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MAATSCHAPPELIJKE 

STRUCTUREN  
INLEIDING  

 

Gedrag mensen proberen te begrijpen (denken, voelen, handelen) 

= normaal intrapsychisch benaderen  

 

Maatschappelijke structuren → extra bril om naar individu te kijken  

 

Rode draad: Wat zie ik als psycholoog meer als ik ook naar de 

maatschappelijke context kijk? 

 

 

vb.: aanslag Zaventem 

o intrapsychisch: psychopathologie, persoonlijkheidsprofiel, … 

o maatschappelijke structuren: welke instituties, religie, cultuur, leerkrachten, … hebben een 

invloed gehad? = wat waren de maatschappelijke factoren?  

o proces zal ook veel zeggen over de samenleving: hoe kijken we naar deviant gedrag? (ziek 

vs. verloren geval, behandeling vs. straf)  

 

DEEL 1: ACTOR ÉN STRUCTUUR 

1.1 PSYCHOLOGEN OBSERVEREN GEDRAG  

 

Sociologen willen meer weten over hoe de mensen samenleven in allerhande sociale verbanden, 

wat de kenmerken zijn van die samenlevingsverbanden en door welke wetmatigheden dat 

samenleven wordt gestuurd.   

 

Gedrag is niet ad random, chaotisch of toevallig  

o gedrag is georganiseerd = krijgt betekenis en wordt herkenbaar en voorspelbaar  

o het is een organiserend mechanisme  

 

Psychologie: intra-individueel, focus op intrapsychische processen en/of persoonlijkheid 

vb.: depressie is neuroticisme, rouwproces dat zich niet normaliseert, … 

 

Sociale psychologie: wisselwerking tussen het interindividuele en intra-individuele, focus op de 

impact van de sociale context (vooral kleine groepen) op intrapsychische processen en/of 

persoonlijkheid  

vb.: depressie is aangeleerde hulploosheid, …  

 

Er bestaan veel definities van sociologie. Sociologen plaatsen niet het sociaal handelen van de 

mensen centraal, maar wel de daaruit voortgekomen patronen en structuren in hun ontstaan, 

voortbestaan en veranderen. Bij sociologie is ‘sociaal’ veel ruimer dan in het dagelijks taalgebruik. 

Daar is het synoniem voor sociaal voelend, altruïstisch, uitbuiting van de medemens, 

belastingontduiking, het weigeren van een uitgestoken hand, … .  

 

2 patronen:  

o positionele dimensie: meteen zichtbaar via interactie en communicatiepatronen 

vb.: door observatie direct beeld van positie van die personen in een netwerk 
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o symbolische structuren of cultuurpatronen: al dan niet geïnstitutionaliseerde opvattingen: 

waarden en normen, doelstellingen en verwachtingen. 

 

Een (psychologische) bril doet doelgericht observeren  

Gevolg: we nemen selectief waar 

vb.: filmpje: Who did it? (LINK: 1.1) 

→ it is easy to miss something you are not looking for  

→ we missen vaak datgene wat we als vanzelfsprekend vinden  

→ opleiding = zodanig getraind waardoor je niet meer de zaken rondom u ziet die eigenlijk 

vanzelfsprekend zijn 

→ maatschappelijke structuren = vanzelfsprekendheden over hoe de maatschappij is 

opgebouwd meegeven  

 

1.2 EEN EXTRA BRIL: MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN  

 

Om achterliggende werkelijkheid te ‘lezen’ is een sociologische bril nuttig. We krijgen een beeld 

van de structuur van de zichtbare werkelijkheid. Bril volstaat niet we moeten ook kunnen 

‘verstaan’, betekenis geven aan wat we waarnemen.  

 

De maatschappij vanuit verschillende invalshoeken bestuderen = maatschappijwetenschappen  

vb.: economie, politicologie, geschiedenis, sociologie, recht, culturele antropologie  

 

Sociologie → is de wetenschap die het ontstaan, voortbestaan en veranderen van de samenleving 

bestudeert, ze doet dat door te kijken naar de ordening in ons samenleven of m.a.w. naar de 

regelmatigheden en routines  = meest algemene maatschappijwetenschap  

 

M.a.w. sociologen focussen op maatschappelijke structuren en patronen en op het sociaal 

handelen van mensen binnen die patronen en structuren.  

 

De sociologische verbeelding (Mills) is het vermogen om afstand te nemen van de actuele toestand 

en een alternatief standpunt in te nemen. De ervaring van de dagelijkse werkelijkheid is dus niet 

zonder betekenis maar het moet in context worden geplaatst en dat kan door afstand te nemen 

van routines. het laat ook toe om te begrijpen dat de ruimere historische en maatschappelijke 

context gevolgen heeft voor het eigen leven en levensomloop. De drie componenten van de 

sociologische verbeelding zijn:  

o geschiedenis: hoe kwam een samenleving tot stand en hoe veranderd ze?   

o biografie: welke mensen bevolken een bepaalde samenleving? 

o sociale structuur: hoe werken de maatschappelijke instituties, wat zijn dominante 

instituties en hoe houden ze de maatschappelijke orde in staan? 

 

Maatschappelijke structuren en patronen 

1. gedragspatronen → directe communicatie, gedrag, interacties 

2. cultuurpatronen → deel 3  

 

vb.: eten en drinken  

o we drinken koffie niet alleen om onze dorst te lessen maar het is een deel geworden van 

onze sociale rituelen en het kreeg ook een symbolische waarde. We gaan namelijk koffie 

drinken voor het sociale contact (afspreken met vrienden). Hoe mensen omgaan met 

voedsel en drank, is ingebed in de sociale en culturele context. Door naar de wijze van eten 

te kijken, worden sociale patronen zichtbaar.   

o koffie is door cafeïne ook een vriendelijke drug. Het is bij ons in België een aanvaardbare 

drug maar in andere culturen dan weer niet. Ook heeft het een plaats in de sociaal- 

economische sector want het wordt geëxporteerd, geproduceerd en geïmporteerd via de 

groothandel. 
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vb.: sport  

o aan vrijetijdsactiviteit zit een sociaal gekleurd kantje. Veldhockey, tennis, ... scoren hoog 

qua sociale status en wielrennen, worstelen, ... hebben een lagere waardering. Jongeren 

uit sociale sterke gezinnen zeilen, roeien, ... en jongeren aan de andere kant finesse, 

zaalvoetballen, ...  

o duidelijk sociaal verschil tussen goedkopere en dure sporten. Sport is een drager van 

symbolische codes van smaken en leefstijlen. Hogere sporten zouden waarden hebben als 

distance en finesse en in de arbeidersklasse lijf aan lijf gevechten patroon.   

 

vb.: lifestyle en lijfstijl  

o lifestylebladen informeren over de cultuur die richtinggevend is voor het imago van de 

moderne, vrije mens. Wat men lijkt is belangrijk, buitenkant van de mens word sociaal 

ingevuld. Ideale mannen en vrouwen lichaam blijft HET duidelijke voorbeeld van lijfstijl. 

Beschaving van de look is anders in iedere cultuur. Wordt een mode overgenomen door 

brede lagen van de samenleving dan verliest ze haar trendy monopoliekarakter. Dit is een 

signaal om nieuwe look aan te meten. Democratisering van een cultureel item vernietigd 

noodzakelijk de ermee verbonden distinctiewaarde, waar het om te doen was. 

 

vb.: liefde 

o mensen huwen meestal binnen hetzelfde sociale milieu: met mensen met eenzelfde 

religieuze overtuiging, etnische herkomst en opleiding. Met iemand uit dezelfde groep valt 

dan ook makkelijker te praten, is er een basis voor gemeenschappelijke activiteiten en is 

het risico op conflicten kleiner dan met iemand uit een andere sociale groep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homogamie → patroon in samenlevingen dat mensen die veel gemeenschappelijke kenmerken 

hebben vaker samen optrekken, connecties tussen mensen ontstaan vaak door homogamie 

vb.: op de eerste lesdag op unief spreken mannen sneller en vaker mannen aan en vrouwen sneller 

en vaker vrouwen aan 

 

Maatschappelijke structuur → is een georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, 

kenmerken of variabelen, die samenhang vertoont regelmatigheden of sociale wetmatigheden.  

= m.a.w. een patroon/volgorde/organisatie van interactie dat zich buiten het individu bevindt (dus 

niet vanuit het individu naar de omgeving, maar van de omgeving naar het individu) en het 

beïnvloedt niet enkel een individu maar een hele samenleving 

 

Ontstaat door een dubbel proces van sociale organisatie !!! 

