algemene waarden concreet

Feitelijke doelstellingen worden in tegenstelling tot officiële doelstellingen vaak niet uitgesproken

Binnen sommige groepen heerst er gelijkheid, andere zijn meer hiërarchisch

Lidmaatschapsgroep: lidmaatschap van een groep beïnvloedt individueel gedrag

Referentiegroep: groep waarvan het individu (nog) geen lid is, maar waarnaar men zich richt in het 
handelen -> beïnvloedt gedrag ook

Typologie van Groepen Schäfers:


Primaire groep (Cooley):

- Beperkt aantal leden die regelmatig, veelvuldig en intensief interacteren en communiceren

- Primaire relaties

- Relatieve intimiteit tussen de leden

- Waarderationaliteit

- Relatieve bestendigheid

- “onszelf kunnen zijn”

- Ontwikkelen binnen collectiviteiten

- Beperkte omvang

- Interne conflicten

- Sterfelijk 

- Meest nabije levensgroep


- Gezin

- Peergroup 


Collectiviteiten:

- Geen interactie en communicatie tussen alle leden, maar er is wel een zeker samenhorigheid 

o.b.v. gemeenschappelijke waarden of belangen

- Meest voorkomende type van groep in de samenleving (talrijk)

- Bestaat vaak uit samenhangende kleinere netwerken of primaire groepen -> groot

- Sommige vormen organisaties, andere worden sociale bewegingen

- Etnische gemeenschap

- Sociale klasse

- Natiestaat

- Natievorming 

- Bevolking mobiliseren

- Culturele homogeniteit

Samenzijn:

- Er zijn geen gemeenschappelijke waarden en normen om tot duurzame relaties te komen

- De interacties ontstaan puur t.g.v. een extern en momentgewonden gebeuren, van zodra dat 

gebeuren verdwijnt, verdwijnt ook het samenzijn

Sociale categorie:

- Is geen volwaardige groep: er is geen interactie en communicatie tussen leden, geen 

gemeenschappelijke waarden en normen

- Louter aggregaten, verzamelingen van sociale eenheden met een bepaald gemeenschappelijk 

kenmerk

- Niet realiteitsvreemd! De criteria om categorieën te vormen verwijzen naar betekenisvolle 

sociale realiteiten. Sociale realiteiten zijn vaak goede voorspellers van individueel gedrag

- Van buitenaf gevormd

- Quasi-groups (Ginsberg)

Voorbeeld Brexit: lager opgeleiden (66%) en ouderen (61%) stemden meer voor de brexit


Positionele/netwerk dimensie: interactie en communicatie

Ja Nee

Culturele dimensie: 
gemeenschappelijke 
waarden en normen

Ja Primaire groep Collectiviteit

Nee Samenzijn Sociale categorie
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I.t.t. hooggeschoolden (71%) en jongeren (75%) die tegen de Brexit stemden

Trump kreeg 47,3% van alle stemmen, vooral blanke mannen

Massamedia en groeiende populistische, nationalistische en uiterst-rechtse bewegingen maken 
het begrip ‘massa’ weer actueel. 

Massa: een aanzienlijk aantal mensen die zich enkel bij bepaalde gelegenheden op een bepaalde 
plaats bevinden, maar die meestal niet groepsmatig verbonden zijn

-> gemeenschappelijke acties, waarvan het verloop niet te voorzien valt.

Gustave Le Bon (1841-1931): door instincten gedreven

Diepste wortels worden meestal gezocht in meer structurele ontwikkelingen

Negri en Hardt (2000, 2009): de menigte is een klasse in de marxistische zin van het woord, maar 
ze verschilt van het traditionele concept van de arbeidsklasse door haar pluriformiteit en 
organisatievorm. 

Intellectuele en affectieve arbeid: immateriële productie, die productie vindt plaats in ‘het 
gemeenschappelijke; een veld van sociale relaties en netwerken

Occupy-beweging: ontstond op 17 september 2011 tijdens een demonstratie voor het 
beursgebouw in Wall Street, uit onvrede met het beleid van de banken en de overheid. Wat hen 
verbindt, is hun verzet tegen het huidige kapitalisme.


Deel 2.6 Referentiegroepen

Referentiegroep: groep waaraan mensen een voorbeeldfunctie ontlenen wanneer ze bepaalde 
gedragskeuzes moeten maken (= vergelijkend)

Vergelijkende referentiegroep: gewoontes vergelijken maar niet nadoen

Normatieve referentiegroep: gewoontes worden overgenomen (ook lid van de groep)

Referentiegroepen kunnen samenvallen met lidmaatschapgroepen, maar dat hoeft niet

Conformistich gedrag: aanpassingen aan de normen en verwachtingen die gangbaar zijn in de 
lidmaatschapsgroep

Relatieve deprivatie: men voelt zich tekortgedaan in vergelijking met anderen

- Men heeft het sociale goed niet

- Men ziet dat anderen het sociale goed hebben

- Men wil het sociale goed ook hebben

- Men ziet het als haalbaar om het sociale goed te hebben

De mate van relatieve deprivatie wordt bepaald door de grootte van de (gepercipieerde) kloof met 
de referentiegroep, de omvang van de groep en de intensiteit van de gevoelens

-> Niet noodzakelijk een groep in de strikte zin om relatieve deprivatie te ervaren: het kan ook om 
een sociale categorie gaan, een abstract idee of één enkel individu als vergelijkingspunt.

De kans op het ontwikkelen van psychische problemen bij werkloosheid is kleiner in 
samenlevingen waar een groter deel van de bevolking werkloos is

Normatieve referentiegroepen

- Bij vergelijkende referentiegroepen zijn de waarden van de andere groepen niet uitdrukkelijk in 

het spel betrokken. Dat is wel het geval bij normatieve referentiegroepen. 

- Normatief referentiegroepgedrag impliceert een proces van anticiperende socialisatie. Wie 

referentiegroepgedrag vertoont zal makkelijker lid worden van de referentiegroep.

- Doorheen deze wisselwerking van associatie met de nieuwe groepswaarden en dissociatie van 

de oude wordt het refererende individu dubbel gemotiveerd om lid te worden van de nieuwe 
referentiegroep.


Gevolgen:

- Voor de oorspronkelijke lidmaatschapsgroep zijn de gevolgen negatief: het normatieve 

referentiegedrag wijst de normen van de oorspronkelijke lidmaatschapsgroep af

- De achterblijvers ervaren de normen van hun lidmaatschapsgroep als minder binden en ze 

voelen zich miskend en misprezen.

Voorbeeld verlaten van een straatbende

- Lidmaatschapgroep: bende

- Vergelijkende referentiegroep: andere bende

- Normatieve referentiegroep: ex-bendeleden met een normaal leven

- Associatie nieuwe waarden: job, studeren, …

- Dissociatie met oude waarden: dealen, …

-> anticiperende socialisatie en afwijzing van de oude lidmaatschapgroep

McGrath (1984): voorwaarden opdat groepen kunnen ontstaan en voortbestaan

- Waarden en doelen

- Vaardigheden en middelen
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- Normen en cohesie

- Uitvoering van taken

Duurzaamheid: negatief beïnvloedt door de omvang van de groep en positief door het 
samenhorigheidsgevoel.

Binnengroepsconflicten: misverstanden, meningsverschillen, interne tegenstellingen en strijd. 
Kunnen de interne cohesie vergroten of het voortbestaan van de groep in gevaar brengen.

Het conflict kan helpen geaccumuleerde spanningen verminderen 

Niet-realistisch conflict: het kan binnen de groep niet opgelost worden en zal de solidariteit niet 
bevorderen

Groepsstabiliteit: hoe meer realistische conflicten, hoe groter de groepsstabiliteit

Tussengroepsconflicten: verhogen interne validiteit door een extern vijandbeeld te scheppen

-> de scheidingslijn tussen in-group en out-group wordt aangescherpt

Meestal zullen mensen een voorkeur hebben voor eigen leden

Externe conflicten worden soms bewust in het leven geroepen om de interne samenhang te 
versterken.

Een conflict tussen groepen creëert nieuwe allianties en associaties, we zoeken hulp om beter te 
kunnen strijden.


Deel 3: Maatschappelijke structuren en cultuur

Deel 3.1 Cultuur 

Cultuur: de leefstijl van een samenleving, dus de manieren van denken, voelen, handelen en 
hebben

Westerse cultuur (Nacirema, Miner) is vreemd en zelfs lachwekkend door de ogen van een andere 
cultuur. -> belang van betekenissen (typisch menselijk)

Materiële cultuur: zelfstandig concept buiten het sociologische begrippenapparaat

Immateriële dimensie: specifiekere betekenis -> objecten worden symbolen, ‘een geheel van 
opvattingen’

Culturele diversiteit: uiteenlopende manieren, opvattingen over mooi lelijk, …

- ‘The whole way of life’, Cultuur

- Culinaire cultuur

- Populaire cultuur

- Sterven 

-> vormen een patroon

Samenhangend geheel van waarden, normen, doelen en verwachting

- Dat door de samenleving wordt gedragen

- Dat zorgt voor specificatie en verduurzaming van het sociale gedrag

- Nodig voor het bestendigen van het samenlevingsverband

- Dat door leden van een samenlevingsverband wordt aangeleerd en doorgegeven = socialisatie

Waarden: algemene basisprincipes/collectieve opvattingen over “wat is morel juist/goed?”

- Waardeschalen verschillen tussen bv. Landen, tijden, …

- Algemeen menselijk patroon: menselijke handelen over heel de wereld, voor de Europese 

ontwikkeling begon af te wijken

Normen: gedragsregels die aangeven hoe men zich (niet) moet gedragen, verschillende normen 
kunnen uit één waarde ontstaan

- Mores


- Zeden: je zal je moreel correct gedragen = soll-erwarten

- Wetten: je moet de wet volgen = muss-erwarten


- Folkways: gewoontes, gebruiken = kann-erwarten

Positieve normen: geboden

Negatieve normen: verboden

Reikwijdte: universals, specialties en alternatives

Mate van formalisering kan ook uiteenlopen, bv. Beleefde inattentie, persoonlijke afstand

Normen zijn gevoelig voor maatschappelijke veranderingen

Doelen: specifieke, sociaal bruikbare en hanteerbare doelen binnen een concreet 
samenlevingsverband. Het gaat hier over wat wenselijk is. Bv. Citizenship 

-> worden meetbaar gemaakt

Verwachtingen: opvattingen over wat zal of kan gebeuren

Norm en verwachting hangt meestal samen, verwachtingen relatieveren normen, bv. nieuwkomers

Rolverwachtingen: men verwacht dat wat hoort te gebeuren, ook zal gebeuren. Wat men verwacht 
wordt aangeleerd via socialisatie 
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Verwachtingsverwachting (Luhmann): ik verwacht dat jij van mij dingen verwacht

Parson’s patroonvariabelen: 2 
ideaaltypes van samenleving

Patroonvariabele 1: premoderne 
samenlevingen 

- Toewijzing: sociale positie die je 

toegewezen krijgt

- Diffuusheid: mensen staan met elkaar 

in contact omdat je veel dingen van 
die persoon belangrijk vindt (primaire 
relaties)


- Particularisme: sociale relaties zijn 
gepersonaliseerd (vriendjespolitiek)


- Affectiviteit: de uitdrukking van 
gevoelens en hun bevrediging is 
belangrijk


- Groepsgerichtheid: gedeelde 
belangen van de groep staan centraal


Patroonvariabele 2: moderne 
samenlevingen

- Verwerving: sociale posities die via kwalificaties verworven worden

- Specificiteit: relaties worden aangeknoopt voor specifieke doelen (arbeid)

- Universalisme: relaties worden bepaald door onpersoonlijke wetten

- Instrumentalisme: gevoelens onderdrukken en zakelijkheid primeert

- Zelfgerichtheid: eigen belangen staan centraal

Symbolisch interactionisme: actoren definiëren de werkelijkheid samen, maar dan louter vanuit 
hun eigen zingevingskader.

Conflicten tussen samenleving zit op niveau van de waarden: clash of cultures

Huntington (1996) voorspelde een bijna apocalyptische Clash of Civilazations

Of verschillende normen voor dezelfde waarden

Als je ziek bent pas je je gedrag aan, maar bijna alles gebeurt via interactie

Tribus: kleinere netwerken, ik-nabijen 

Maatschappelijke subsystemen (Parsons): vervullen elk een specifieke systeemvereiste

- Economisch

- Politiek

- Cultureel

- Verwantschapssysteem 

De positionele en culturele dimensie van sociale structuren hangen nauw samen, maar cultuur 
bezit ook een behoorlijke mate van autonomie = sociaal feit

Sociaal feit blijft bestaan los van de cultuur waar ze ontstaan zijn

Relatieve autonomie van cultuur: waarden en normen lopen niet altijd parallel met de feitelijke 
ontwikkelingen

Cultural lag (W.Ogburn): door de relatieve autonomie van de cultuur lopen waarden en normen 
niet altijd parallel met de feitelijke ontwikkelingen bv. we kunnen drones gebruiken maar 
wetgeving, mentaliteit, … loopt achter

- De immateriële cultuur blijft achter op de veranderde of nieuwe materiële situatie

- Twee aspecten van één cultuur die oorspronkelijk op elkaar afgestemd waren ontwikkelen met 

verschillende snelheden

Menstruatiehutten blijven bestaan, ook al mag het volgens Nepalese wetgeving niet meer

Bij ons ook rond genetische manipulatie, privacy op het internet

Sociologen zullen nooit zeggen dat de ene cultuur beter is dan de andere, enkel verschillend 

Culturen zijn als sociale feiten gelijkwaardig

Als morele feiten zullen mensen een hiërarchie instellen tussen hun eigen cultuur en de andere 
culturen

Veel vormen en niveaus culturele diversiteit:

- Verschillen naar sociale lagen

- Verschillen naar opvolging van de dominante cultuur

- Verschillen in de tijd

- Verschillen in de sociale ruimte
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Verschillen naar sociale positie: grote verschillen in cultuur tussen lage en hoge klasse hebben te 
maken met economische mogelijkheden, maar ook mate in cultuurparticipatie

Hoge cultuurparticipatie:

- Hoge opleiding: cultureel kapitaal

- Financieel kapitaal: monetaire/financiële speelruimte

- Vrije tijd

- Intellectuele vaardigheden: culturele reproductie

Verschillen naar opvolging van de dominante cultuur

Dominante cultuur: geeft binnen een samenlevingsverband de toon aan 

Subcultuur: wijken in sommige opzichten van de dominante cultuur af

contracultuur: ontstaat in en uit conflictsituaties en/of onder sociale omstandigheden die als 
frustrerend worden ervaren. Ze zijn een vorm van protest tegen de dominante cultuur. 

Onderscheid subcultuur en contracultuur is niet altijd makkelijk te maken

In België drie breuklijnen: taalkundig respectievelijk communautaire tegenstelling, ideologische of 
levensbeschouwelijke tegenstellingen en tegenstellingen tussen kapitaal en arbeid.

Contracultuur bv. Amish

Vanaf 16 worden Amish volledig los gelaten -> experimenteren, eerste confrontatie met allerlei 
plezieren

Als volwassene moet je kiezen of je erbij wilt horen of niet

Bv. Counter culture in jaren ’60: tegenstelling tussen materialistische en postmaterialistische 
waarden

Andersglobalisten: nieuwe golf van sociale bewegingen

Premoderne naar moderne tijd

Max Weber moet je heel goed kennen!!!

Kapitalisme is ontstaan door verbetering van technologieën (stoommachines door protestanten)

Best ontstaan in Duitsland

- Niet even succesvol in alle landen

- Bepaalde landen 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

Postmoderne samenleving vandaag

- Erosie traditionele raamwerken, routines en patronen

- Heropbloei fundamentalisme (islam en christendom)

- Differentiatie culturele sferen

- Eigen betekeniskaders bij elkaar knutselen à la carte, DIY (individualisering)

- Generatieculturen 

Verschillen traditionele en hedendaagse/postmoderne cultuur (Elchardus):

- Opvattingen zijn contingent, tijdsgebonden

- Differentiatie van culturele sferen spoort met de structurele differentiatie


- Heropbloei van het fundamentalisme, zowel in de islam als het christendom

- Onafhankelijke rechterlijke macht en freischwebende Intelligent noodzakelijk voor autonome 

wetenschap en ongebonden kunst

- We kiezen onze richtinggevende waarden en gedragsregels zelf á la carte

- Privacy: spanning tussen garantie van privacy en er zelf slordig mee om springen

- Traditionele raamwerken vallen weg


- Belang van het zelf

- Individualisering

- Nieuwe dominante waardepatronen

- Generatieculturen 


We zien allerlei nieuwe vormen van psychisch leiden ontstaan

Na WOII zeer positief beeld over wat mogelijk is in de samenleving
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Internationale verschillen: verschillen in cultuurpatronen tussen landen

Intranationale verschillen: verschillen binnen landen

Diversiteit in sociale ruimte: culturele verschillen tussen landen en binnen landen

-> integratie is belangrijk

Nationale culturen verankeren zich in de natiestaat en zorgen voor verschillen tussen 
samenlevingen

Kennis van culturele verschillen is nuttig om onze weg te vinden in de eigen maatschappij.

Visuele waarneming wordt beïnvloed door cultuur: bepaalde Afrikaanse volkeren zijn minder 
gevoelig voor het Müller-Lyer-effect

Migratie als belangrijke factor in de inter/intranationale verspreiding van cultuurpatronen

Schoonheidsidealen worden cultureel bepaald

Barbie was grote voorbeeld

Vorig jaar ook als het eerst gender neutrale barbies

Schoonheidsidealen ook voor mannen, maar minder opvallend

Contracultuur ’60: mannen moesten mager zijn, lang haar

Jaren ’90: extreem gespierd

Nu: gespierd maar niet te, “natuurlijk”

Clusters van waarden verschillen tussen regio’s

3 clusters van hoge inkomenslanden: engels sprekend, katholiek Europa en protestants Europa 

-> weinig traditie (cultureel seculier-rationeel), individualisering (zelfexpressie)

Lage inkomenslanden meer gericht op traditie en economisch overleven

Geert Hofstede: bedrijfspsycholoog die onderzoek doet naar verschillen en gelijkenissen in 
fundamentele sociale waarden

- Machtsafstand: de mate waarin er sociale ongelijkheid is en dit aanvaard wordt


- Groot: China, india, Rusland, Mexico

- Klein: Engelstalige landen


- Mannelijk: voorkeur voor competitie, prestatie, heroïsme, assertiviteit. 

- Engelssprekende landen, China, Japan, Mexico

- België ook hoger dan Nederland

- Vrouwelijke landen hebben voorkeur voor samenwerking, bescheidenheid, zorgen voor 

zwakkeren en levenskwaliteit

- Individualisme vs. Collectivisme: de mate waarin rechten en prestaties van het individu of de 

groep centraal staan

- Individualistisch: premies toekenen aan de individuele prestaties

- collectivistisch: premies toekennen wanneer de groep iets bereikt


Generatie-
cohorte 

Geboorte-
jaren 

Economische/
sociologische context

Focus Waarden 

Babyboom 1946-1964 - Stabiele economische 
groei


- Geloof in genereuze 
welvaartsstaat 

- Leven om te werken (sterke 
arbeidsethos)


- Erkenning, werkzekerheid, 
integriteit

- Loyaal

- Idealistisch

- Optimistisch

- Gedreven

X 1965-1980 - Economisch verval

- Hoge werkloosheid

- Wil hard werken

- Moeilijk om werk te vinden

- Houdt van minder formele 

werkomgeving

- Minder loyaal 

- Autonomie

- Flexibiliteit

- Bescheiden


Y 1981-1992 - Economische groei

- Welvarende context

- Werkyt om te leven

- Wil baan ‘achter’ zich kunnen 

laten

- Continu leren

- Geen job voor het leven

- Ambitie

- Authenticiteit

- Pragmatisch

Z Na 1992 - Wereld met eindeloze 
mogelijkheden 
(internet)


- Combinatie allerlei 
crisissen

- Moeten hun toekomst zelf in 
de hand nemen


- De doe-het-zelvers

- Multitasking

- Problemen met de ‘oude’ 

hiërarchie 

- Zelfontplooiing

- Verbondenheid

- Flexibiliteit

- Werk/leven 

balans
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- Noord-Amerika & Centraal Europa

- Onzekerheidsvermijding: de mate waarin de rechten en prestaties van het individu of de groep 

centraal staan

- Groot: Rusland, Zuid-Amerika, Spanje, Frankrijk, Mexico

- Klein: VS, Canada, India, China


- Lange termijnorientatie: de mate waarin veranderingen gemakkelijker/moeilijker aanvaard 
worden en men grotere risico’s neemt

- Mensen kunnen sparen zonder onmiddellijke belonging

- China, indie, Brazilië

- Nederland hoger dan België


- Toegeeflijkheid/zelfbeheersing: de mate waarin de bevrediging van de behoefte tot genot en 
plezier wordt toegelaten


6 e dimensie: soberheid/hedonisme

European Values Study Group doet onderzoek sinds 1981

Civilisatieproces (Norbert Elias, 1982): habitus en veranderingen

Arbeidsdeling ontstaat in West-Europa, 16e-19e eeuw

Structureel (macro)

- Verhoogde differentiatie van maatschappelijke functies

- Verhoogde afhankelijkheid van anderen

Cultureel

- De bovenlagen gaan zichzelf steeds beschaafder vinden en verfijnen en polijsten de zeden en 

goede manieren

- Verinnerlijking van maatschappelijke dwang naar zelfdwang


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

- Afscheiden van een privésfeer (privacy) van de dominante publieke ruimte

- Verhogen van controle op zowel privé als publieke ruimtes

- Verhogen van zelfcontrole over eigen driften en gevoelens

- Meer schaamtegevoelens

- Gedrag wordt een indicator van het soort mens dat je bent

- Er ontstaan persoonlijkheidsstructuren (micro)

- De persoonlijkheden gaan op hun beurt nieuwe maatschappijstructuren genereren (macro)


In 16e eeuw zorg je voor je eigen eten, leer je die skills ook zelf aan je kinderen -> veel 
conformisme

differentiatie: 1 gezin teelt gewassen, andere bakt brood, … -> steeds afhankelijker van anderen

= organische solidariteit

Meer aandacht zeden en goede manieren (dwang vanuit onszelf, biedt meer het conformisme)

Fremdzwang <-> Selbstzwang 

Intensifiëring van sociaal handelen

In beide ruimtes steeds meer impulscontrole -> anders sancties door eigen gevoelens van 
schaamte

1. Hoe beïnvloeden structuren en individuen elkaar?

2. Hoe verschillen culturen tussen sociale lagen?

3. Hoe verschillen culturen naargelang de sociale ruimte waarin die culturen plaatsvinden?

In antropologie wordt er gesproken over minderwaardige en hoogwaardige (lijkend op Westers) 
beschaving, in de sociologie worden ze allemaal op gelijke voet geplaatst. 

Soms kan beschaving gesitueerd worden in de context van technologie en vooruitgang. 

Ogburn spreekt over twee kanten van hetzelfde muntstuk: beschaving (materieel) en de echte 
betekenis (immaterieel).

Verschil cultuur en beschaving: 

- Cultuur is een doel op zich, beschaving is een geheel van middelen om een doel te bereiken

- Cultuur is beperkter dan een beschaving

- Cultuur kan ontstaan en bloeien zonder een beschaving te worden, een beschaving houdt altijd 

cultuur in

- Cultuur is enkel zichtbaar via symbolen, beschaving vormt een zichtbaar geheel

- Cultuur wordt overgegeven via taal, een beschaving wordt niet alleen door taal overgedragen

- ‘cultuur is wat we zijn, beschaving is wat we hebben’


3.2 Instituties

Institutie: structurering van relaties en verankering van cultuurpatronen, knooppunten van de 
sociale organisatie -> maakt stabiel maatschappelijk leven mogelijk
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De wijze waarop cruciale maatschappelijke behoeften georganiseerd worden tot objectieve, vaste, 
min of meer normatieve (dwingende) handelingspatronen. Er is een impliciete (latente) consensus 
over de legitimiteit van een institutie.

-> geheel van gevestigde en grotendeels gewaardeerde manieren waarop het sociale leven is 
georganiseerd, binnen een bepaalde samenleving, raamwerk

- Specifieke normen die gevoel van zekerheid en voorspelbaarheid brengen


- Interdependentie tussen de verschillende instituties

- Mogelijkheid om te anticiperen op gedrag en reacties

- Rigiditeit. Belemmert verandering.

Impliciete consensus: wordt tijdens een crisis expliciet gemaakt

Niet alleen aanvallen afwenden, maar systeem moet zichzelf reproduceren -> voortplanting

Waarden en normen leren kan via heel veel instituties: school, gezin, …

Instituties zorgen ook voor basisbehoeften: produceren en verspreiden van eten (zorgt ook voor 
economie), ziekenhuizen

Gezin is belangrijkste institutie

Zekerheid en voorspelbaarheid

Gulzige/totale instituties: dwingend, van de buitenwereld afgesloten, regime is strak, geen 
individualiteit of privacy, geen keuzevrijheid, slokken de hele persoonlijkheid op, proberen om het 
hele handelen en het leven van de leden maatgevend te reguleren, zowel binnen als buiten de 
instelling

Institutionalisering: sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden 
geobjectiveerd tot vaste, min of meer normatieve en collectieve handelingspatronen (sociale 
feiten). Er is steeds een dubbel proces, namelijk structurering van relaties en rollen en 
cultuurvorming.