1. de omgeving organiseert de sociale interacties tussen actoren  

2. de sociale interacties tussen actoren organiseert het gedrag van een actor 
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→ gedrag van een individu voor een stukje rechtstreeks door de omgeving bepaald, maar vooral 

door sociale interacties = een indirect verloop  

vb.: hoeveel kussen moet je geven? (gedrag), sterk bepaald door waar je bent (omgeving), maar 

om hier achter te komen moet je met twee zijn (sociale interacties)  

vb.: remmen tijdens het fietsen (gedrag) is via sociale interacties (agent, rood licht)  

 

Gedrag van een actor is herkenbaar/voorspelbaar omwille van de sociale organisatie van 

interacties tussen actoren 

= m.a.w. gedrag wordt verklaard vanuit de vaste patronen in de interacties tussen actoren  

= naar individuen kijken is voor sociologen niet belangrijk, want een individu is een deel van een 

geheel en dus slechts interessant via die interactie  

vb.: de Joods gemeenschap wordt niet ‘lui’ op vrijdagavond, maar start dan haar sabbat 

 

De sociale organisatie verloopt aan de hand van sociale wetmatigheden en regels 

= sterk context afhankelijk  

o dwingend vs. niet dwingend 

o formeel vs. informeel 

o van toepassing binnen de publieke setting vs. private setting  

vb.: arbeidswet, rechten v/d patiënt, fair play, beleefdheidsregels, rookverbod in wagen bij 

aanwezigheid kinderen, … 

 

Actoren kunnen individuen zijn, maar ook supra-individuele entiteiten  

vb.: interactie tussen individuen binnen een gezin, interactie tussen bedrijfsafdelingen, …  

 

Actoren en interacties doorkruisen 3 niveaus in de sociale werkelijkheid 

a) macro: globale maatschappelijke 

systeem, grotere structuren, abstracte 

en anonieme relaties  

b) meso: maatschappelijke middenveld 

c) micro: interacties en relaties tussen 

de actoren  

 

 

 

 

vb.: agressie 

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

persoonlijkheidskenmerken  

vb.: agressieve persoonlijkheid, lage frustratiedrempel  

o oplossing: persoon tijdelijk uit systeem zetten  

 

Sociaal psycholoog: agressie is het gevolg van intrapsychische processen en/of 

persoonlijkheidskenmerken die beïnvloed worden/werden door de sociale omgeving  

vb.: disfunctionele socialisatie  

 

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

bepaalde omgeving, een persoon is niet op zichzelf agressief  

vb.: agressie als conflictoplossing binnen interacties gekenmerkt door een belangenconflict, 

omgevingen verschillen in de mate waarin agressie als conflictoplossing als aanvaardbaar wordt 

gezien, afhankelijk van de aanvaardbaarheid door de omgeving, zal de agressor (individu, een 

bedrijf, …) geen, enkel milde of net zware sancties oplopen  

vb.: persoon met leiderschapskenmerken die niet tot uiting kunnen komen  

o oplossing: hele interactie structuur veranderen, persoon uit het systeem halen zal niet 

helpen 
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Sociaal handelen → is handelen dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt beïnvloed door het 

handelen van anderen, m.a.w. gedrag van iemand dat is afgestemd op het gedrag van iemand 

anders en die persoon hoeft niet (fysiek) aanwezig te zijn. !!! 

 

vb.: 

o niet sociaal handelen: tijdens de storm fietsen en stoppen voor een tak die valt 

o sociaal handelen: stoppen met fietsen omdat een agent zegt dat je niet verder mag  

o sociaal handelen: stoppen met fietsen voor een rood licht (want is symbool van ganse 

cultuur die regels heeft gemaakt om gedrag te sturen)  

 

Je kan sociaal handelen als je volledig alleen bent 

vb.: je wandelt laat in de avond op straat en twijfelt of je door het rode licht zal wandelen, het is 

sociaal handelen op het moment dat je aan deze regels denkt 

 

Sociologen hebben steeds oog voor de sociale ruimte en tijd waarin dat samenleven plaatsvindt. Ze 

zien daarbij dat samenleven contingent is, maar niet arbitrair.  

o contingent: voorwaardelijk, het kan ook anders 

vb.: in het Westen uitgaan van monogamie  

o niet arbitrair: systeem ontstaat niet zomaar 

vb.: hoe komt het dat een samenleving kiest voor monogamie en een andere voor 

polygamie?  

 

Sociologen moeten zich afvragen waarom bestaande praktijken, opvattingen, ... er ooit anders 

waren of zouden kunnen zijn. Dit komt omdat het samenleven contingent is. Het had anders 

kunnen zijn dan dat het nu is, maar er zijn goede redenen waarom onze samenleving deze 

bepaalde vorm heeft aangenomen. Het is de opdracht van de sociologie om te achterhalen hoe ze 

zijn gemaakt en gevormd. Pasafhankelijkheid: vroegere gebeurtenissen zijn van invloed op latere 

toestanden en ontwikkelingen.  

 

Contingentie is iets dat anders zou kunnen zijn dan dat het nu is. Een voorbeeld hiervan is het eten 

met mes en vork: het is contingent omdat we ook met onze handen zouden kunnen eten in plaats 

van met mes en vork.   

 

Arbitrair of willekeurig is iets dat niet gebaseerd is op een overtuiging of argumentatie. Het is niet 

omdat een bepaalde overtuiging, handeling of gebruik anders had kunnen zijn dat er geen goede 

reden bestaat dat ze in onze samenleving die vorm aannemen en geen anderen.   

 

1.3 EEN BRIL MET WETENSCHAPPELIJKE STANDAARDEN  

 

Verschil sociologie & psychologie: 

o sociologische verklaringen: gaan uit van de basisveronderstelling dat gedrag 

contextafhankelijk is, dus varieert naargelang de context (tijd en ruimte) waarin ze 

plaatsvindt 

vb.: leiderschap zal enkel naar voor komen wanneer de context dit toelaat 

o psychologische verklaringen: gaan niet uit van deze basisassumptie, bijgevolg 

veronderstellen veel psychologische theorieën (impliciet of expliciet) dat de verworven 

inzichten universeel gelden 

vb.: leiderschap zal overal tot uiting komen  

 

Sociologie = objectieve benadering van de sociale realiteit 

→ beweringen over de sociale realiteit gedaan door de ene socioloog moeten ook geldig zijn 

voor andere sociologen.  

vb.: risico op seksueel ongewenste intimiteiten op het werk is voor mannen hoger in landen 

waar meer vrouwen in een machtspositie zitten  
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Sociologie doelt op generaliserende verklaringen 

= verklaringen die o.b.v. een beperkt aantal stellingen een veelheid van situaties kunnen verklaren 

die in de feiten zeer verschillen zijn, de generaliserende verklaring legt de identieke onderliggende 

dynamiek van de verschillende feiten bloot  

vb.: gelukkige dakloze vrouw en ongelukkige rijke man (specifieke feiten) → rijkdom maakt 

gelukkig vs. relatieve deprivatie (theorie): subjectieve ontevredenheid die niet wordt veroorzaakt 

door objectieve situatie, maar doordat men de eigen situatie vergelijkt met anderen 

 

Sociologie omvat geheel van theoretische en methodologische raamwerken  

o om tot juiste kennis te komen, moet elke uitspraak gebaseerd zijn op empirisch materiaal 

(evidence based)  

o anderen kunnen de beweringen repliceren en verifiëren (door evidence based)  

o niveau van common sense wordt overstegen door de wetenschappelijke benadering, vaak 

stroken common sense beweringen niet met de sociale realiteit  

 

Voorbeelden Cafépraat Onderzoek met focus op maatschappelijke 
structuren 

Criminele 
allochtonen  

“Wanneer er iemand wordt 
aangevallen op straat, is de 

dader bijna altijd een 
allochtoon. Je moet maar 
kijken naar wat in 
Molenbeek gebeurt!” 

Geen relatie tussen etniciteit, cultuur en criminaliteit. 
Niet “het allochtoon zijn” verklaart de criminaliteit, wel 

de sociaaleconomische achterstelling (vooral 
werkloosheid).  
Causaal verband tussen criminaliteit en het sociaal-
economische profiel van een gemeente  

Luie 
werklozen  

“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!” 

Er zijn onvoldoende banen & ruimtelijke mismatch 
hooggeschoolde vraag en laaggeschoold aanbod 

Discriminatie vrouwen, etnische minderheden, +50, ... 
Meeste werklozen willen snel werk, omwille van 
financiële en psychologische redenen 
Werkloosheid geeft ‘litteken’ voor de verdere loopbaan 

 

Het gezond verstand bevat een losjes samenhangend stel van de waarnemingen, feiten, 

ervaringen, inzichten, ... dat elk van ons heeft verworven en opgestapeld heeft op haar levensweg. 

Het gaat om kennis die op dagelijkse ervaringen is gebaseerd en aan de hand waarvan we zin 

geven aan de situaties waarmee we geconfronteerd zijn.  

 

Sociologen beogen om de structuur van de zichtbare werkelijkheid te beschrijven en verklaren 

o.b.v.:  

1. Causaal verband → een verband tussen oorzaak en gevolg(en), eventueel via een aantal 

intermediaire en/of modererende variabelen  

vb.: wie niet studeert, zal niet slagen  

2. Probabiliteitsverband → een verband tussen variabelen in termen van waarschijnlijkheid, 

dus zonder zekerheid over de causaliteit 

vb.: wie studeert, heeft X kans op slagen  

 

Naast inzicht in de structuur van de zichtbare realiteit moeten we die ook ‘verstaan’ of, hiertoe 

moeten we sociologische verbeelding ontwikkelen: 

o sociological imagination → is the vivid awareness of the relationship between experience 

and the wider society  

 

Aantal fenomenen die lijken te verklaren vanuit persoonlijke kenmerken totdat blijkt dat sociale 

factoren een belangrijke rol spelen: echtscheiding, arbeid, ziekte en dood, ... 