Instituties om maatschappelijke basisbehoeften te voldoen

Relaties en sociaal handelen structureren en waarden en normen formuleren

Desinstitutionalisering: sociaal proces waarbij traditionele instituties aan belang inboeten of 
verdwijnen

Kerngezin was lange tijd belangrijkste institutie (premoderne tijd): vader, moeder en kind(eren)

- Socialiseringsproces (genderspecifiek)

- Economische functie (landbouw, ambachten)

- Sociale bescherming en zorg voor zieken en bejaarden

-> geen universeel kenmerk van alle menselijke samenlevingen

Uitgebreid gezin: huishouden gedeeld door minstens nog één verwant

Uitgebreid gezin typisch voor de-industriële samenlevingen, kerngezin overheerste daarna

-> of droeg het kerngezin bij aan de industriële revolutie?

Heeft door de industrialisering wel functieverschuivingen ondergaan

Moderne tijd

- Belang van het persoonlijke- en gevoelsleven van gezinsleden

- Scheiding tussen gezin en werken (work life balance)

- Verminderde betrokkenheid (sociale controle) lokale gemeenschap op haar leden

- Duidelijkere scheiding tussen private en publieke sfeer

- Privatisering van gezinsleven

Privéwoning <-> publieke ruimte

Minder controle over wat binnen het gezin afspeelt -> spanning

Bv. Regulering over roken, kunnen we op publieke ruimtes verbieden, binnen het eigen huis kan 
dat niet -> inspelen op waarden en normen

Ondertussen verboden om in de auto te roken in bijzijn van kinderen

Controle bovenaf via dwang -> eigen controle (Elias)

Postmoderne tijd: meer vormen van tolerantie 

- Vanaf 1970 onderging gezin belangrijke transformaties (instabiliteit)

- Structurele en culturele vanzelfsprekendheid van het traditionele gezin erodeert en doorprikt de 

klassieke rol van het gezin als de “hoeksteen van onze samenleving”

Huishoudens zijn 10% kleiner geworden (Vlaanderen: 2,36 leden per gezin)

Aantal huishoudens met 25% gestegen

Gemiddelde gezin in Vlaanderen is ongeveer gelijk aan dat van Europa

Deisnstituionalisering van kerngezin -> nieuwe maatschappelijke uitdagingen

- Intimiteit/affectie bv; vereenzaming bejaarden

- Socialisatie bv. Vechtscheiding, geen klassiek rolmodel aanwezig

- Zorg voor zieken/bejaarden
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- Nieuwe institutionalisering in verzorgingsinstellingen

- Opnieuw toename mantelzorg


- Economische functie

- Financieel zekerheid van 2 verdieners valt weg

- Nieuwe gezinsvormen en nieuwe risicogroepen voor armoede


-> creatieve oplossingen, nieuwe instituties?

Secularisatie samenleving -> desinstitutionalisering van de kerk (56,1% christelijke jongeren -> 
46%, 27,3% ongelovigen -> 33,5%)

Levensloop: pakket aan levensfasen die elkaar opvolgen

Veel minder gestandaardiseerd en voorspelbaar, kwetsbaarder voor verschillende risico’s

Niet altijd duidelijk wat de volgende stap zal zijn, individu maakt zelf (mogelijks verkeerde) keuzes

-> meer maatschappelijke risico’s

Keuzebiografie -> gedwongen diversificatie door de economische situatie

Disinstitutionalisering levensloop is gevolg van transities in andere instituties

- Desinstitutionalisering kerngezin

- Veranderende onderwijs- en arbeidsmarkttrajecten (ook overgang tussen school en werk)

- Waardoor levenslooptrajecten minder stabiel en voorspelbaar worden

Groot verschil tussen landen in mate van voorspelbaarheid

Variatie in vorm, omvang en gevolgen

Wie vangt de gevolgen op, samenleving of individu?

Belangrijke transformaties:

- Vrouwelijke arbeidsmarktparticipatie

- Verzwakking traditionele kostwinnersideologie

- Seksuele activiteiten en reproductie worden nog steeds hoofdzakelijk met huwelijk verbonden

- Sociale bescherming gebeurt nu door overheidsvoorzieningen

- Gezin heeft zijn productiefunctie verloren

- Socialiseringsfunctie en emotioneel management op voorgrond van het gezin

- Privatisering van het gezinsleven

- Klassiek gezin is niet meer de hoeksteen van onze samenleving

- Toename echtscheidingen

- Veranderingen in culturele houdingen

- Betere voorbehoedmiddelen

- Kapitalistische maatschappij

- Problemen met interpersonele communicatie, door toenemende verschillen

- Serial monogomy

- Partnerhoppen 

- Ongehuwd samenwonen is nu de norm: met verschillende vormen en motieven

- Communes lijken niet te passen in huidige samenlevingsvormen

- Nieuwe vormen van ‘extended family’ en ‘wedersamengestelde’ gezinnen


3.3 Socialisatie

Socialisatie: proces waarbij een cultuurpatroon wordt aangeleerd, we krijgen allerlei overtuigingen, 
waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen, mee die richtinggevend of regulerend zijn 
voor ons handelen. 

Complementair aan persoonlijkheidsontwikkeling en ontwikkelingspsychologie

Aanleren welke waarden en normen we moeten hebben, welke rollen 

=vermaatschappelijking van het individu = sociale integratie

Middelbare school naar universiteit -> socialisatie naar verwachtingen van universiteit

Tijdens zwangerschap beginnen mensen zich anders te gedragen rond je, om je voor te bereiden

Mangelwesen: mensen zijn naakte, weerloze wezens, die open staat voor de wereld. -> vrijheid

Nature en nurture vormen samen één geheel

Cultuuroverdracht: doorgeven van opvattingen aan anderen

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

Interionisatie van de exterioriteit: geïnstitutionaliseerde waarden worden deel van de 
persoonlijkheid

Exterioriteit van de inferioriteit: er is eindige vrijheid, de habitus legt gedrag op

Habitus (Bourdieu): geproduceerd door sociale verbanden, verklaart de homogeniteit van 
handelen -> aanpassing aan de sociale orde en verwerving identiteit
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Socialisatie/enculturatie: cultuuroverdracht gebeurt van een groter samenlevingsverband naar een 
individu toe

Acculturatie: cultuuroverdracht gebeurt tussen twee samenlevingsverbanden

Acculturatie in ontwikkelingslanden die aan het verstedelijken zijn

Elk sociaal milieu heeft geëigend socialisatieproces voor nieuwkomers

In sommige landen uitgebreide inburgeringscursussen, andere niets

-> niet neutraal! Inburgering soms gedwongen vorm van socialisatie 

Verschillen in waarden met het land van herkomst kunnen leiden tot een culturele kloof.

Genie: opgesloten vanaf 1,5 jaar in een kamer tot haar dertiende, vergelijkbaar als wolfskinderen. 
Na haar bevrijding kon ze langzaam diverse instrumenten van het sociale verkeer leren kennen en 
hanteren, maar haar taalniveau bleef steken op het niveau van een 4-jarig kind.

-> belang sociaal-culturele verworvenheid van het mens-zijn

Socialisatie is belangrijk voor het voortbestaan van een sociale orde en de voorspelbaarheid van 
sociaal handelen.

Socialisatie disciplineert en emancipeert

In de ene sociale klasse is socialisatie strikter dan de andere, ze hebben verschillende speelruimte

Primaire socialisatie:

- Binnen primaire groepen: gezin en peer groep

- Cultuur wordt aangeleerd via informele weg, onbewust, tijdens de dagdagelijkse activiteiten

- Gezinssocialisatie


- Primordiaal ondanks de ingrijpende maatschappelijke veranderingen op het niveau van het 
gezin


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


- Peer group socialisatie

- Vanaf 3-4 jaar

- Ontdekking van anders zijn leidt soms tot crisissen

- Ook de invloed van de peer groups blijft zeer lang doorwerken


Onbewust doorgeven van primaire socialisatie, terwijl praten over verwachtingen en normen, …

Socialisatie gaat nog steeds hoofdzakelijk via het gezin

In veel scholen nog altijd gericht op traditioneel kerngezin (moeder- en vaderdag)

-> wortels van taboes, stigma’s en stereotypisch denken 

Via peergroep en primaire groep hersocialiseren (enkel info verspreiden werkt niet)

3 mechanismes om taboes weg te werken

1. Informatie verstrekken

2. Identificatie met succesvolle mensen

3. Doelgerichte activiteiten binnen peer groep

Secundaire socialisatie: veel formeler cultuur overdragen

- Secundaire groep zoals school, jeugdvereniging of het werk

- Gedrag in formele omstandigheden en omgevingen

- Cultuur wordt aangeleerd binnen rechtstreekse en wederkerige interactie tussen groep en 

individu

- Belang van overgangsrituelen (rites de passages)


- Markeert de overgang van de ene sociale positie naar de andere, en dus inwisseling van 
sociale rol en sociale identiteit


- Persoonlijke overgangsrituelen (bv. besnijdenis, studentendoop, …)

- Collectieve overgangsrituelen (bv. Suikerfeest)

- 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


On boarding: socialisatie bij nieuwe situatie (nieuwe werkplaats, …)

Tertiaire: bekendheden en films

- Cultuuroverdracht vanuit anonieme massamedia zoals reclame, soaps, mode-industrie en 

beroemdheden. Socialisatie in dominante cultuurpatroon

- Geen formele interactie en communicatie met de persoon die wordt gesocialiseerd

- Tertiaire socialisatie neemt in belang toe en kan de primaire en secundaire socialisatie 

versterken of verzwakken

De vrouw in Scandinavische tv reeksen vervullen topfuncties in bij ons typisch mannelijke 
beroepen, ook thuis het beeld van een sterke vrouw
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Eenmakend karakter: waarden en normen die aangeboden worden, zijn voor iedereen gelijk. Maar 
de mate waarin naar bepaalde kanalen wordt gekeken en hoe ze worden geapprecieerd, blijft 
contextgebonden.

Zwarte kinderen kijken meer naar tv door sociale ongelijkheid, geen spoelmogelijkheden of 
gevaarlijk om buiten te spelen, vaker eenoudergezinnen, minder mogelijkheden tot buitenschoolse 
activiteiten

Differentiële socialisatie: richt zich tot specifieke doelgroepen, ze krijgen specifieke waarden en 
normen

Binnen sociale klassen zijn verschillende specifieke socialisatieprocessen

Klassespecifieke organisatie (M.Kohn): subcultuur die voor reproductie van de klassenverschillen 
zorgt

- 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 te voldoen aan de eisen van het onderwijs

- Bepaalde waarden zorgen ervoor dat het onderwijs een springplank naar carrière wordt, of 

tijdelijke wachtkamer op werkloosheid

Armoede vaak in jobs die routinematig zijn, geen creativiteit of verantwoordelijkheid, weinig 
betekenisvolle beloning -> werk voelt zinloos

Weinig ervaring met uitgestelde beloning -> doorgeven aan kinderen -> lijkt niet nuttig om naar 
school te gaan

Arbeidersouders geven de waarden mee die nodig zijn om hun job uit te oefenen (directe 
beloning, luisteren naar gezag)

Repressief opvoedingspatroon:

- Niet verbale communicatie

- Eenrichtingscommunicatie

- Afhankelijkheid van het kind

- Restricted code: handig bij praktische aangelegenheden

-> voorbereiding op routinematig werk, geringe autonomie, lage complexiteit, gebrek aan 
betekenisvolle compensatie voor geleverde inspanningen

Bij hogere klassen/middenklasse zijn de nodige waarden zelfredzaamheid, deferred gratification, 
…

Participatief opvoedingspatroon

- Verbale communicatie

- Interactieve communicatie

- Zelfstandigheid van het kind

- Elaborated code: beter om complexe ideeën uit te drukken

-> voorbereiding op afwisselend werk, grote autonomie, hoge complexiteit

Top 10 skills van nu zijn al heel anders dan die van 5 jaar geleden -> moeilijke keuzes voor ouders

Bourdieu veel onderzoek naar klassen en scholen samen met J.-C. Passeron

- School speelt belangrijke rol in reproductie van klassenculturen

- School is middenklasse-institutie gericht naar de middenklasse -> oneerlijk voor 

arbeidersklasse

- Kinderen gesocialiseerd in middenklassengezin halen betere schoolprestaties omdat ze 

beschikken over cultureel kapitaal

- Kinderen uit arbeidersgezinnen worstelen met cultureel deficit (hebben geen mindere cultuur, 

maar andere)