 

vb.: echtscheiding  

Persoonlijk op eerste zicht: mensen zien elkaar niet meer zitten. Alleenstaande vrouwen hoger 

risico op armoede, kinderen lijden onder echtscheiding, kinderen hebben hogere kans om zelf 

scheiding aan te gaan later, ... Echtscheiding is veel meer dan een verzameling van persoonlijke 

problemen.  
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Sociologen zoeken verklaringen door te letten op frequentie van scheidingen en variaties van 

inkomen, beroep, ... die worden in verband gebracht met de sociale omstandigheden waar mensen 

in een huwelijk als dan niet verbreken en aangaan. Veranderingen van de wet spelen ook een 

belangrijke rol.   

o economisch: echtgenoten zijn onafhankelijk geworden van elkaar door tweeverdieners 

gezinnen  

o sociaal: minder druk om bij elkaar te blijven en minder sociale controle van kerk en familie 

+  meer sociale contacten buiten de familie  

o biologisch: hogere levensverwachting: potentiële huwelijksduur neemt toe  

o wetgeving: Procedure echtscheiding ingekort tot 6 maand + holebis kunnen nu ook 

trouwen waardoor zij ook in de echtscheiding statistieken terechtkomen. 

 

vb.: arbeid  

Sociologen vragen zich af waarom praktijken, gebruiken en opvattingen op vlak van arbeid en 

werkgelegenheid zijn zoals ze zijn, of ze ooit anders waren en of ze anders zouden kunnen zijn. 

Het gaat hier om de belangrijkste les van de sociologie die we al eerder hebben besproken ‘alles is 

contingent, maar daarom ook niet arbitrair’. Dat geldt zonder twijfel ook voor de manier waarop we 

werken. Waar we geneigd zijn om arbeid vandaag als het ‘hoogste goed’ (arbeidsethos) te 

beschouwen, werd in vroegere samenlevingen niet altijd even respectvol naar arbeid gekeken.   

 

Latente deprivatie-model  

Toch betekent arbeid ook vandaag nog meer dan enkel een bron van inkomen. Daarom ontwierp 

Jahoda het latente deprivatie-model, de stelling dat het psychische welbevinden verslechtert bij het 

wegvallen van betaalde arbeid. Betaalde arbeid vervult immers naast de manifeste functies 

(verwerven van een inkomen en van andere materiële voordelen) ook een aantal latente functies. 

Maar die worden niet altijd bewust nagestreefd, maar daarom zijn ze niet minder belangrijk voor 

het welzijn van het individu. Ze komen vooral bovendrijven wanneer arbeid wegvalt en die latente 

functies dus niet langer worden vervuld. 

 

Jahoda onderscheidt 5 functies:  

1. arbeid structureert de tijd van individuen  

2. arbeid is een belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen  

3. arbeid verbindt een individu met doeleinden die de persoonlijke preferenties overstijgen 

4. arbeid zorgt voor status en identiteit en draagt zo bij tot de definitie van iemands positie in 

de samenleving  

5. 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.   

→ voor Jahoda is arbeid de enige institutie die al deze functies tegelijk kan vervullen.   

 

Werkloosheid  

De meeste werklozen willen snel werk, om financiële, sociale en psychologische redenen (Manifeste 

impact). Er is verlies van inkomen en consumptiemogelijkheden, er valt minder te investeren in de 

eigen toekomst en in die van de kinderen en er is een risico op sociale daling. Ook is er een latente 

impact: het verlies van sociale netwerken en van sociale contant, aftakelen van de structuur in de 

tijdsbeleving, schaamte door de lage(re) maatschappelijke status.   

 

Ook is (langdurig) werkloosheid schadelijk voor de gezondheid en de levensverwachting. Hoe 

langer iemand werkloos is, hoe dramatischer voor de kansen om ooit weer volwaardig geïntegreerd 

te raken op de arbeidsmarkt: dat wordt niet ten onrechte het litteken-effect genoemd: iets wat je 

je hele loopbaan meedraagt.   

 

Kwaliteit van arbeid  

o substantieel perspectief: welvarende samenleving moet voornamelijk aandacht hebben 

voor het welzijn van de arbeid.  
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o instrumenteel perspectief: kosten van een slechte arbeidskwaliteit (ziekte, vroegtijdig 

arbeidsmarkt verlaten, verloop, ...)  

→ werkbaarheid moet omhoog nu: jobs moeten zich beter laten werken, zodat mensen er niet ziek 

van worden.   

 

Karasek (1979): Job demand- Job control model  

Dit model benadrukt twee aspecten van het werk namelijk de hoogte van de taakeisen (demands) 

en de eigen ruimte voor sturingsmogelijkheden (control). De taakeisen omvatten de eisen die 

worden gesteld aan het werk zoals werktempo, tijdsdruk, … De sturingsmogelijkheden hebben 

betrekking op de vrijheid die iemand heeft om het eigen werk te sturen en te organiseren zoals 

bepalen wanneer je een pauze neemt of zelf je werkplanning te maken. De demands & de controls 

kunnen ofwel laag zijn ofwel hoog zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Op basis van dit model krijg je 4 jobsoorten:  

o zinloos werk: combinatie van taakeisen die niet hoog zijn en voldoende 

sturingsmogelijkheden heeft 

o slopend werk: combinatie van hoge taakeisen en onvoldoende sturingsmogelijkheden heeft 

o passief werk: combinatie van taakeisen die niet hoog zijn en onvoldoende 

regelmogelijkheden 

o actief werk: combinatie van hoge taakeisen en voldoende regelmogelijkheden 

 

Hieruit kan je afleiden dat werkdruk op zichzelf niet leidt tot een hoge psychische belasting, maar 

wel de combinatie van werkdruk met de sturingsmogelijkheden die je hebt. Als de mogelijkheden 

beperkt zijn dan kan de werkdruk niet aangepakt worden en dat kan leiden tot stress. Als er dan 

veel sturingsmogelijkheden zijn dan kan je wel met de werkdruk omgaan.   

 

Na Onderzoek in Vlaanderen doet 22 procent van de werkenden (25 procent voor belgie) actief 

werk, 31 procent ( 31 voor belgie) passief werk, 21 procent (22 procent voor belgie) zinloos werk 

en 26 procent (21 procent voor belgie) slopend werk. Na elk onderzoek bleek dat alleen de 

zogenaamde ‘actieve jobs’ niet ziek maken.   

 

Waarom zo weinig aandacht dan voor ziekmakende jobs? We zijn vandaag bekommerd om onze 

gezondheid en voelen ons verantwoordelijk voor de eigen impact op de gezondheid van anderen,.. 

Dat de meerderheid van EU’ers ziek dreigt te worden door te werken, wordt in het maatschappelijk 

debat niet naar voor geschoven.   

 

vb.: ziekte en dood  

Levensverwachting: personen met lage sociale status leven minder lang, minder lang in goede 

gezondheid en hebben meer gezondheidsproblemen.  

o mannen: vanaf 50: laagopgeleid nog 25 jaar te leven, hoogopgeleid nog 35 jaar te leven : 

kloof van 10 jaar!  

o vrouwen vanaf 50: laagopgeleid nog 34 jaar te leven, hoogopgeleid nog 38 jaar te leven: 

kloof van 4 jaar! 
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Levensverwachting in goede gezondheid (kunnen nog langer leven, maar als werkonbekwaam) 

o mannen vanaf 50: laagopgeleid nog 13 gezonde jaren, hoogopgeleid nog 21 gezonde 

jaren: kloof van 8 jaar!  

o vrouwen vanaf 50 jaar: laagopgeleid nog 15 gezonde jaren, hoogopgeleid nog 22 gezonde 

jaren: kloof van 7 jaar!  

 

Sociologische verklaringen: 

1) artefactverklaring: kloof is te wijten aan gebruikte onderzoeksmethoden en 

meetinstrumenten: onderzoek komt vaak uit zelfrapportage, leidt tot onderschatting van 

werkelijke gezondheidsverschillen: mensen met lagere opleiding rapporteren minder vaak 

aandoening als gezondheidsprobleem. 

2) sociale mobiliteit: kloof door selectie op gezondheid tijdens sociale mobiliteit, sociale daling 

is het gevolg van slechte gezondheid.  

3) SES: arbeidsomstandigheden: door gebrek aan financiële middelen (ongezonde woning, 

minder ontspanningsmogelijkheden, minder gezondheidsvoorzieningen, kwalitatief slechte 

job, stress). Sociale netwerken: geen beroep kunnen doen op sociale netwerken voor 

steun: roken, drinken en meer eten, gevoel van machteloosheid. Levensstijl: voeding, 

opvoeding en cultuur. 