- Middenklasse gebruikt symbolisch geweld voor het handhaven van het culturele overwicht

- Autodiscriminatie: kinderen uit arbeidersgezinnen zijn ervan overtuigd dat ze enkel geschikt zijn 

voor arbeidersjobs

Self-fulfilling prophecy wordt realiteit

Onderwijs zorgt ervoor dat klassenculturen in stand worden gehouden

Gender: cultureel bepaalde invulling van rollen (nurture) via veel kanalen, op het eerste gezicht 
geslachtsgebonden (nature)

Restricted code is niet minderwaardig aan elaborated code

Kritiek op Bourdieu en Passeron:

- Materiële dimensie blijft onderbelicht

- Economische deterministen

- Kennen toch relatieve zelfstandigheid to aan de culturele structuur


Maatschappelijke Structuren 28



Socialisatie heeft een genderspecifieke dimensie

Mannen zijn: praktisch, scherpzinnig, assertief, dominant, wedijverig, kritisch, beheerst, 
onafhankelijk, rationeel, sterke persoonlijkheid, leiderschapskwaliteiten

Vrouwen zijn: liefhebbend, affectief, gereserveerd, verlegen, meegaand, trouw, zorgend, 
troostend, geen leiderschapskwaliteiten, hysterisch, te emotioneel, niet stressbestendig

- Dagelijks taalgebruik


- Visser, bv. vissersvrouw

- Veranderingen op arbeidsmarkt, maar taal komt achter


- Dagdagelijkse interactie binnen het gezin

- Vanaf bekendmaking geslacht van baby begint genderrolspecialisatie


- Spelactiviteit en speelgoed

- Schoolboeken 

- Werkgever

- Partner

- Recame/tv/films

In bedrijven ook genderrolspecialisatie: bij promotie worden enkel de mannen overwogen, 
vrouwen willen meer work-life balance, zijn niet stressbestendig, …

Autodiscriminatie: vrouwen solliciteren niet als de vacature veel “mannelijke” woorden heeft

reclame: Vrouwen schrobben uren de vloer, Mr. Proper komt met de oplossing

Reportage bekijken uit twee vragen:

1. Genderrolsocialisatie in de praktijk

2. Verschil tussen België en Scandinavische wereld op vlak van genderrolsocialisatie

Spel van meisjes

- Verbaal

- Kleinere groepen

- Dicht bij mama/papa

- Meer aandacht voor de noden van anderen, status en machtsrangorde zijn minder stabiel

- Meer nadruk op samenwerken

Spel van jongens

- Ruwer, fysiek contact

- Grotere groepen

- Openbare plaatsen, verder van de ouders

- Meer hiërarchisch

- Meer nadruk op competitie

- Vaak een spel dat door de jongens zelf wordt opgezet

1937 Sneeuwwitje: naïef, enthousiast het huishouden aan het doen, daarna direct moe

De prins redt haar van de boze stiefmoeder

moraal: je schoonheid beschermt je

Ook bij assepoester nog kuisen voor vrouwen, kwaad in andere vrouw en redding door prins, 
maar het kuisen is niet vrijwillig

Doornroosje doet helemaal niks behalve mooi zijn, heeft geen andere talenten nodig om door de 
prins gered te worden

Jaren ’90 meer verandering: Ariel en Jasmine zijn niet passief

Belle leest graag boeken maar dat wordt niet goed ontvangen door Gaston

Belle ondergaat agressie van het beest

Nu beeldt Disney sterke vrouwen af

Pas in 2009 een gekleurde prinses

Vanaf jaren ’90 ook andere rollen voor mannen

Kabouter Plop schept mini samenleving in het bos

Mannelijke kabouters hebben duidelijke rollen (kok, klusser, postbode)

Vrouwen hebben geen tewerkstelling (kabouter kwebbel, angstig en verontwaardigd, kabouter 
smal houdt zich bezig met haar eigen schoonheid)

Kabouter felle is het nichtje van kabouter plop (geen tewerkstelling)

Landen en culturen verschillen sterk in mate van ongelijkheid en die gelijkheid proberen 
wegwerken

Meest genoegelijke landen 2014:

1. Ijsland

2. Finland

3. Noorwegen

4. Zweden
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5. Denemarken

6. Nicaragua 

7. Rwanda

8. Ierland

9. Filippijnen

10. België 

België stond in 2014 in top 10, nu 31/32ste plaats

IJsland is elk jaar opnieuw het meest gendergelijke land ter wereld (door opstand)

Rwanda was slachtoffer van genocide, vooral de mannen -> mannelijke jobs gingen naar vrouwen

Heel drastische wijziging, vroeger deden ze enkel het huishouden

Grafiek is verouderd maar nog steeds 3 patronen

1. Vrouwen steeds minder tijd spenderen aan huishouden en kinderen

2. Mannen steeds meer

3. Kloof is kleiner, maar vrouwen spenderen nog steeds meer tijd aan het huishouden dan 

mannen

Instituties op zich spelen een belangrijke rol aan produceren en reproduceren van genderrollen

-> ook grote verschillen in landen en culturen

Heel veel ongelijkheid op de arbeidsmarkt, wordt versterkt of verzwakt door institutionele 
maatregelen

Mogelijkheid tot vaderschapsverlof verschilt heel sterk per land, in IJsland is het zelfs verplicht, 
koppels moeten hun ouderschapsverlof delen

Ook verschil in de mate waarin ze compenserend loon voorzien

Horizontale segregatie: mannen en vrouwen zijn niet steeds in dezelfde sectoren tewerkgesteld

Vrouwen het meeste in tertiaire en quartaire sectoren: commerciële diensten, advies en bijstand, 
financiële diensten, horeca en kleinhandel, onderwijs, ziekenhuizen en overige maatschappelijke 
diensten

Oorsprong horizontale segregatie ligt in onderwijs

Seksesegregatie al in keuze richting secundair

Verticale segregatie: meer mannen raken in hoger posities

- Glazen plafond: onzichtbare barrières die het doorstoten naar boven moeilijker maakt


- Aandeel vrouwelijke professoren is 25%, decanen zijn bijna allemaal mannen 

- Beoordelingsprocessen: vrouwen moeten een indrukwekkender dossier hebben voor 

dezelfde jobs, jury bestaat ook vaak uit mannen

- Prof krijgt vaak de vraag van wie zij de echtgenoot is op recepties, of denken dat ze de 

assistent is van de mannelijke eigenlijke assistent

- Glazen lift: sommige beroepen in bedrijven worden typisch door vrouwen ingevuld, maar 

mannen worden sneller gepromoveerd

- Sticky floor: vrouwen worden geboycot door eigen denkpatronen (keuze om wel of niet te 

solliciteren, …)

- Mannen solliciteren als ze 40% van de competenties hebben, vrouwen vaak bij 80 of 90%

- Autocensuur: ik moet het niet eens proberen


- Glass cliff: moeilijke baan met veel risico, dan wordt een vrouw naar voren geschoven, die 
vrouw krijgt bakken kritiek en verdwijnt uiteindelijk


Shift naar minder genderongelijkheid -> ook andere genderrolsocialisatie 

- Bewustwording


- Dataverzameling gebeurt meestal bij mannen, mannelijke levensstijl, …

- Crash test dummies zijn mannen (groter en zwaarder) -> vrouwen meer kans op 

verwondingen en overlijden bij een crash, ook geen rekening gehouden met borsten

- Verplichting testen met vrouwelijke dummies belanden vaak in de passagiersstoel of 

achterin

- Mannen meer kans om door een omstaander geholpen te worden door hartmassage


- Via introductie en promotie van genderneutraliteit

- Vacatures moeten neutraal zijn

- Steeds meer genderneutraal speelgoed

- Genderneutrale scholen


- Via het verzwakken of expliciet verwerpen van genderstereotypes

- Verbieden van reclames met genderstereotypen
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3.4 Sociale controle

Geheel van mechanismen en processen die mensen op het rechte pad (volgens de 
maatschappelijke structuur) duwt

Bewust en onbewust, alle vormen van socialisatie zijn ook (on)bewuste vormen van sociale 
controle

Sociale sancties zetten mensen aan tot bepaald handelen of weerhouden hen ervan

Verschillende soorten sociale sancties

- Intern: sancties leggen het individu zichzelf op (gevoelens, sociaal geweten)


- Positief: goed gevoel na helpen van anderen, na slagen op examen, solidariteitsgevoelens

- Negatief: via internalisatie negatieve gevoelens zoals schuld of schaamte


- Hebben dit niet: sociopaten en psychopaten, hebben geen empathie

- Extern: folways en mores sturen gedrag


- Positief: waardering, liefde, beloningen

- Negatief: straffen, subtiele afkeurende blikken, ontslag


-> sanctioneringsmechanismen worden vaan gecombineerd


3.5 Afwijkend gedrag

Afwijkend/deviant gedrag: overtreedt waarden en normen van samenleving stelselmatig, 
impliceert weigering of onvermogen om zich te houden aan de spelregels van de betreffende 
sociale context.

Samenleving reageert, kan sterk variëren hoe en wanneer van cultuur en tijd tot tijd

Marge groter bij folkways, kleiner bij mores

Zeer functioneel -> waarden en normen worden nog eens duidelijk gemaakt, stimuleert 
conformisme maar zaait ook de kiemen voor verandering

Bij sanctie worden anderen eraan herinnerd dat ze goed bezig zijn, positieve gevoelens worden 
versterkt = schandpaaleffect

3 reacties op sancties

- Conformeren

- Uit het systeem stappen

- Systeem past zich geleidelijk aan

Driehoek: 1 individu past de structuur niet aan, maar meerdere interacties

Spijbelen is afwijkend gedrag, op donderdagen stelselmatige overtredingen

-> reactie samenleving is heel divers: pubergedrag, bewondering, vanuit regering spreken ze over 
burgerlijke ongehoorzaamheid

Robert Merton werkt verder op Durkheim

Maatschappelijke structuur zet doelen, zonder de institutioneel aanvaarde middelen te geven 

-> spanning (strain)

Anomie: wanneer de meerderheid gelooft dat de doelen voor iedereen haalbaar zijn, maar dit in 
werkelijkheid een mythe is

Anomietheorie geeft andere invulling dan Durkheim, 5 types deviant gedrag:

- Conformisme


- Institutioneel aanvaarde middelen

- Cultureel bepaalde doelstellingen


- Ritualisme

- Institutioneel aanvaarde middelen

- Onverschillig tegenover cultureel bepaalde doelstellingen


- Innovatie

- Geen institutioneel aanvaarde middelen

- Cultureel bepaalde doelstellingen

- Positief: uitvinders, kunstenaars

- Negatief: drugshandel, zwartwerk, …


- Retraitisme 

- Geen institutioneel aanvaarde middelen

- Geen cultureel bepaalde doelstellingen

- Vrijwillig of onvrijwillig uit de samenleving stappen


- Rebellie

Criminaliteit en afwijkend gedrag zijn sociale verschijnselen

In veel organisaties problemen van ritualisme

Vb. Studenten 

Conform: leren
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Innovatief: kijken online les

Ritualisten: doen het door de ouders

Retraitisme: stoppen met de opleiding bv. Hikikomori

Rebellen zijn geen studenten meer

Niet altijd duidelijk wat afwijkend gedrag is, duidelijkst in sociale contexten waar slechts één 
cultuurpatroon is en waarden en normen duidelijk, maar dit is zelden nog zo in moderne 
samenlevingen

Wat afwijkend is hangt af van de sociale context en de tijd, deviantie is relatief

Homofilie wordt soms wel en soms niet als afwijkend beschouwd (stoornis seksuele oriëntatie)

Vaak bepaalt de sociale klasse in belangrijke mate of een handeling afwijkend is of niet bv. Kleine 
criminaliteit vs. Witte boordencriminaliteit

Sociale klasse stuurt ook de reactie van sociale context op afwijkend gedrag

Afwijkend handelen zorgt voor een sociale reactie, omdat de samenleving haar stabiliteit bedreigd 
ziet

Labelingstheorie: normovertredend gedrag is enkel afwijkend als ze ook zo gedefinieerd wordt 
door anderen

Als iemand deviant wordt benaderd, leidt dat tot een deviant zelfbeeld

Tussen normaal en afwijkend is er meestal een overgangszone/waaier van wat wel nog 
getolereerd wordt -> kleiner voor wetten dan voor gewoonten

Voor allochtone jongeren is de waaier vaak ook kleiner dan autochtone jongeren

Lagere sociale klassen worden vaker naar BSO gestuurd

In VS krijgen gekleurde mensen veel sneller straffen, zelfs de doodstraf (voor dezelfde daad)