 

1.4 MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN BEÏNVLOEDEN GEDRAG: ENKELE VOORBEELDEN  

1.4.1 ANDEREN HELPEN  

 

Sociale psychologie 

o individuele kenmerken van de hulpverlener  

vb.: altruïstische persoonlijkheid 

vb.: gender hulpverlener 

o situationele factoren  

vb.: stemming 

vb.: aantal toeschouwers 

 

Maatschappelijke structuren brengt bijkomende inzichten, o.a.: 

o sociale categorieën van hulpbehoevenden  

= bepalend al dan niet hulp bieden  

1) sociale klasse (LINK: 1.3) 

• campagne-video van Unicef 

• meisje alleen op straat dat heel mooi gekleed is → verschillende mensen 

stappen naar haar toe om te vragen wat er aan de hand iadis 

• nadien hetzelfde meisje op straat maar met een verwaarloosd uiterlijk → 

niemand ging naar haar toe, bekeek haar raar en een ober uit een 

restaurant vroeg haar zelfs het pand te verlaten 

2) gender (LINK: 1.4) 

• 2 ‘normale’ personen doen zich voor als daklozen 

• vrouw: krijgt van verschillende mensen eten of geld 

• man: krijgt van niemand iets, geen enkele persoon kijkt hem aan en 

personen spreken hem ook aan om te zeggen dat hij lui is, werk moet 

zoeken of moet doodgaan en voor de rest bleef iedereen hem negeren 

3) leeftijd (LINK: 1.5) 

• idem experiment als gender, maar dan met een jongere die zich gaat 

voordoen als dakloze & een echte daklozen  

 

Achterliggende sociale patronen?  

1) deserving → wie verdient het om hulp te krijgen? = afhankelijk v/d oorzaak 

2) percepties over de oorzaken van armoede 
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Vier modellen: !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 SUCCES 

 

Diepgeworteld idee: 

o succes is het resultaat van eigen inspanningen, talent, IQ, doorzettingsvermogen, … 

= individuele factoren = individuele these  

o gevolg: ook verantwoordelijk voor falen: wie geen inspanningen doet, zal niet succesvol 

zijn? wie niet succesvol is, heeft onvoldoende inspanning gedaan? heeft onvoldoende 

talent? is niet slim genoeg? …  

 

Reproductie these → het is niet zo eenvoudig, er zijn veel mechanisme die meespelen waar je als 

individu niet aan kan doen  

 

Maatschappelijke structuren brengen bijkomende inzichten, o.a.: 

1) gender: meer vrouwen dan mannen starten 

met hoger onderwijs (72% vs 57%) 

2) socio-economische afkomst: hoe hoger het 

diploma van de ouders (moeder), hoe groter de 

kans om met hoger onderwijs te starten  

3) interactie-effect gender & socio-

economische afkomst: hoe hoger het diploma 

van de ouders (moeder), hoe kleiner het 

genderverschil om met onderwijs te starten  

 

 
4) gender: meer vrouwen dan mannen behalen een  
diploma hoger onderwijs (45% vs. 37%) 

5) socio-economische afkomst: hoe hoger het diploma  
van de ouders (moeder), hoe groter de kans om een diploma  
hoger onderwijs te behalen  

6) interactie-effect gender & socio-economische  
afkomst: hoe hoger het diploma van de ouders (moeder),  
hoe kleiner het genderverschil om een diploma hoger  
onderwijs te behalen  

7) allochtone afkomst: studenten van autochtone  
afkomst hebben ongeveer dubbel zoveel kans om een  

diploma hoger onderwijs te behalen  

8) gezinstoestand: studenten uit een klassieke  

gezinsvorm (gehuwd koppel) hebben ongeveer 1,7 keer  

meer kans om een diploma hoger onderwijs te halen dan  

studenten uit een niet-klassieke gezinsvorm  

9) beursstudenten: lagere slaagkans dan niet-beursstudenten  
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Begint al vroeger: 

o de impact van sociale herkomst geldt niet alleen in het hoger onderwijs,  

maar op alle onderwijsniveaus = vanaf de kleuterklas, crèche 

o middelbaar onderwijs: uit PISA-onderzoek weten we dat 15 jarige leerlingen  

met ouders die hoog opgeleid zijn, een hogere beroepsstatus en  

inkomen hebben, systematisch beter scoren op leesvaardigheid,  

wiskunde en wetenschap  

o arme leerlingen krijgen sneller een B- of C-attest dan rijke leerlingen  

= door selffulfilling prophecy  

o lagere SES kiezen sneller voor lagere opleiding na B of C t.a.v. hogere SES  

eerder kiezen om een jaar te blijven zitten  

o hoe rijker, hoe groter de kans om in ASO terecht te komen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= hoe meer naar rechts, hoe meer gelijkheid in het systeem & hoe minder SES een rol speelt op 

resultaten → Vlaanderen scoort slecht  

+ hoe hoger SES van iemand, hoe hoger hij/zij zal scoren  

o niet in zetten op gelijkheid want dan gaat niveau achteruit? = fout 

o landen die er in slagen om SES weg te werken, ook hoog gemiddelde 

 

Achterliggende sociale mechanisme? = talloze verklaringsmodellen  

vb.:  
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Sinds 1965 heeft de overheid sterk ingezet op onderwijsparticipatie 

o gevolg: veel meer studenten in het hoger onderwijs 

o sociale ongelijkheid niet gedaald 

→ vervrouwelijking studentenpopulatie (= gevolgen voor de partnermarkt) 

→ verhouding tussen studenten uit minder gegoede en de gegoede gezinnen is 

dezelfde gebleven vs. patroon samenleving: 1/5 laag, 2/5 midden, 2/5 hoog  

→ kortom: er is massificatie in het onderwijs, maar geen democratisering, de 

maatschappij faalt om het onderwijs als sociale lift te gebruiken  

 

1.4.3 ZELFDODING  

= individueelste van het individueelste gedrag → sterk bepaald door maatschappelijke structuren 

 

Enkele feiten voor Vlaanderen:  

o m.b.t. tot zelfdoding (2017) 

→ gemiddeld 3 zelfdodingen per dag 

→ 71% (3/4) van de zelfdodingen gebeurt door mannen 

• vind je in alle samenlevingen terug 

• behalve China (25% meer vrouwen en vooral  

op het platteland) → enorme veranderingen  

aan het meemaken met veel druk op vrouwen  

en mannen die naar de stad trekken  

→ verschillen naargelang leeftijdsgroep  

• piek op 45-50 jaar  

• piek voor zowel mannen als vrouwen  

= midlife crisis → andere manier sociale identiteit  

weergeven vb.: leeg nest (vrouwen), affaire en  

dure auto (mannen) 

• wederom piek op 75-80 jaar voor mannen  

o m.b.t. zelfmoordpogingen (2018) 

→ gemiddeld 27 zelfmoordpogingen per dag 

→ meer vrouwen (62,3%) dan mannen ondernamen een suïcidepoging  

→ op 17-18 jaar heeft 11,9% v/d jongens en 20,4% v/d meisjes meerdere keren 

overwogen een einde te maken aan hun leven  

•  Nederland 

• Vlaamse jongeren kunnen er moeilijker overspreken & Nederlandse 

jongeren vinden makkelijker de taal om er over te spreken   

• moeilijk te bespreken met ouders, gaan naar vrienden  

 

 

Iets in de samenleving dat er voor zorgt dat we weinig over mentale problemen praten  

= iets in de maatschappelijke structuren waardoor onze cijfers op wereld en Europees niveau hoog 

liggen → verschillen die niet enkel verklaart kunnen worden via intrapsychische  

o vrouwen: plaats 3 in Europa 

o mannen: plaats 10 in Europa 

 

Verschil pogingen (vrouwen) en zelfmoord (mannen): 

• heeft te maken met de aard van de methode die gebruikt wordt 

• mannen: agressiever, meer met middelen, soms met wapens 

• vrouwen: gebruik van pillen  

 

 

Een focus op maatschappelijke structuren brengt bijkomende inzichten, o.a.: 

→ naast gender en leeftijd, blijken er ook verschillen te zijn naar andere sociale kenmerken, zoals: 
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1) Beroepsstatuut 

o verschillen naargelang iemands positie op arbeidsmarkt  

o samenleving: 75% werkende, 4% werkloos en 11% niet  

actieve bevolking  

o als beroepsstatus helemaal geen rol: balken verhouding  

v/d bevolking weerspiegelen = duidelijk niet het geval  

o werkende: totaal geen 75% & werkloos en inactief: vele  

groter dan 15% → werk hebben heeft een risico verlagend  

effect op een zelfmoordpoging  

o spelen mechanisme (ook intrapsychisch) waardoor je er  

vaker aan denkt & sneller tot daden overgaat  

o vooral bij vrouwen sterke factor  

 

2) Burgerlijke staat  

o zowel bij mannen als bij vrouwen gaat het huwelijk  

gepaard met een lager risico op zm  

o bij elke leeftijdscategorie, behalve bij vrouwen van +75  

o weduwen en gescheiden: groter risico, niet meer  

verbonden zijn met een partner zorgt er voor dat het  

risico sterk toeneemt 

o huwelijk voor iedereen voordelen, meer voor mannen  

dan voor vrouwen  

o zichtbaar op veel domeinen vb.: gezondheids- 

problemen, psychische klachten, geluk, …  

 

3) Regio 

o sterftecijfer door zelfdoding het hoogst in West-Vlaanderen  

o elke week stappen 5 West-Vlamingen uit het leven  

o vooral kustgemeente hebben het moeilijk (Oostende, Blankenbergen, …)  

 

4)        → alle grote cirkels, rode (risico) en  

blauwe (buffers), hebben te maken  

met het interactieve tussen mensen  

→ beeld van een individu dat lost 

staat v/d samenleving, helpt je 

weinig om de problematiek van 

zelfmoord te begrijpen  
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o Vlaamse zm cijfers 1.5 keer groter dan het gemiddelde 

o grote verschillen met Nederland vb.: belang van huis hebben  

o wereld niveau: 25ste plaats 

 

Achterliggende sociale mechanisme: 

o opmerking: een focus op zelfmoord vanuit maatschappelijke structuren probeert NIET te 

verklaren waarom individu A of B zelfmoord pleegt, het probeert WEL te verklaren 

waarom zelfmoordcijfers verschillen tussen groepen, regio’s, landen en 

verschillende sociale categorieën (vb.: gehuwden of alleenstaanden) 

 

Pionier: E. Durkheim 

o centrale stelling: verschillen in zelfmoordcijfers tussen groepen, landen, enzovoort zijn te 

wijten aan verschillen in integratie en regulatie 

o integratie → gaat over de mate waarin een individu de waarden en normen van de groep of 

collectiviteit deelt 

o regulatie → gaat over de mate van externe druk/dwang/sturing van individuen door de 

groep of collectiviteit  

 

Belangrijk filmpje Durkheim !!! (LINK: 1.6) 

o is een filosoof die zich vooral richt op het kapitalisme: waarom maakt geld ons rijker, maar 

kan het ons tegelijk ook ongelukkig maken?  

o was eerst een professor in Parijs 

o heeft de grote verandering van Frankrijk meegemaakt: van een traditionele, agriculturele 

staat naar een stedelijke, industriële economie, m.a.w. hij leefde in een samenleving 

waarin veel veranderde: de sociale regels gingen niet meer op of er waren situaties waarin 

nog geen regels waren (vb.: 1ste auto’s) 

o hij zag dat zijn land rijker werd, het kapitalisme een grote invloed had en het ergens 

zorgde voor liberaliteit (vrijheid), maar het economisch systeem doet iets in mensen hun 

hoofd (wat doet de economie met de mens en hun brein): het drijft hen naar zm  

→ industrialisatie en kapitalisme spelen een rol  

o belangrijkste werk was ‘suicide’ gepubliceerd is in 1897 

o waarom zo ongelukkig worden in huidige samenlevingen? = vijf factoren  

1) individualisme: individu kiest alles zelf (vb.: werk → vroeger doen wat je ouders 

deden), als het goed gaat krijgt het individu alle krediet, als het slecht gaat kunnen 

ze alleen zichzelf de schuld geven  

2) overdreven hoop: iedereen met motivatie en die moeite doet kan alles, de 

mogelijkheden lijken oneindig, het kapitalisme creëert hoop want iedereen die een 

inspanning doet kan baas worden van iets, makkelijk om ongelukkig te worden van 

de gedachten dat alles in handbereik is  
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3) te veel vrijheid: vroeger klaagde mensen over de hoeveelheid normen, mensen 

hebben niet meer zo veel meer met elkaar gemeen, ‘whatever works for you’, 

samenleving geeft er niet om  

4) atheïsme: Durkheim was een atheïst maar maakte zich zorgen over het feit dat 

religie ongeloofwaardig zou worden, zin van samenhorigheid die religie biedt valt 

weg en het kapitalisme heeft niks om dit te vervangen  

5) verzwakking v/d natie en familie: vroeger zeer belangrijk, nu families minder 

stabiel, geven ons minder het gevoel dat we deel zijn van iets groter dan onszelf  

 

Durkheim: de moderne economie legt een grote druk op ons. De basis van zelfdoding is sociale 

integratie en regulatie, de verschillen in zelfmoordcijfers tussen groepen, landen, … zijn hieraan te 

wijten.  

 

Sociaal patroon Niveau Courant social Type zelfmoord 

Integratie laag 

 

Het individu streeft alleen het eigenbelang na. 

Er is geen gevoel van verbondenheid en geen 

connectie met de samenleving. Het individu 
voelt zich alleen, een eiland. Er ontstaan 
gevoelens van zinsloosheid en depressie.  

Egoïstische zelfmoord 

vb.: artiesten, popsterren, weduwen, 
gescheiden mensen 

→ mensen die alleen/in een cocon leven, 
weg van deze wereld zijn 

Regulatie  laag De normen vallen weg waardoor de 
keuzevrijheid van het individu niet (langer) 
wordt begrensd. Dit zorgt voor een gevoel van 
niet meer ‘geworteld’ te zijn en ‘stuurloosheid’. 
Je weet niet meer goed wat te doen of waar je 
naartoe moet, vroeger waren er regels die 

aangaven wat er van je verwacht werd.  

Anomische zelfmoord 
vb.: vluchtelingen, mensen die hun job 
verloren  

→ mensen waarbij de structuur van het 
normale leven weg valt  
Zie boek: Johoda (functie van tewerkstelling 
& wat er allemaal wegvalt) !!! 

Integratie  hoog Het individu ziet zelfmoord als een plicht en 
gelooft in een mooie tijd/beloning na dit leven.  

Altruïstische zelfmoord 
vb.: kamikazepiloten WOII (Japan), 
zelfmoordterroristen, China, rituelen   

Regulatie hoog De normen zijn dominant waardoor het 

individu geen keuzevrijheid heeft en zich moet 
schikken naar de groepsnormen. 

Fatalistische zelfmoord 

vb.: Karoshi (Japan): enorme werkcultuur 

(= eerbaar) & tegenbeweging: hikikomori 
(studenten die het niet meer pikken en alle 
banden met de samenleving stop zetten) 

 

Individualistische samenlevingen: regulatie laag & integratie laag  

Collectivistische samenlevingen: regulatie hoog en integratie hoog  

 

1.5 ACTOR ÉN STRUCTUUR: EEN DYNAMISCHE WISSELWERKING  

 

Twee extreme visies op gedrag: 

 
 

Individueel determinisme: het individu is een soort eiland. Hij/ zij kan eigen keuzes maken. Een 

samenleving bestaat niet en als het wel zou bestaan dan is het niet goed. Politiek gezien zou je een 

liberaal zijn.   

 

Structureel determinisme: hierbij gaat de samenleving beslissen wat je doet. Je hebt vaak een 

beeld van het individu en dat je hem of haar in het harnas moet houden.   
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 INDIVIDUEEL DETERMINISME STRUCTUREEL DETERMINISME  
Handelingsmodel Individuen zijn volledig vrij in hun 

gedragskeuze → zelf de keuze gemaakt om 
bepaalde gedachten te krijgen en deze te 

laten groeien/ontwikkelen  

Het gedrag van individuen wordt volledig bepaald 

door de spelregels van de maatschappelijke 

structuren waarvan ze lid zijn → de mens heeft geen 
vrije keuze gehad en is op allerlei manieren 
gedwongen geweest  
Wrong D.: “the oversocialized man” 

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

island”. 

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

Structuurmodel  Er bestaan geen supra-individuele 
structuren die het denken, voelen en 
handelen van individuen beperken of 
sturen, m.a.w. het gedrag wordt niet 
beïnvloed door iets hoger  

 

Individueel determinisme → vb.: België 

bestaat omdat jij denkt dat die bestaat 
 

Symbolisch interactionisme → we geloven 
er beide in om in interactie te kunnen gaan, 
het is een subjectieve realiteit   

Er zijn supra-individuele structuren met een dwingend 
karakter die het gedrag van individuen beperken of 
sturen  
 

Emile Durkheim spreekt van fait social → het is een 
objectieve realiteit vb.: België weegt op je 
= niet altijd zichtbaar, maar wel zeer dwingend 

vb.: iemand loopt op tafels rond = gedachten stoom 

ontstaat → illustratie MS die zegt dat dit soort gedrag 
niet kan  
vb.: brandalarm MS waaraan bepaald gedrag 
gekoppeld is 
 
Sociale feiten vormen een objectieve, eigensoortige 
werkelijkheid buiten het individu. Het is een 

realiteit sui generis. Die werkelijkheid is meer dan de 
optelsom van individuele eigenschappen, behoeften of 
neigingen (geheel > ∑ delen). 
Sociale feiten zijn dwingend in het sociaal verkeer: ze 
sturen het D,V en H, of het individu dat nu wil of 
niet. 
Sociale feiten verschillen van psychische 

verschijnselen, omdat deze laatste enkel bestaan in en 

door het individuele bewustzijn. 
 
Sociale feiten zijn met elkaar verbonden en vormen 
samen structuren, sociale feiten zijn dus a.h.w. het 
DNA van de samenleving, meer specifiek gaat het om: 

1) sociale relaties tussen mensen (zoals 
vriendschap, liefde, solidariteit, maar ook 
strijd en competitie) 

2) instituties (zoals gezin, vereniging, godsdienst, 
religie, parlement,...) 