Vervijfvoudiging van aantal gevangenen in VS: door veranderingen van de wetgeving

Ondervertegenwoordiging van blanke mensen in de gevangenissen

Mannen ook veel meer kans dan vrouwen om in gevangenis te komen

1/9 mannen komt ooit in gevangenis terecht (VS), 1/3 van zwarte mannen

Differentiatie in de reactie van de sociale context: niet alleen andere reactie, maar ook andere 
uiting

In Noorwegen zijn agenten standaard niet bewapend, niet verplicht en willen dat ook niet

Kunnen meeste situaties wel afhandelen met een minimum aan kracht

IJsland is +- gelijk aan Brussel, maar slechts 600 politiemannen

In buitenland veel verschillende gevangenissen

In Congo zitten gevangenen vaak in gevangenis zonder te weten over de beoordeling, duur, of ze 
er nog uitkomen, …

Cipiers beslissen hoe het leven verloopt, geen ziekenverzorging, …

In Bolivië heel anders dan in Congo, binnen de gevangenis zijn geen cipiers -> democratisch 
verkozen gevangenen worden bewapend, eigen economie die voor voedsel en andere dingen 
zorgen

Gevangenen zijn volledig op zichzelf, groot cocaïnelabo

Gevangenis Noorwegen is high security, maar weinig cipiers en veel psychologen

Sterk gefocust op reïntegratie

Aparte huisjes om je gezin te ontvangen

Bastoy low security: mensen moeten niet meer gestraft worden dan nodig, wonen met 6 in 1 huis 
met elk eigen kamer die ze mogen inrichten

Slechts 10% pleegt opnieuw een misdaad

Blaming the victim syndroom: het slachtoffer van etikettering, krijgt ook nog eens de schuld voor 
zijn benarde situatie -> anderen pleiten zichzelf vrij

Learned deviance-theorie: in een complexe, sterk gedifferentieerde samenleving zoals de onze 
worden andere spelregels bijgebracht in verschillende groepen en die geven aanleiding tot 
afwijkend gedrag. 

Conflicttheorie: diverse groepen wedijveren om de macht

Deviantie kan de samenhorigheid bevonden 

Schandpaaleffect: overtuiging bij de anderen van eigen waarden en normen neemt toe

Vooral in stedelijke context wordt conformisme welwillende behandeld.

Deviantie kan een voorbode voeren van veranderingen en dus ‘innoverend’ handelen worden.


Deel 4: Sociale gelaagdheid

Vaak bovenklasse, middenklasse en onderklasse, maar ook andere mogelijkheden

Gelaagdheid neemt verschillende vormen aan
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Sociale gelaagdheid gelinkt met de kans dat je geholpen wordt, sociale contacten uitbouwen, 
keuze voor muziek en eten 


4.1 Sociale ongelijkheid

Huidige crisis begon als een kredietcrisis in de VS en groeide uit tot een volwaardige 
maatschappelijke crisis die de hele westerse wereld treft.

-> ongelijkheid in de actualiteit 

Wilkinson en Pickett: in landen met een hogere inkomensongelijkheid hebben veel meer sociale 
problemen.

Picketty: in een neoliberale markteconomie ligt het rendement op kapitaal doorgaans hoger dan 
de groei van het nationaal inkomen (r>g)

Herverdelende welvaartsstaat en ‘fordistische compromis’ zorgen voor een buffer tegen de harde 
wetmatigheden van het kapitaal.

Atkinson: best uitgewerkte beleidskader voor de oplossing van de huidige scheefgetrokken 
verdeling.

Drievoudige empirische focus: 

- Relatief objectieve maatstaven

- Sociale mobiliteit meten

- Vormen van klassenbewustzijn

Tussen sociale posities bestaan relaties, elke positie heeft een rol

Sociale differentiatie: wanneer de posities/rollen gewaardeerd worden als gelijkwaardig in termen 
van status, reputatie of rijkdom, dan staan mensen in een nevenschikkende relatie ten opzichte 
van elkaar.

Natuurlijke soortverschillen leiden bijna nooit tot sociale ongelijkheid, ze zijn enkel ornamenteel. 

Natuurlijke rangverschillen zorgen wel voor ongelijkheid, die fysieke kenmerken hebben een 
marktwaarde resulterende in een betere sociale positie en levenskansen.

Sociale ongelijkheid: wanneer de posities/rollen ongelijk gewaardeerd worden ion termen van 
status, reputatie of rijkdom, dan staan mensen in een boven- of onderschikkende relatie tot elkaar

Verschil hangt van samenleving af, sommige posities zijn sowieso ongelijk

- President <-> burger

Sommige zijn heel gelijk

- Verschillende stappen in een productieprocessen

-> maar afhankelijk van cultuur toch hiërarchie gem	aakt

Bv. Broer of zus, oudste kind, …

Sociale ongelijkheid gaat dus over

- De ongelijke verdeling van sociaal gewaardeerde goederen (die via sociale relaties worden 

uitgewisseld): economisch, sociaal en cultureel kapitaal

- De ongelijke waardering van actoren op grond van de maatschappelijke positie

Sociale ongelijkheid impliceert dus een rangschikking van sociale posities van hoog naar laag 
(=sociale rangverschillen) -> gekoppeld aan posities, niet aan capaciteiten

2 mechanismen voor ongelijkheid: uiteenlopende waardering voor posities en de economische 
organisatie van een samenleving

Niveau van de actor die de posities inneemt

Sociale ongelijkheid kan betrekking hebben op individuele of collectieve actoren

- Sociale ongelijkheid tussen individuen

- Sociale ongelijkheid tussen collectieve actoren

Stoet van Pen: stoet van één uur waarin lagere klassen als dwergen worden voorgesteld en 
eindigt met enkele gigantische reuzen

Pikkety: typologie waarvan de concrete vorm verschilt van samenleving tot samenleving

- Onderklasse

- Middenklasse

- Bovenklasse 


- Dominante klasse/top 1%

Factoren: opleiding, beroep, leeftijd, geslacht, etnische kenmerken, woonplaats, sociale herkomst

3 issues van bijzonder belang

- Privilege: bezit van een sociaal gewaardeerd goed, waarover de ene groep beschikt en de 

andere groep niet, en dit bezit puur omwille van lidmaatschap van de groep en niet omdat men 
dat goed heeft verdiend

- Term vaak gebruikt in context van sociale ongelijkheid, in het bijzonder wanneer het bezit van 

het sociaal gewaardeerde goed een gevolg is van groepslidmaatschap ten gevolge van 
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leeftijd, handicap, etnische of raciale categorie, geslacht, gender, seksuele geaardheid, religie 
of sociale klasse


- Armoede: betekent heel veel verschillende dingen voor verschillende mensen

- Niet aan eten raken, honger

- Inkomsten te beperkt om meer dan het hoogstnoodzakelijke te permitteren

- Wat met mensen die vrijwillig een sober leven? Wat met mensen die enkel voedselbanken 

kunnen betalen? Wat met mensen die door eigen risicogedrag te hoge schulden hebben?

- Manier waarop samenleving armoede definieert en omgaat met mensen in armoede zegt 

heel veel over de samenleving

- 4 manieren om naar armoede te kijken: individueel schuldmodel, individueel ongevalmodel, 

maatschappelijk schuldmodel, maatschappelijk ongevalmodel -> bepaalt of armen hulp 
krijgen


- Pre-industriële revolutie en nu nog enkele samenlevingen: armoede is honger & fysieke 
ontbering (koude, ziekte)


- Vroeg-industriële samenleving: armoede op groepsniveau, pauperisme (Marx) /onderklasse

- Jaren 1960/na WOII: biologische behoeften kunnen niet voldaan worden (absolute 

deprivatie), geloof dat dit volledig kon worden weggewerkt

- Jaren 1970: relatieve deprivatie, armoede van 1 individu/groep ten opzichte van een 

referentiepunt, armoede definiëren ten opzichte van de standaard van de samenleving

- Jaren 1980: verruiming van concept, economisch/sociaal/cultureel

- Recenter: armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich strekt over meerdere 

gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen 
aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht 
overbruggen. (relatief, veel aspecten)


- Armoederisico 2018: in Vlaanderen al jaren 10-11%, België 16-17%, Europa 16,9%

- Mensen in onderste sociale lagen hebben het steeds moeilijker

- Meer mensen naar voedselbanken, kinderen met lege brooddozen, … -> hamsteren zorgt 

voor minder overschot dat naar de voedselbank gaat, elektronisch betalen bemoeilijkt 
bedelen, bedelen mag niet (“essentiële verplaatsing”), handen wassen is voor daklozen 
moeilijker


- Minder groot genderverschil in Vlaanderen, bij werklozen loop 1/2 risico’s, 1/7 Belgen heeft 
onvoldoende om de maand rond te komen, hoge kinderarmoede (kansarme gezinnen) -> 
nationaliteit van de moeder


- Inkomensongelijkheid: meestal geen adequate registratie, moeilijk te registreren

- De Gini-coëfficiënt is een veelgebruikte maat van inkomensongelijkheid


- Deze coëfficiënt heeft een waarde tussen 0 en 1

- 0=perfecte gelijkheid, dus iedereen heeft hetzelfde inkomen

- 1=perfecte ongelijkheid, dus alle inkomen is in handen van 1 persoon

- Zeer groot verschil in landen, industrielanden redelijk gelijk, Scandinavische landen het 

meest gelijk, ook in midden-Europa en Australië

- Aandeel van het nationaal inkomen dat geconcentreerd zit in het bovenste inkomensdeciel


- Hoe veel van nationaal inkomen hebben de 10% rijksten?

- In Europa lichte stijging

- In VS & Canada een grotere stijging

- Opkomende industrieën (China, Rusland, India): groeiende ongelijkheid, bijna verdubbeling

- Brazilië is ook deel van Bric, maar startte met heel grote ongelijkheid en is licht aan het 

dalen

- Thomas Picketty: rijkste 1% van Amerikanen heeft hun inkomen zien stijgen van 10 naar 

maar liefst 30%, 95% van inkomensgroei sinds 2009 ging in VS naar de rijkste 1%

- Europeanen zijn fout in het idee dat zij gelijker zijn, ongelijkheid is een mondiale 

ontwikkeling

- Enkele cijfers:


- 85 rijksten ter wereld bezitten meer dan de armste helft van de wereldbevolking (Oxfam)

- Rijkste man ter wereld is oprichter van Amazon

- Op Forbes list komt eerste vrouw pas heel laag te staan

- Vermogen miljardairs in 2018 toegenomen met 2,5 miljard dollar per dag, van de armste 

helft van de wereldbevolking is het met 11% afgenomen

- 70% van de wereldbevolking heeft 3% van de rijkdom

- 0,7% heeft 45,2% van de rijkdom
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- Verhouding tussen inkomens-kwintielen: in België nauwelijks gewijzigd, relatief weinig 
inkomensongelijkheid, samen met Frankrijk zijn we relatief stabiel, inkomensherverdeling via 
fiscus en sociale zekerheid

- Inkomensongelijkheid onderschat de totale welvaartsongelijkheid in de samenleving

- Daarom moeten we ook kijken naar de vermogensvergelijking. Vermogen is het geheel van 

roerende en onroerende goederen zoals huizen, auto’s, juwelen, aandeel, obligaties, 
schilderijen, …


- De vermogensongelijkheid is veel groter dan de inkomensongelijkheid

- De 20% grootste verdieners bezitten 36% van het inkomen en 61% van het vermogen

- De 20% kleinste verdieners bezitten 9% van het inkomen en amper 0,14% van het 

vermogen

- Vermogen wordt opgebouwd met geld dat je over hebt, over tijd opgebouwd en via 

familie doorgegeven

Why Bother? Is inkomensongelijkheid nodig in een samenleving? Is het niet onoverkomelijk?

Er is een positieve correlatie tussen inkomensongelijkheid en een zeer grote waaier gezondheids- 
en sociale problemen (o.a. lage levensverwachting, lagere onderwijsprestaties, werkloosheid, 
criminaliteit, dalende economische groei, etc.)


4.2 Sociale stratificatie: tradities

Sociale stratificatie/gelaagdheid: ongelijkheid tussen sociale categorieën of collectiviteiten

-> niet meer op niveau van individuen 

Zowel bij categorieën en collectiviteiten geen interactie tussen alle leden van de groep

Collectiviteiten hebben wel gezamenlijke waarden/normen, categorie is enkel een verzameling van 
mensen met gemeenschappelijke kenmerken (passief)

Collectiviteiten hebben onderlinge solidariteit, collectief bewustzijn zorgt ervoor dat het meer dan 
een verzameling is

3 belangrijke invalshoeken

- Stratificatie naar stratum/sociale klasse (klassiek thema, oudste manier) -> economisch 


- Sociale klassen: collectiviteiten die moeten geordend worden (actieve rol)

- Stratum: sociale categorie (passief verschijnsel)


- Stratificatie naar gender (recenter thema, zie deel 3)

- Stratificatie naar etniciteit (recenter thema, zie gastcollege “superdiversiteit”) 

Relaties zijn niet enkel bovenschikkend en onderschikkend, maar ook conventueel of 
conflicterend. -> samenwerking en sociaal overleg

In alle samenlevingen van enige omvang is een of andere vorm van sociale stratificatie. Posities 
en statussen worden in gestratificeerde samenlevingen a.d.h.v. particuliere criteria (bv. Bezit) 
toegekend. Dit leidt tot specifieke vormen van sociale gelaagdheid.

3 grote types

- Standen (bv. Europa in de middeleeuwen)

- Kasten (bv. Indië: 4-5 kasten, systematische uitwerking, hiërarchisch georganiseerd en door 

sterk geloof gescheiden, elke groep moet verschillende taken uitvoeren, kaste is afhankelijk van 
familie, karma uit vorige levens -> stilletjesaan toch verandering)


- Klassen (bv. Huidige westen)

- Traditie 1: de collectiviteiten vormen oppositionele sociale klassen (K. Marx)

- Traditie 2: de collectiviteiten vormen kwalitatief verschillende sociale klassen (M. Weber)

- Traditie 3: de sociale categorieën liggen als strata geordend op een continuüm 

(functionalisme) -> idee van sociale ladder met sporten op gelijke afstand van elkaar

Slavernij: oudste en extreemste vorm van ongelijkheid

Statusongelijkheden: uiteenlopende kwalificaties naargelang van de historische en ecologische 
situatie

Basisvisie 1: klasse volgens K. Marx -> sterke invloed op economie, politieke filosofie, sociologie, 
historiografie (leefde in 19e eeuw, eerste industriële revolutie)

-> arbeidersbeweging

-> centraal figuur in geschiedenis van socialisme en communisme

-> Das Kapital: eigenlijk is hoofdstuk over sociale klasse niet afgewerkt

-> Communistisch manifest met Friedrich Engels

De samenleving is opgebouwd uit sociale klassen die tegengestelde belangen hebben. Deze 
tegengestelde of conflicterende belangen zorgen voor de dynamiek van maatschappelijke 
verandering

De basis van sociale klassen is het al dan niet bezitten van de productiemiddelen
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Afhankelijk van het type samenleving krijg je andere klassen omdat het om andere 
productiemiddelen gaat. In kapitalistische samenlevingen is het dominante product kapitaal.

Afhankelijk van de productiemiddelen waaruit de samenleving is opgebouwd, krijg je andere types 
van samenlevingen en klassen

Alhoewel Marx’ klassenmodel complexer is, wordt ze vaak herinnerd als model met twee 
antagonistische klassen: de klasse die kapitaal bezit (=de burgerij, de kapitaalbezitters) en de 
bezitloze klasse (=het proletariaat). Ze delen de kapitalistische samenleving op in twee aparte 
deelsamenlevingen.

De relatie tussen kapitaalbezitters en het proletariaat is in essentie een uitbuitingsrelatie. Uitbuiting 
ontstaat wanneer de meerwaarde die door de arbeiders tijdens het arbeidersproces wordt 
gecreëerd, niet terugvloeit naar de arbeider maar wordt geïnd door de kapitaalbezitters.

In kapitalistische systemen krijgen arbeiders niet de meerwaarde uitbetaald, die ze door hun 
arbeid in het productieproces creëeren, wat ze als loon uitbetaald krijgen ligt altijd lager (vaak een 
gigantisch pak) dan wat ze aan waardevermeerdering door hun arbeid hebben toegevoegd.

Verrichte arbeid wordt als een grondstof gezien

Zero-sum-game: winst van de ene partij, is altijd het verlies van de andere partij

2 partijen kunnen nooit samen beter worden (fundamentele tegenstelling, antagonisme)

Vroeger vaak werk van thuis, persoon had zelf heel veel controle (ook wanneer er een 
opdrachtgever was)

Een belangrijk gevolg van de uitbuitingsrelatie voor individuen is aliënatie of vervreemding

- In kapitalistische samenlevingen is een arbeider verplicht om voor een ander te werken. 

Hierdoor verwordt arbeid iets wat buiten hemzelf staat.

- De arbeider voegt door de bewerking van grondstof een meerwaarde toe, maar moet die 

afstaan aan de kapitaalbezitter. Hierdoor verliest hij wat de mens tot echt mens maakt: het 
vermogen om via arbeid de wereld te ontwikkelen en haar aan de eigen behoeften aan te 
passen.


- De arbeider vervreemdt van

- Het product (maakten spullen die ze zelf niet konden betalen)

- Het arbeidsproces (hij/zij wordt tot een verlengstuk van de machine gedegradeerd)

- Zijn medemensen (omdat samenwerking wordt ingeruild voor onderlinge concurrentie)

- Zichzelf


-> meer en meer vervreemding bij sterkere specialisatie in het productieproces

Marx: workers of the world, unite, you have nothing to lose but your chains

Is vervreemding niet onvermijdelijk en kenmerkend in een hedendaagse kapitalistische 
maatschappij?

- De meningen zijn verdeeld

- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bieden alvast voldoende stof tot nadenken …


- De toenemende automatisering, robotisering en artificiële intelligentie (AI)

- Toenemend aantal psychische problemen bij werknemers


Steeds meer uitval (aantallen blijven stijgen)

390 800 langdurig zieken (loontrekkend en zelfstandig), ± 4 miljoen loontrekkenden

-> 10% van de loontrekkenden zit al een jaar thuis met als voornaamste reden psychische 
klachten (1/3), 2e voornaamste reden zijn musculo-skeletale klachten (vooral rugklachten)

Tegenover 2006 stijging van psychische klachten als reden van uitval, met meer dan 80%

Cijfers van 2018 zijn nog hoger

Marx voorspelde dat de klassenstrijd tussen kapitaalbezitters en proletariaat volgens drie fasen 
zou verlopen (nooit win-win, systeem gefundeerd op conflicterende belangen -> motor to 
verandering om tot een nieuwe samenleving te komen -> niet trage evolutie, maar strijd)

- Fase 1: individueel niveau, conflict tussen individuele kapitalist en individuele arbeider


- Arbeiders die dag en nacht werken in eigen woning -> isolement zorgt ervoor dat ze hun 
situatie niet kunnen vergelijken


- Geen contact, geen zicht op elkaars situatie -> geen samenhorigheid

- Fase 2: Klasse-an-sich (toestandsklasse), verzameling van mensen die zich in dezelfde 

toestand bevinden, maar nog geen collectief bewustzijn

- Fase 3:Klasse-für-sich (mentaliteitsklasse): mensen vormen collectiviteit met bewustzijn

Voorwaarden waaronder een toestandsklasse zich tot een mentaliteitsklasse kan ontwikkelen:

- Leden moeten zich bewust worden van gemeenschappelijke deprivatie (georganiseerde arbeid 

in fabrieken, samenwonen in steden of collectiviteiten)

- Leden zien dat er een belangenconflict is met de andere klasse

- Interactie tussen de leden
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- Leden moeten zich organiseren in een politieke beweging of partij

-> burgerij heeft klassenbewustzijn

Marx dacht dat een klassenstrijd tussen het proletariaat en de bourgeoisie uiteindelijk zou leiden 
tot een klassenloze maatschappij waarin het conflict tussen productiemiddelen en 
productieverhoudingen niet langer bestaat en mensen niet langer vervreemd zouden zijn van 
zichzelf, van hun medemens en van arbeid.

Belgische politieke geschiedenis:

- 1846: congres op initiatief van de Alliance libérale

- 1860: eerste katholieke kiesverenigingen 

- 1885: Belgische Werkliedenpartij

De klassenindeling is beschrijvend heeft een mix van criteria -> sociale lagen vullen aan

Sociale laag: staat niet in een éénduidige relatie tot productiemiddelen, kan uit verschillende 
klassen bestaan.

Sociaaleconomische lagen hebben een gemeenschappelijke functie in het productieproces.

Karl Marx is naast Weber en Durkheim één van de grondleggers van het sociologische denken

Economische systeem komt eerst en daarna wordt een ideologie gecreëerd die ervoor moet 
zorgen dat het economisch systeem draait en groeit -> kapitalistisch systeem hecht waarde aan 
consumptie, luxe

Mensen gaan waarde hechten aan iets dat eigenlijk geen waarde heeft (merken), iets wat wel 
waarde heeft wordt als waardeloos gezien (werklozen, vrije tijd als zonde)

Waardensysteem die ons eigenlijk ongelukkig maakt, angstig en competitief (bij arbeiders en 
kapitaalbezitters) 

1. Modern work is alienating

2. Modern work is insecure (can be let go at any moment)

3. Workers get paid very little, while capitalists get rich (profit is the fancy term for exploitation)

4. Capitalism is very unstable (series of crisis of abundance)

5. Capitalism is bad for capitalism (bourgeois marriages were also business, they stayed 

together for financial reasons = commodity fetishism)

Men and women should be able to enjoy leisure

The biggest evil of capitalism is the capitalism ideas (make us anxious, conformist)

No idea about how to cure the disease 

Relatieve overbevolking: de bevolking groeit mee met de groei van welvaart (in een kapitalistisch 
systeem), dus blijft de armoedeklasse altijd even groot

Bewegende overbevolking: ten gevolge van technische innovatie en concentratie, snelle 
veroudering van arbeidskracht

Stilstaande overbevolking: deel van het actieve arbeidsleger, met een zeer onregelmatige 
werkgelegenheid, onuitputtelijk reservoir van beschikbare arbeidskracht

Latente overbevolking: arbeidsreserve op het platteland die naar het stedelijke proletariaat 
toevloeide.

Pauperisme: 

- Geschikten om arbeid te verrichten

- Wezen en kinderen van paupers

- Verwaarloosden, ongeschikt voor arbeid

Feitelijke klassenstructuur stond dicht bij binaire schema, klassenpositie en sociale positie vielen 
bijna samen.

Ideologisch klassenmodel: binair om beter de belangen van de onderste klassen te dienen

-> identificeren ontwikkelingswetten


Basisvisie 2: klasse volgens M. Weber

Weber vertrekt voor zijn klassenanalyse vanuit het “sociale handelen”. Dat gebeurt op 
verschillende terreinen van het maatschappelijke leven en produceert daar vrij autonome 
resultaten. Ook inzake sociale ongelijkheid en sociale stratificatie (sociologische typering).

Het gevolg is dat Weber sociale stratificatie als multidimensional benadert. Hij ziet die dimensies 
analytisch onafhankelijk van elkaar:

- Klasse (economisch: positie op de markt)

- Stand (sociaal: status)

- Partij (politiek: macht)

-> architect van de meerdimensionale stratificatieanalyse

Sociale en politieke dimensie omdat hij uitgaat van sociaal handelen

Geen allesomvattende klassentheorie, sociologische typering van het stratificatie fenomeen
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Drie dimensies zijn analytisch onafhankelijk van elkaar

Sociale klasse: 

- Gaat om levenskansen, bepaald door de positie op de markt (bv. Geldmarkt, arbeidsmarkt, 

markt van een andere productiefactor, landgoed of natuurlijke hulpbron). Of m.a.w. het gaat om 
dezelfde mogelijkheden/kansen om sociale goederen te verwerven.


- Een klasse is een aggregaat/sociale categorie van personen die zich in dezelfde 
klassentoestand bevinden, positie op de markt, d.i. de typische kans op een positief of negatief 
monopolie op de markt

- Klassen die geen monopolie kunnen verwezenlijken, moeten concurreren op een open marky


- Klassen hebben verschillende belangen. Die zijn niet noodzakelijk tegengesteld

4 klassen op een mix van 2 criteria:

Middenstandsklassen: tussenin, allerlei soorten lagen

De bezitsklasse wordt als de belangrijkste gezien.

Verwervingsklassen zijn typisch voor de moderne, industriële maatschappij.

Sociale klasse: relatief en variabel karakter, sociale mobiliteit. Individuen kunnen zich vrijelijk 
bewegen.