3) spelregels allerhande (zoals 
beleefdheidsregels, morele normen en wetten) 

 
Hoe bepalen sociale feiten/maatschappelijke 
structuren het gedrag van individuen (en andere 
actoren)?  
vb.: aan perron, gele lijnen = rokerszone  

1) via dwang → het individu stelt verwacht 
gedrag om sancties te vermijden 
vb.: boetes, afkeurende blikken  

2) via ruil → het individu stelt verwacht gedrag 
omdat het voordeliger uitkomt 

vb.: makkelijker contact leggen met 
mederoker, niet-rokers zagen niet  

3) via normen → het individu stelt verwacht 
gedrag omdat hij/zij de norm waardeert 
vb.: het belangrijk vinden om niet in buurt van 
kinderen te roken  
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Vaak gemaakte 

bijkomende 
veronderstellingen  

“Het individu is goed, de maatschappij is 

slecht”  
Voor sommigen bestaat “de maatschappij” 
eigenlijk niet  

o volgens hen is de maatschappij 
geen objectieve realiteit, maar 
het resultaat van het D en H van 

individuen = subjectivisme 
o m.a.w. er zijn geen supra-

individuele structuren die een 
invloed uitoefenen los van de 
handelende persoon zelf 

Hoe komt het dat we gelijkaardige 

gedragingen stellen als er geen ruimere 
structuur is?  
vb.: iedereen in een aula schrijft  
Bij de verklaring van sociale verschijnselen 
wordt de nadruk gelegd op het 

handelende individu en de betekenis die 
het individu aan zijn handelen geeft (~ 

Verstehen) 
o mensen definiëren dus samen de 

werkelijkheid 
o volgens sommigen gebeurt dat 

vanuit betekenissen in hun 
sociaalhistorische context = 

sociale ruil → ik gedraag mij op een 
bepaalde manier en jij ook omdat 

we er allebei baat bij hebben, 
gedrag stellen en in ruil 
aanvaarding krijgen 

o anderen kijken naar betekenis 
vanuit het eigen zingevingskader, 
dus op het sociaalpsychologische 

niveau = symbolisch 

interactionisme → ik stel gedrag 
omdat ik er betekenis aan geef 

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. In 
essentie willen we allemaal hetzelfde  
 

Conflictbenadering → de samenleving is een arena 
waar individuen en groepen voortdurend strijd leveren 
om schaarse goederen. Conflict is hier onvermijdelijk 
en zelfs nodig. In essentie hebben we allemaal 

verschillende belangen, zonder regels zou er continu 
conflict zijn.  
 
 

 
 
 
Filmpje: sociale structuur (LINK: 1.2) 

Sociale instituties → onze voorziene wegen. Het zijn de automatische posities die al gecreëerd zijn. 
Het zijn de ingerichte instituties van onder andere cultuur, politiek & economie die het mogelijk 
maken om verder, sneller & makkelijker vooruit te gaan maar ze kunnen ons ook beperken. Ze zijn 

onze frameworks (kaders) waar macht in wordt beoefend. Als we voor deze voorziene wegen 
kiezen dan maken we niet meer zelf onze keuzes want deze wegen zijn gemaakt/voorzien door 
iemand anders en daardoor hebben zij de macht over ons.  
 

Sociale structuur → de patronen van onze sociale regeling in de samenleving die zowel bestaat uit 
de determinanten van de acties & de relaties tussen personen. Ze definiëren hoe onze samenleving 

er zou moeten uitzien (they define some form of order to the overall system). Sociale structuren 
zijn vaak ingewikkeld en ook herhalende patronen van de organisatie.  
 

Social agency → de capaciteit/het vermogen dat individuen onafhankelijk kunnen optreden om 
vrije keuzes te maken. Het is vaak gekoppeld aan sociale verandering omdat sociale structuren 
vaak over wetten gaan. De structuren zijn gemaakt om de wetten van de maatschappij makkelijker 
te maken maar sociale verandering heeft ook initiatief van het individu nodig. 
  

Sociale organisaties → een product van personen die hun activiteiten coördineren. De coördinatie 
gebeurt alleen maar als ze hun macht, keuzes & acties over laten aan de bepaalde organisaties. Op 
die manier geven ze de organisatie het recht om keuzes te maken in hun plaats. Ze worden 
gehoorzaamd naar de organisatie toe. 
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Binnen de sociologie 4 paradigma’s: (LINK: 1.7) 

 
        S(SF: E. Durkheim & SI: Max Weber) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een paradigma is een model voor wetenschapsbeoefening en bestaat uit een specifieke combinatie 

van uitgangspunten van waaruit naar de sociale werkelijkheid wordt gekeken: uitgekristalliseerde 

theorieopvattingen en voorschriften van methodologische en onderzoekstechnische aard. Het 

paradigma bepaalt wat wordt bestudeerd, wat de onderzoeksvragen zijn, hoe die vragen worden 

gesteld en volgens welke regels de antwoorden moeten worden geïnterpreteerd.  

 

We brengen de sociologische paradigma’s onder in een typologie. Eerst bespreken we 2 

begrippenparen dat het kwadrant vormen waarbinnen de belangrijkste sociologische paradigma’s 

kunnen worden geplaatst.  

 

Actor vs. structuur: gebaseerd op het inzicht dat het maatschappelijke gebeuren zich afspeelt op 

verschillende aggregatieniveaus (micro, macro en meso). Dit is vooral bekend binnen de economie 

maar ook sociologen onderkennen een micro, macroniveau in hun analyse. = eerste as  

o microniveau: is dat van de interacties en relaties tussen actoren, binnen het gezin of een 

vriendengroep. Het is de wereld van onmiddellijke dagelijkse ervaringen.  

vb.: gezinnen, speelgroepen, … 

o macroniveau: is dat van globale maatschappelijke systeem. Die wereld is opgebouwd uit 

grotere structuren, ze raakt aan relaties die voor het overgrote deel abstract, anoniem en 

verwijderd zijn. Beide niveaus zijn essentieel en elk niveau is afhankelijk van het andere. 

vb.: postmoderne samenleving, … 

o mesoniveau: ligt tussen de 2 andere niveaus. Op dit vlak bevinden zich onder meer 

allerhande organisaties zoals ondernemingen en ziekenhuizen die samen het 

maatschappelijke middenveld vormen. De scheidingslijn die voor de sociologie de 

belangrijke gevolgen heeft, loopt tussen het micro en mestniveau.  

vb.: scholen, jeugdverenigingen, …   

 

Conflict versus consensus: is gericht op het bereiken van een toestand van evenwicht, 

stabiliteit, en continuïteit. De consensus domineert in die invalshoek. Een conflictpersoon ziet de 

samenleving als een arena, waar groepen en individuen voortdurend strijd leveren om de 

beschikbare middelen. Hun belangen zijn dikwijls uiteenlopen en soms zelfs tegenstrijdig. = 

tweede as 

 

 

Als we beide “versussen” combineren dan krijgen we vier kwadranten en binnen elk kwadrant 

kunnen we 4 paradigma’s onderscheiden: 

1) (neo)Marxisme: conflictbenadering, structureel determinisme  

2) structureel functionalisme: consensusbenadering, structureel determinisme  

3) sociale ruil: conflictbenadering, individueel determinisme  

4) symbolisch interactionisme: consensusbenadering, individueel determinisme 
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Moderne stromingen: zoeken naar verzoening 

Uitgangspunt 1: de samenleving is geen veld van onpersoonlijke maatschappelijke krachten en 

evenmin een verzameling losse individuen. 

 

Uitgangspunt 2: er is pas vrijheid als er spelregels zijn  

o spelregels zorgen ervoor dat acties en reacties voorspelbaar worden  

o hierdoor krijgen individuen (en andere actoren) de vrijheid om te beslissen of ze de spelregels 

wel of niet gaan volgen  

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

of veranderen (= activisme)  

o de gereproduceerde of veranderde spelregels beïnvloeden op hun beurt het gedrag van 

individuen (en andere actoren)  

vb.: nieuwe burger die van een dorp komt met openbaar vervoer gebaseerd op willekeur 

komt naar België, leert systeem kennen en kiest er voor om de regels te volgen, waardoor 

hij veel vrijheid krijgt in zijn dag (in zijn dorp hele dag wachten op bus, zonder zekerheid) 

= reproductie v/h systeem  

 

 

Examenvraag!!! 

o rode pijl naar interactie en omgeving  

o geen rode pijl van gedrag naar omgeving 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: vroeger enkel examens op het einde van het jaar → omgeving (kermis = weten dat je moet 

beginnen studeren) zorgde voor ontstaan interacties (cursussen in orde maken) en gedrag 

(beginnen studeren) → studeren op kot (niet thuis of in bib) → geleidelijk aan verandert: studenten 

gegroepeerd en zijn naar de bib beginnen gegaan (veranderde gedrag en interactie) → bib 

(omgeving) blijft nu open tijdens blok = vanuit gedrag via interactie, verandering in de omgeving  

 

 

vb.: sociale verbeelding en obesitas (LINK: 1.8) 

 

 

 

 

 

Kortom: magische driehoek van Berger & Luckmann 

 

 

  

 

 

We moeten eerst het verband snappen tussen het zelf (self) en de maatschappij ( society). Een 

goed voorbeeld hiervan is oefening/training (excerice). Er zijn health benefits & social benefits.  

o health benefits: bloeddruk laten zakken, gezonder leven, beter gewicht, … 

o community benefits: actie ondernemen, grenzen verleggen  

o social benefits: je komt buiten, contact met vrienden, …  

o work benefits: productiviteit verhogen, ... 
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Is obesitas een persoonlijk of een maatschappelijk probleem?  