Stand 

- Status/prestige uit hoofde van een positie, sociale waardering


- Levensstijl

- Formele opleiding

- Prestige door geboorte of uitoefening van een beroep


- Een sociale stand bestaat uit een veelheid van individuen die een gelijkaardig soort prestige 
genieten


- Standen vormen in tegenstelling tot klassen echte gemeenschappen en ze zijn zich altijd 
bewust van hun gemeenschappelijke positie -> betekenis geven aan hun sociaal handelen


- Er is geen noodzakelijk verband tussen klasse en stand bv. Nouveaux riches/tuhao

Nouveaux riche: nieuwe rijken, drukt minachting uit, geven centen uit op een manier die duidelijk 
maakt aan de buitenwereld dat ze rijk geworden zijn, komen zelf uit een lagere klasse maar 
hebben nog niet ten volle de waarden en normen van de hogere klassen, weten niet goed wat de 
juiste levensstijl, etiquette is.

Sociale klassen kunnen sommige beroepen monopoliseren

Tuhao: term in China, vanaf jaren 70-80 ontstonden rijken (versoepeling communisme), kinderen 
van Tuhao genieten makkelijke levens -> tonen dat ze dure westerse producten kunnen betalen = 
opzichtige consumptie

Aantal nieuwe rijken in China groeit heel snel aan

Sterke band tussen klasse en stand: succesrijke heersende klasse zal als een stand zijn 
georganiseerd

-> economische machtsstrijd is veelzijdiger dan bij Marx 

Partij:

- Het handelen van partijen is gericht op het beïnvloeden van een gemeenschappelijk handelen, 

ongeacht de inhoud ervan. Dus op macht. -> elke vrijwillige vereniging die tot doel heeft om de 
controle over de beslissingscentra van een gemeenschap te verwerven.


- Power is the ability of one or more people to ‘realize’ their own will in a social action even 
against the resistence of others


-> geen lineair verband met klasse en stand

Grootste en meest omvattende gemeenschapsorganisatie (in Webers tijd) is de natiestaat

-> bezit een monopolie van legitiem geweld

Verschillende types: charismatisch, traditionalistisch, geloofs- en zuivere toegeigeningspartijen.


Basistraditie 3: Sociale strata

Centrale gedachte is dat de samenleving is opgebouwd uit strata die samen een continuüm 
vormen (van meer naar minder bv. inkomen, vermogen, beroepsstatus, …). De grenzen tussen de 
strata zijn m.a.w. vrij vaag of zelfs onbestaande.


Bezitsklassen  
(materiële bezit)

Positief geprivilegieerd Renteniers

Negatief geprivilegieerd Onvrijen 

Verwervingsklassen 
(kansen die men heeft)

Positief geprivilegieerd Ondernemers 

Negatief geprivilegieerd Arbeiders 
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Vaak wordt een samenleving vanuit het strata-perspectief voorgesteld als een sociale ladder

In veel recente benaderingen van stratificatie worden tezelfdertijd met verschillende stadia 
rekening gehouden. Doorgaans wordt dan gesproken van “socio-economische status” of SES. 
SES wordt gemeten aan de hand van de variabelen van onderwijs, inkomen en beroep.

Denken in termen van sociale strata gaat terug op het structuurfunctionalisme, en nog vroeger … 
E. Durkheim

-> iedereen moet doen wat hij moet doen

- 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

- Bedreidende vormen van ongelijkheid: mechanische solidariteit, erfrecht, …

Structuur-functionalisten (o.a. Davis en Moore)

- Het is belangrijk dat cruciale posities in de samenleving ook effectief worden bekleed

- Er is nood aan een mechanisme dat de bekwaamste leden van de gemeenschap aanzet om die 

belangrijke en veeleisende posities in te nemen

- Er is een nood aan een mechanisme om alle andere positiebekleders zover te brengen dat ze 

ook hun rol opnemen

- Hét middel daartoe is om aan de verschillende posities verschillende sociale beloningen toe te 

kennen

- Door ongelijke ‘honingpotten’ aan sociale posities te koppelen, ontstaat sociale stratificatie

-> coronacrisis: herevaluering van welke beroepen cruciaal zijn, zal deze erkenning nog na corona 
blijven?

Sociale ongelijkheid en sociale stratificatie zijn universele kenmerken van het menselijke 
samenleven.


Samengevat:

Marx: moeten klassen bekijken vanuit de verhouding tot de productiemiddelen, vormen klassen 
wanneer klassenbewustzijn ontwikkeld is, belangen van arbeiders is tegengesteld aan de 
belangen van het kapitaal

Weber: we moeten kijken naar klassen (aggregaat) maar ook status (invulling van klasse) en macht

structuur-functionalisten: maatschappij is opgebouwd uit sociale lagen/strata, zonder harde 
grenzen of tussenschotten -> sociale ladder


4.3 Sociale stratificatie: recentere vraagstukken

Zijn sociale klasse nog belangrijk?

- Volgens sommigen is de impact van sociale klasse gedaald of zelfs volledig verdwenen

- Volgens anderen is de impact van sociale klasse nog springlevend in allerlei domeinen van het 

leven, of zelfs aan het toenemen

- Dat de klassenstructuur gewijzigd is sinds Marx, Weber en de structuur-functionalisten 

betwijfelt niemand. Dat besef heeft geleid tot nieuwe stratificatiemodellen die steeds op één of 
een combinatie van drie tradities teruggaan.


- Een belangrijke vraag die steeds terugkomt is of de hele samenleving door de toename in 
levensstandaard niet één grote middenklasse geworden is?


- Een andere vraag is of er een (nieuwe?) onderklasse is ontstaan?

Pierre Bourdieu

- Één van de invloedrijkste moderne denkers rond stratificatie

- Neo-Weberiaan, maar met eigen vocabularium: waardoor hij voor veel mensen moeilijk 

toegankelijk is

- Hij brengt de verschillende dimensies van het samenleven bij elkaar via twee cruciale 

concepten: kapitaal en habitus

- Er zijn 3 soorten kapitaal:


- Economisch kapitaal: de materiële mogelijkheden o.b.v. inkomen en bezit, die omgezet 
kunnen worden in geld


- Sociaal kapitaal: het 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 een hogere 
cultuur of bilden verwijzen (opleiding en kennis, diploma’s, titels, familiale achtergrond, 
culturele erfenis, ‘awards’, …)
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- De habitus is een geheel van handelings- en waarderingsschema’s. Dus een duurzame manier 
van waarnemen, denken en handelen, waarmee mensen zich in een ‘maatschappelijk veld’ (bv. 
Arbeidsmarkt, gezinsleven) kunnen handhaven en verder kunnen komen


- De waarderingsschema’s in de habitus bepalen de smaak

- De handelingsschema’s in de habitus bepalen iemands consumptie (toe-eigening van 

goederen)

- Smaak en consumptie in de habitus brengen samen met de drie vormen van kapitaal de leefstijl 

voort

- Door het uitdragen van die leefstijl proberen mensen zich van andere mensen te onderscheiden 

(la distinction). Men wil laten zien wie ze zijn, tot welke maatschappelijke groep ze behoren (of 
doen alsof ze behoren) of met welke groep ze aansluiting zoeken


- Leefstijlen en distincties zorgen zo voor de maatschappelijke afbakening tussen sociale 
groepen


Een stap verder naar de sociale klasse …

- Klassen verschillen in habitus en in de mate waarin ze beschikken over kapitaal: hoe hoger de 

sociale klasse, hoe minder kapitaal men bezit

- Bourdieu ziet 3 klassen:


- Dominante klasse

- Middenklasse of kleine burgerij

- Arbeidersklasse


- Klassen, kapitaal, habitus en leeftijd zijn en blijven nauw verbonden … ook in moderne 
samenlevingen


4.4 Sociale mobiliteit

Sociale mobiliteit: dynamische kant van sociale stratificatie en ongelijkheid

De mogelijkheid van individuen of groepen (bv. Etnische gemeenschappen, sociale klassen of 
beroepsgroep) om van sociale laag te veranderen

Sorokin: sociale mobiliteit is elke overgang van een individu, maatschappelijk object of waarde 
van de ene naar de andere positie.

Ook posities kunnen sociaal mobiel zijn -> positionele mobiliteit door structurele veranderingen

Wanneer sociale mobiliteit in een samenleving mogelijk is, spreken we van een open samenleving

De mate waarin samenlevingen open zijn wordt sociale permeabiliteit genoemd. Naargelang van 
het klassenperspectief is sociale mobiliteit

- Gemakkelijk (structuur-functionalisme, geen harde tussenschotten)

- Mogelijk (Weber)

- Vrijwel onmogelijk (Marx)

We onderscheiden horizontale en verticale mobiliteit

- Horizontaal: tussen 2 posities van hetzelfde niveau die functioneel van elkaar verschillen


- Bv. Jobsmobiliteit van de ene naar de andere afdeling

- Economische migratie naar West-Europa


- Verticaal: tussen hoge en lage sociale positie

- Opwaarts bv. Promotie binnen een bedrijf

- Neerwaarts bv. Van manager in topbedrijf naar eigenaar van een KMO


We onderscheiden intergenerationele van intragenerationele mobiliteit

- Intergenerationeel: tussen 2 generaties bv. Arbeiderszoon neemt kaderfunctie op

- Intragenerationeel: binnen dezelfde generatie bv. Arbeider neemt kaderfunctie op

Geloof in gelijkheid voor iedereen is functioneel voor een samenleving (Lipset en Zetterberg)

-> typische American Dream

Maar sociale mobiliteit is veel geringer dan we denken: aantal personen en reikwijdte

Na WOII: hebben mensen nu meer kansen om op te klimmen?

Negatieve correlatie tussen inkomensongelijkheid en sociale mobiliteit

Twee vastgestelde patronen:

- Hoe lager de inkomensongelijkheid, hoe meer sociale mobiliteit


- VS, UK hebben hoge inkomensongelijkheid en lage sociale mobiliteit

- Denemarken, Finland, Canada, Zweden, Duitsland, Noorwegen hebben hoge sociale 

mobiliteit

- België heeft een relatief lage inkomensongelijkheid

-> mogen we dan verwachten dat er in België een hoge mate van sociale mobiliteit is?

De realiteit toont alvast van niet

- Differentiële in- en uitstroom in het onderwijs (op alle mogelijke niveau’s, differentiële kansen)
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- Onderwijs bedoeld als kanaal voor sociale mobiliteit, maar is afgezwakt

- Kinderen uit lagere socio-economische lagen kiezen


- Minder prestigieuze opleidingen en beroepen

- Minder voor universitair onderwijs

- Meer voor beroepsgerichte diploma’s (ook in het hoger onderwijs)


- Kinderen kiezen een type onderwijs dat congruent is met de status van hun milieu van 
herkomst


Maar meeste posities worden wel bekleed via verwerving, niet toewijzing

Sociale mobiliteit wordt ook bevorderd door structurele evoluties, politieke en sociale actie

Sociale mobiliteit is eigen aan bepaalde types van samenlevingen en ook aan een bepaalde kijk 
op de samenleving, ook het beeld dat we hebben van een maatschappelijke structuur.

Drempels:

- Geloof dat ongelijkheid rechtvaardig is

- Machtsmiddelen om de bestaande verdeling in stand te houden

- Machthebbers hebben controle over informatiekanalen

- Maatschappelijke problemen definiëren zodat de oplossing van de dominante klasse de meest 

plausibele en effectieve lijken

Trickle down theory: het geloof dat de welvaart van de rijke bovenlaag wel doorsijpelt naar de 
lagere klassen

Inhoudelijke component van mobiliteitsonderzoek is veel minder onderzocht dan de 
methodologische.

3 grote stemmen:

- Equality: iedereen gelijke kansen om er zelf iets van te maken in het leven (bv. evenveel 

kindergeld per kind)

- Equity: gelijke kansen zijn onvoldoende om iedereen te kunnen laten deelnemen -> 

gedifferentieerd beleid, de ene heeft meer steun nodig dan de andere (bv. Inkomen afhankelijk 
aan het geld van de ouders)


- Realiteit: iedereen heeft verschillende kansen


Superdiversiteit: The next Level (gastcollege Geldof) 
1. Superdiversiteit: Wat is het en waar komt het vandaan?