Persoonlijk: eten is noodzakelijk, maar er zijn zo veel andere redenen waarom we zouden eten of 

iets met eten doen. Gelegenheden om te vieren zoals verjaardagen, trouwfeesten, vakanties of 

alleen maar om sociaal te zijn, … We eten onder persoonlijke controle. Een voorbeeld is een 

persoon die met een zeer gezellige familie zit en vaak dingen doet met familie. Als ze bij de familie 

zijn dan zijn er vaak ongezonde dingen te vinden als het om eten gaat zoals chips, koekjes, 

hamburgers, taart,… nadien gaan ze aan de open haard zitten dus veel van fysieke inspanning is 

niet aan bod gekomen. Na een tijd kunnen we zeggen dat deze persoon verdikt is en dat je het 

ziet. Dit is een goed voorbeeld van iets persoonlijks want de persoon heeft zelf de controle over 

zijn/haar lichaam. Maar het wordt uiteindelijk ook wel beïnvloed door de personen rondom ons (= 

de omgeving).  

 

Maatschappelijk: 35% van de Amerikaanse maatschappij heeft obesitas en 69% heeft overgewicht. 

Hier is het probleem de food desserts waar er amper gezond eten te vinden is. Dit is zowel in de 

grote steden als in de afgelegen, rare wijken. Ook zijn het de government subsidies want er gaat 

amper minder dan 1% naar de productie van vers fruit of groenten. Al de rest gaat naar vlees, 

melkproductie en graanproductie. Daardoor is gezonde voeding in Amerika veel duurder dan 

ongezonde voeding. Ook is het een feit als we ‘maar’ 5 euro op zak hebben dat we gaan grijpen 

naar McDonalds. i.p.v. een zak met appels of in het algemeen fruit. 

 

 

Magische driehoek van Berger en Luckman:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streeft naar verzoening tussen het actor denken en structuur denken. De samenleving is een 

objectieve werkelijkheid (het bestaat niet alleen in de geest van de mens): men gaat er vanuit dat 

er iets bestaat zoals fait social die een impact hebben op jou als individu, maar die structuren en 

feiten zijn er niet voor eeuwig, je maakt en hermaakt deze met anderen in interactie = je kan een 

samenleving produceren. M.a.w. het kan ook door de mensen worden veranderd. De mens is niet 

alleen een gewoon wezen, maar het wordt gemaakt, door de maatschappelijke structuren, als een 

sociaal product. Kijken naar gedrag van individuen als product van: 

a) kracht die uitgaat van MS en samenleving   

b) kracht v/h individu om hier tegen in te gaan  

 

Boek: 

Een eerste definitie van sociologie  

Sociologie is een wetenschap die de maatschappelijke patronen en structuren bestudeert in hun 

ontstaan, voortbestaan en veranderen; en tevens het sociaal handelen van mensen in de interactie 

met deze patronen en structuren.   

 

Eerste deel: patronen  

o positionele dimensie: interactie en communicatie- patronen tussen actoren (zowel 

individuen als groepen), nevenschikkende of onderschikkende relaties, relaties van strijd of 

samenwerking = gedragspatronen  
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o symbolisch structuren of cultuurpatronen: opvattingen (waarden en normen), normen 

(collectieve en min of meer bindende gedragsregels), vooral binnen als ze 

geïnstitutionaliseerd geraken (huwelijk, school, jaarlijkse vakantie, ...) = opvattingen  

 

Tweede deel: sociaal  

o handelen is enkel sociaal handelen voor zover het rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed 

wordt door het handelen van anderen.    

o handelen gebeurt in een sociale omgeving en ondergaat de kenmerken van die omgeving 

(mensen gedragen zich anders rond familie dan vrienden). 

 

Individu en samenleving  

Oorzaken van armoede  

1) mensen in armoede die steun krijgen, nestelen zich daar in, maar uit wetenschappelijk 

onderzoek blijkt dat wie van die ‘steun’ geniet, er amper mee kan rondkomen  

2) Marx: kapitalistische productiewijze en heersende klasse (burgerij) houden het proletariaat 

in armoede  

3) Weber: protestantse ethiek (= een factor voor ontstaan van modern kapitalisme) 

veroorzaakt armoede  

4) Durkheim: arbeidsdeling leidt tot toename van collectieve welvaart, maar ook tot het 

verzwakken van traditionele solidariteit  

5) Merton: puriteinse waarden stimuleerden studie naar natuur; zorgt voor ondergraving van 

religie (vb. evolutietheorie)  

6) Boudon: perverse effecten = effecten die tegengesteld zijn aan oorspronkelijke bedoeling  

o resultaten van handelingen van rationele individuen kunnen beïnvloed worden door 

andere actoren of door sociale omgeving  

o voorbeeld van perverse effecten: gelijkere toegang tot hoger onderwijs is 

bevorderlijk voor sociale mobiliteit? Nee, iedereen hoge opleiding = 

ondertewerkstelling en overkwalificatie   

 

Tegengestelde krachten zijn voortdurend aan het werk, de samenleving is geen kabbelend beekje  

o centrifugaal: middelpuntsvliedend, rukken het sociale weefsel stuk  

o centripetaal: middelpuntszoekend, houden de samenleving samen  

 

Verschillende voorbeelden van tegengestelde krachten die we hieronder bespreken: individu vs. 

samenleving, mogelijkheden vs. beperkingen, gelijkheid vs. ongelijkheid, solidariteit vs. strijd, 

sociale cohesie vs. sociale uitsluiting. 

 

 

Individu VS samenleving   

Tegenstelling tussen individu en samenleving weer actueel: keuze tussen vrijheid en dwang  

 

Simmel: collectief conformisme  

o analyseerde mode: mensen willen tegelijk conformeren en zich toch onderscheiden  

o conformeren en onderscheiden kan tegelijkertijd  

Boudrillard: differentiatie door consumptie  

o waarde van goederen ligt niet langer enkel in gebruiks- of ruilwaarde, maar in de waarde 

die ze hebben als teken  

o consumptiegoederen krijgen betekenis door hun plaats in een tekensystem en het object 

krijgt zijn tekenwaarde in zijn onderscheidende relatie met andere tekens (hoe 

onderscheidend is het?)  

 

Er zijn niet enkel tegenstellingen tussen individu en samenleving: elk individu is onontkoombaar 

deel van een samenlevingsverband. 
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Mangelwesen: ondanks onze unieke persoonlijke eigenschappen, zijn we altijd vertegenwoordigers 

van de samenleving  

o vb: we gaan met meeste mensen geen relatie aan niet door hun persoonlijkheid, maar 

door hun positie in de maatschappij  

 

Marx: vervreemding van de arbeider is een typisch kenmerk van de kapitalistische productiewijze  

o arbeider wordt verplicht om voor iemand anders te werken: vervreemding van het product, 

arbeidsproces, medemens en zichzelf  

o arbeider moet meerwaarde afstaan aan kapitaalbezitter en verliest zo het vermogen om via 

arbeid de wereld te ontwikkelen en aan haar eigen behoefte aan te passen  

 

Vrijwillig uit de samenleving stappen kan enkel met behulp van het denken en bespreken dat ze in 

die samenleving hebben geleerd  

o ook al zijn ze weg, ze spelen nog steeds mee omdat ze nu ruimte hebben gegeven aan 

andere spelers  

 

Eigenlijk gaat het individu vs. samenleving paradigma om het actor-factor-dilemma: sommige 

sociologen leggen de nadruk op maatschappelijke structuren of factoren, andere weer op actoren  

o Comte: samenleving is zowel statisch als dynamisch  

o actorperspectief: actoren betekenen iets bij het creëren van structuren (dynamisch) 

o factorperspectief: organisatiestructuren maken mensen ziek, het zijn altijd dezelfde 

groepen die in armoede verzeild geraken (statisch)  

 

 

Mogelijkheden VS beperkingen 

Soorten beperkingen: wettelijk, reglementair, informatief, dispositioneel, situationeel, 

institutioneel. Situationele en institutionele drempels kunnen zich voordoen bij diensten en bij 

gebruikers van diensten. 

o dienst beperking: omstandigheden en procedures die potentiële deelnemers uitsluiten van 

deelname (fysieke onbereikbaarheid, talenkennis, openingsuren…) 

o gebruiker beperking: concrete levensomstandigheden (gebrek aan geld, transport of 

kinderopvang)   

 

Routines: samenleven is onmogelijk zonder voorspelbaarheid van handelen. Maatschappij is 

grotendeels een ervaring van routines (vb. rood stoppen en groen doorrijden)  

 

 