2/3 van alle kinderen in Amsterdam, Rotterdam & Den haag, of in Brussel & Antwerpen hebben 
wortels in migratie

Voor het eerst gebruikt Steven Vertovec de term superdiversiteit

Londen was niet meer te vatten in oude termen van multiculturaliteit of diversiteit

Sinds WOII fundamentele veranderingen

Migratie in een stroomversnelling na WOII (recente migratiegeschiedenis)

West-Europese landen trekken gastarbeiders aan in jaren ’50 en ’60

Vrouwen op de arbeidsmarkt en gastarbeiders voor vuil en zwaar werk

Dekolonisatie

Afremmen van migratie na economische crisis in 1973

Terug stijging 1989

- Volgmigratie

- Globalisering

- Val berlijnse muur & Oost-Europa bij de EU

- Asiel 

Migratie niet enkel het zuiden, maar ook het oosten en eigenlijk de hele wereld (globalisering)

diverse, complexe samenleving -> superdiversiteit, vooral in de steden


1.1 Kwantitatieve dimensie: groeiende diversiteit, het sterkste in steden

Vooral in steden is diversiteit het grootst

Meerderheid is brede waaier van minderheden (majority-minority)

Wereldsteden als New York, Sao Paolo, Toronto of sydney

7/10 inwoners in Brussel is van buitenlandse afkomst

Antwerpen werd majority minority in 2019

Demografische dynamiek

- Weinig diversiteit bij ouderen

- Veel meer diversiteit bij kinderen en jongeren 

- Niet alleen nieuwe migratie maakt steden superdivers, ook én vooral de bestaande bevolking
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Transitie heeft niet enkel te maken met nieuwe migratie, maar leeftijd van de migranten die 
kwamen de voorbije 70 jaar, hun kinderen maken de samenleving diverser


1.2 Superdiversiteit: een kwalitatieve breuk

Belangrijker

Groeiende diversiteit in de diversiteit is belangrijkste kenmerk van superdiversiteit

Basispatroon van migratie veranderde

- Van mensen uit een 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

Groeiende hybriditeit door samenspel van

- Steeds meer nationaliteit

- Meertaligheid in de steden

- Groeiende religieuze diversiteit: islam en kleinere godsdiensten

- Diversiteit in verblijfsstatuten

- Diversiteit in sociaal-economische posities

- Diversiteit in en tussen gemeenschappen

- Meer transnationalisme

Verschillende migratieachtergrond bij grootste inkomensgroepen, maar ook veel in armoede

Klassieke groepsdenken in hokjes wordt overstegen -> belangrijk voor hulpverlening


1.3 Superdiversiteit als (omstreden proces van) normalisering van diversiteit

Het wordt steeds normaler, commonplace diversity, ook in professionele settings

Maar er is wel weerstand, onomkeerbaar proces

Werkelijkheid verandert sneller dan onze taal

Diversiteit door mensen geconstrueerd begrip

Taal is machtsstrijd, beïnvloedt ons denken

Begrippen schieten steeds meer te kort

Belang genuanceerd en professioneel taalgebruik

- Sommigen smijten alles op ene hoopje

- Anderen willen een wij-en-zij denken en willen verschillen niet benoemen

- Als sociaal werker moet je de begrippen kennen, moet je ook de wettelijke statuten kennen

- Én weten wanneer ze wel/niet relevant zijn

Wat bedoelen we met de begrippen …?

- Migrant

- Gastarbeider

- Vreemdeling

- Autochtoon - allochtoon

- Vluchteling

- Nieuwkomers

- Mensen zonder papieren

- Ras 

- White privilege 

Hoe lang blijven mensen allochtoon? 

illegalen/mensen zonder papieren?

Taal is te simpel voor steeds complexere realiteit

Oog krijgen voor groeiende diversiteit, voorbij het wij-zij-denken stappen


Besluit

20ste eeuw is eeuw van de migratie, 21ste van de diversiteit

-> werken in ieder beroep in, met, voor & door superdiversiteit


2. Superdiversiteit: de uitdaging in beeld

Superdiverse realiteit: uitdaging voor de 21ste eeuw

- Onze samenleving verandert sneller dan onze manier van kijken & denken

- Superdiverse steden zijn complexe steden

- Hoe de complexiteit (h)erkennen?

- Zoeken naar actuele denk-, handelings- en beleidskaders


2.1 Migratie van hoog tot laag

Superdiversiteit betekent oog krijgen voor diversiteit in diversiteit
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Twee processen:

- Sociale stijging: opklimmen op de sociale ladder

- Maar ook oververtegenwoordiging van mensen met migratie-achtergrond in kwetsbare posities

Meer migratie-achtergrond in steden, meer armoede in steden -> meer armoede(risico) bij 
migratie-achtergrond

Waarom steeds meer mensen met migratieachtergrond in armoede blijven steken?

Complexiteit herkennen, geen bril meer van 20ste eeuw

Gekleurde armoede

Migratieachtergrond op alle treden van de sociale ladder

Opklimmen via hoger onderwijs

Oververtegenwoordiging in lagere sociale klassen, school dropouts

Superdiversiteit in het sociaal werk & hulpverlening

Kinderarmoede zogezegd neutrale term dan gekleurde armoede (taboe)

Gekleurde armoede durven benoemen

- Sterker armoedebeleid

- Van steden emancipatiemachines maken

- Nood aan divers-sensitieve hulpverlening


2.2 Hoe geraken we voorbij het wij-zij-denken?

We blijven wij-zij denken -> we (h)erkennen de complexe realiteit niet

of/of-> en/en denken

- Oog voor meervoudige identiteiten

- Aandacht voor ambivalentie


2.3 Toenemend belang van transnationale identiteiten

Waarom steeds meer gezinnen over grenzen heen? Groeiend aantal wereldfamilies met 
transnationale identiteiten

Migratie is fundamenteel veranderd

Midden 20ste eeuw was migratie een definitief afscheid -> nu niet door technologie en mobiliteit

Enkele reis naar pendelmigratie

Transmigranten: migreren meer dan 1 keer (of complexere migratiepatronen) 

- Al in meerdere landen verbleven

- Waarvoor België of nederland niet noodzakelijk hun definitieve land is

- Circulaire migratie tot blijvende mobiliteit

- Grotere tijdelijkheid en onzekerheid

- Moeilijkere toegang tot hulpverlening

- Anderstaligheid én meertaligheid


2.4 De verborgen stad

Verborgen stad: niet alle stadsbewoners zijn geregistreerd in de stad

- Studenten op kot (officieel adres nog bij de ouders)

- Mensen op de vlucht voor schulden

- Mensen zonder papieren

Sociaal werkers moeten niet enkel de officiële stad kennen, maar de werkelijke stad


2.5 “Ze moeten zich maar integreren”

Steeds meer nadruk op integratie, maar verwarring tussen assimilatie en integratie

Assimilatie en integratie 

assimilatie: volledig aanpassen van de individu & de eigen cultuur loslaten

- Verantwoordelijkheid van de migrant

- Individualiseert 

Integratie is wederzijds proces, behouden stuk van eigen cultuur, inspanningen van ontvangende 
samenleving

Integratie is omstreden

- Werkt het of sluit het juist uit?

- Is integratie nog haalbaar/bruikbaar in superdiversiteit?


- Wat is de meerderheid bij majority-minority?

- Hoe werkt migratie bij transnationailteit?


- Superdiversiteit betekent ook meertaligheid

- Is participatie een betere invalshoek dan integratie?
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Besluit

21ste eeuw wordt de eeuw van de superdiversiteit

Sociaal werk zal meer dan ooit in context van superdiversiteit zijn

Nood aan divers-sensitief sociaal werk


3. Superdiversiteit: Hoe omgaan met superdiversiteit?

3.1 Is het multiculturalisme mislukt?

Paradox:

- Nog nooit leefden in Europa zoveel mensen van zoveel verschillende etnisch-culturele 

herkomsten relatief vreedzaam samen 

- En nét het voorbije decennium werd voor velen ‘bon ton’ om te spreken van een mislukking van 

de multiculturele samenleving

Nog nooit zoveel diversiteit relatief vreedzaam, maar toch spreken we vaak over mislukking

Is pessimisme terecht?

Kritiek uit 80 90 van de rechtsen, verzetten zich tegen immigratie

Groeiende onderklassen, Paul Scheffer schrijft opiniestuk over “multicultureel drama”

- Veel breder debat rond eeuwwisseling, ook van ‘linkse’ politici en denkers

- Scheffer vertrekt vanuit sociaal problemen 

- Maar legt de oorzaak ook bij culturele verschillen, religieuze verschillen 

Van kritiek Paul nieuw realisme -> werd nieuw negativisme

Integratiepessimisme als dominant verhaal

Maar is niet mislukt, meer nuance nodig dan zwart-wit

Weerstand tegen multiculturalisme

- Deels ideologisch

- Reactie op reële spanningen en conflicten

- Deel van verwerkingsproces naar multiculturele samenleving

Hoe samen vorm geven? We leven er al in, kunnen dat niet meer beslissen

Bijsturen:

1. Nood aan een meer genuanceerde kijk


- Tussen positivisme & negativisme

- Oog voor reële problemen en ook oplossingen zoeken


2. Culturen veranderen: naar een dynamische kijk op cultuur en ethnisch-culturele verschillen

- Culturen zijn niet statisch

- Kosmopolitische blik: en/en


3. Investeer in de stad en stedelijk beleid

4. Focus op mensenrechten

5. Bestrijd fascisme, discriminatie & slachtofferschap

6. Een employerende visie op burgerschap


3.2 Dansen rond cultuur

Hoe omgaan met superdiversiteit als sociale professional?

Meer dan ooit werken in contexten van (super)diversiteit 

Leren omgaan met 2 spanningsvelden

- Herverdeling en erkenning

- Structuur en cultuur

Herverdeling is oud spanningsveld: kloof rijk en arm

- Streven naar sociaal-economische rechtvaardigheid

- Door aanpakken structurele ongelijkheid

- Mensen als gelijk(waardig) te benaderen

Erkenning minder politiek, maar erkenning voor identiteit, andersheid

- Verzet tegen culturele achterstelling

- Erkenning eigenheid/andersheid

- Identiteitspolitiek minderheden

Media en dagelijkse berichtgeving

2e helft 20ste eeuw steeds belangrijker, ten koste van sociaal economische herverdeling 

-> kiezen of zoeken naar combinatie

Structurele maatschappelijke veranderingen, problemen zijn niet meer individueel oplosbaar

Culturele veranderingen: verbinden vanuit de leefwereld

Oproepende culturalisering heeft risico’s
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Mensen die culturaliseren

- Leggen de oorzaak van (sociale) problemen grotendeels bij etnisch-culturele elementen

- Zonder nog de structurele achterstellingen te zien

Culturele schuldmodel: mensen veroordelen omwille van hun herkomst/geloof

-> divers sensitief sociaal werk, meer dan ooit werken met diversiteit

- Nood aan interculturalisering van sociaal werk (organisaties) en aan divers-sensitief 

empowerend werk

- Tegelijk krachtgericht (empowerend) werken aan structuur en aan/met (vanuit) cultuur en 

leefwereld

- Tegelijk krachtgericht werken aan herverdeling én erkenning


3.3 Hoe omgaan met superdiversiteit?

Paradox van de superdiversiteit: minder én meer aandacht voor diversiteit

Etnische lens leren losalten, langzame normalisering van superdiversiteit

- Niet alles vanuit ethnische bril bekijken

- Etnische wordt dan maar 1 van de elementen die onze samenleving divers maken


- Diversiteit in de diversiteit

- Gender, leeftijd, klasse, opleiding, geloof, …


Maar nu grotere aandacht nodig om ongelijkheden aan te pakken (op korte termijn)

-> op een divers-sensitieve manier

Op lange termijn minder aandacht door de normalisering

Feitelijke ontwikkeling die niet goed of slecht is, hangt ervan af hoe we ermee omgaan, vandaag 
een scharniermoment

2 toekomstscenarios doen zich tegelijk voor (Maurice Crul e.a.)

1. angst, vernedering en polarisatie

- Wij-zij-denken blijft dominant

- Meer gekleurde armoede, werkloosheid & ongelijkheid, sneller schoolachterstand & uitval


- Sociaal kapitaal 2e en 3e generatie gaat verloren

- Voortdurende wederzijdse polarisatie in de media (zwarte piet, vluchtelingen, islambetghingen, 

radicalisatie, …)

- Symbooldossiers als hoofddoekenverbod

- Waarbij men racisme ‘relatief’ noemt

- Waarbij men vluchtelingen als gevaar bestempeld

- Van Pegida & eigen volk eerst tot IS-terreur


-> sociale tijdbom (explosief)

2. Hoop verbinding en empowerment

- Superdiversiteit als evidente realiteit

- Meervoudige identiteiten erkenning

- Interculturalisering diensten & bedrijven

- Emancipatie en sociale stijging


- Beleid dat hierop inzet

- En emancipatie binnen gemeenschappen ondersteunt en stimuleert


- Vanuit herverdeling én erkenning

- En vanuit actief pluralisme


Besluit

Naar een scenario van hoop, verbinding & empowerment

Gebeurt dagelijks, maar niet voor iedereen

Rode draad: geen keuze

Toekomst ligt in mobilisatie van superdiversiteit om voor de toekomst van hoop te zorgen (geen 
verdere polarisatie) 

Maatschappelijke Structuren 45


	Superdiversiteit: The next Level (gastcollege Geldof)