Solidariteit VS strijd  

Solidariteit en cohesie zijn een kenmerk van elk maatschappelijk verband; het is wat een groep of 

organisatie of samenleving samenhoudt en identiteit geeft  

o zonder solidariteit kan een samenlevingsverband niet bestaan, ze mist het bindmiddel, 

cement voor sociale cohesie  

o structurele solidariteit: mechanismen die in de samenleving zijn ontwikkeld waardoor het 

leven mogelijk of gemakkelijker wordt  

• arbeidsdeling: verschillende jobs worden verdeeld onder mensen (bakkers maken 

brood, boeren telen groenten, …) en dragen samen allemaal bij tot de samenleving  

• veralgemeende afhankelijkheid: veelheid van netwerken waar iedereen deel van 

uitmaakt en zonder dewelke we niet zouden overleven  

o paradox van individualisering: maatschappelijke welvaart gaat samen met individuele 

hulpeloosheid  

o sociale zekerheid invoering 

o Mattheüseffect: rijke mensen worden rijker en arme mensen worden armer  

vb: gezinnen die kinderen niet naar universiteit kunnen sturen betalen wel mee voor de 

studies van kinderen uit rijkere gezinnen  
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Durkheim: typologie van solidariteit  

o solidariteit veranderde van aard doorheen de modernisering van de maatschappij 

• traditionele samenleving: weinig arbeidsdeling met mechanische solidariteit  

• moderne maatschappij: complexe arbeidsdeling met organische solidariteit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conscience collective: enkel toegenomen arbeidsdeling is niet genoeg om een moderne 

samenleving bij elkaar te houden, er moet opname zijn in een bovenindividueel verband ( 

conscience collective)  

o besef dat we met anderen een gemeenschap vormen en daarom moreel verplicht zijn om 

aan de eisen van de maatschappij te voldoen   

• som van gedeelde overtuigingen: bestond al voor ons en zal blijven bestaan  

• individu ontleent identiteit hieraan  

Moderne solidariteit: van steeds meer steeds minder afhankelijk zijn 

o door individualisering, meer diverse samenleving  

o geen dominant cultuurpatroon meer dat eigen waarden, normen en gedragspatronen van 

klassen en groepen overkoepelt  

o erosie van typisch burgerlijke solidariteitsvormen  

o lossere banden met traditionele instituties  

o handelen van mensen kan minder goed voorspeld worden  

o nauw verbonden met emancipatie bewegingen  

 

Alternatieve vormen van solidariteit zijn minder verankerd in traditie, dus kunnen sneller gebroken 

worden  

o moderne mensen moeten meer energie steken in gewenste relaties, omdat hechte relaties 

niet langer vanzelfsprekend zijn  

o verzwakt collectief bewustzijn zorgt voor maatschappelijke desintegratie en anomie 

(normloosheid)  

 

Niet alles aan solidariteit is positief, het heeft ook een donkere zijde  

o leden kunnen fysiek of mentaal opgesloten worden  

o minder mobiliteitskansen (hogere studies, partner kiezen, verhuizen…)  

o uitsluiting is de ultieme sanctie  

o onmogelijkheid om mentaal te ontsnappen  
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Er zijn twee verschillende visies binnen de sociologie op strijd en conflict  

o ordesociologen zijn functionalisten: alles wat bestaat in een samenleving levert een 

bijdrage tot haar voortbestaan  

• elke vorm van conflict/afwijking van norm is negatief omdat ze het voorbestaan 

van het geheel bedreigen  

• functionalistische analyse is snel conservatief  

o conflictsociologen: conflicten zijn inherent aan samenlevingen  

• klassenconflict (Marx): proletariaat vs. burgerij, werkgevers vs. werknemers  

 

Er zijn verschillende soorten conflicten  

o individuele conflicten  

o belangenconflict: in een situaties van relatieve schaarste waar 2 actoren dezelfde sociale 

goederen opeisen  

o waardenconflict: wanneer de ene actor wordt gedreven door de overtuiging dat zij moreel 

gelijk hebben en aan de andere actor de eigen opvattingen, waarden en normen wil 

opleggen  

o manifest conflict: open conflict, zichtbaar voor de actoren en toeschouwers (oorlog, 

staking…)  

o latent conflict: feitelijk wel aanwezig, maar wordt niet waargenomen door de betrokkenen 

en zeker niet door buitenstaanders  

 

Conflicten kunnen functioneel zijn: ze kunnen bijdragen tot continuïteit of groei van het 

samenlevingsverband, maar ze kunnen ook dysfunctioneel zijn: de vlotte werking van het 

betrokken verband wordt verhinderd  

o conflictparadox: conflicten kunnen functioneel zijn, maar mensen vermijden ze vaak  

 

 

 

Ongelijkheid VS gelijkheid  

Ongelijkheid heeft voordelen en nadelen  

o voordelen: goed voor de economie, dus goed voor de samenleving  

o nadelen: meer sociale problemen (obesitas, mentale stoornissen) bij grotere inkomsten 

ongelijkheid  

 

Soorten gelijkheid  

1) gelijkheid bij start: wanneer iedereen gelijke rechten heeft, iedereen start met dezelfde 

kansen, ongelijkheid is een onvermijdelijk risico van het leven of eigen fout  

2) gelijkheid van uitkomst: overheid moet er alles aan doen om dat te realiseren, voortdurend 

sturend optreden van de overheid op alle terreinen van het leven: publiek, privé, 

economisch, cultureel, …  

3) gelijkheid doorheen de levensloop: mensen hebben gelijke rechten bij geboorte, maar 

daarmee gaan geen gelijke middelen gepaard  

 

Bestrijding van ongelijkheid moet gericht zijn op groepen of structuren  

o optimistische instelling: de ergste vormen van ongelijkheid zullen afnemen tot op een 

aanvaardbaar niveau door verdere economische ontwikkelingen  

• aanvaarding van ongelijkheid, maar enkel vormen van ongelijkheid op basis van 

brijdagen aan de maatschappij (bijvoorbeeld prestaties)  

o andere instelling: meer sociale mobiliteit door economische en technologische 

ontwikkelingen en vervagen van sociale klassen  

o nieuwe ongelijkheden zullen ontstaan   
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Zijn sociale feiten eerbiedwaardig?  

Durkheim: sociale feiten zijn wijzen van handelen, denken en voelen die extern zijn aan het 

individu en een macht opleggen aan het individu (bouwsteen sociale werkelijkheid= sociale feiten 

volgens hem) 

 organische feiten: bestaan uit voorstellingen en handelingen  

 psychologische verschijnselen: bestaan enkel in en door het individuele bewustzijn  

 

Zijn de eigenlijke hoofdrolspelers in de maatschappij (vb. sociale relaties, instituties, strijd en 

competitie, godsdienst, verenigingen)  

 

Reguleringen van gedrag: arbeidsethos, agressie intomen, goede manieren golden vroeger enkel 

voor de elite  

o Norbert Elias: civilisatieproces: goede manieren vinden een weg naar alle lagen van de 

samenleving  

• vroeger werd dit gereguleerd door externe dwang (Kerk), nu door de discipline van 

het individu zelf (Selbstzwang)  

• een vrije samenleving vraagt meer zelfbeheersing  
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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, het gaat dus om handelen dat zinvol betrokken is op dat van anderen.  

o sociaal handelen kan gericht zijn op het: 

a. voorbije handelen: vb.: iemands lief afpakken levert sancties op 

b. tegenwoordige handelen: vb.: momenteel in aula zitten om in interactie te gaan 

met de prof 

c. toekomstige handelen: symbolisch interactionisme vb.: piekeren omdat je denkt 

dat er iets gaat gebeuren  

o ook niet-handelen kan sociaal handelen zijn  

vb.: geen hand geven, niet naar iemands huwelijk gaan, …  

o sociaal handelen vindt plaats tussen actoren, dit kunnen individuen zijn en/of sociale 

eenheden vb.: groepen, bedrijven, landen, … 

 

De pionier van het sociaal handelen is Max Weber (1864-1920), maar voor hem valt niet alle 

handelen in de publieke ruimte onder het sociologische begrip sociaal handelen. Hij gaat ervan uit 

dat handelen dat gericht is op objecten, geen sociaal handelen is, ook wanneer dat dat sociaal is 

aangeleerd zoals bij timmeren. Innerlijk handelen zoals bidden etc. is ook niet sociaal handelen. 

Zelfs gelijktijdig handelen kan voor Weber buiten definitie van sociaal handelen vallen, ook 

wanneer dat gelijktijdige handelen het effect van maatschappelijke conventies is. 

 

4 ideaaltypes van sociaal handelen:  

→ pionier Max Weber typologie van sociaal handelen opgesteld  

1) affectief sociaal handelen → gaat over emoties, het handelen is niet gericht op een bepaald 

doel en refereert ook niet naar een waarde  

o centrale vraag: zijn emoties zoals woede, haat, passie, verdriet, angst, … dan niet 

puur ‘natuurlijk’ en worden ze ook sociaal gereguleerd?  

vb.: depressie = emotionele pijn die zich op verschillende manieren vertaald, zelfs 

wanneer de interne pijn gelijk is, anders naar buiten brengen  

• internalisatie vs. externalisatie 

→ vrouwen: internaliseren, in gedachten en gevoelens zichtbaar, 

concentratieproblemen, gewichtsschommeling, laag zelfbeeld, … 

→ mannen: externaliseren, omzetten in heel duidelijk observeerbaar 

gedrag, middelenmisbruik, agressie, …  

• zelfmoordgedachten → afhankelijk groep makkelijker/moeilijker 

bespreekbaar 

• somatisatie → pijn/emoties worden vertaald in iets lichamelijks  

vb.: vaak in Aziatische culturen waar het meer aanvaard is om over fysieke 

klachten te spreken  

• stigma en taboe (oe ist? → goed) 

2) traditioneel sociaal handelen → gaat over quasi-automatische handelen, het onbewust 

volgen van diep ingewortelde gewoonten 

vb.: Alzheimer patiënt geeft hand aan de dokter wanneer die de kamer binnenkomt 

3) waarderationeel sociaal handelen → gaat over handelen omwille van het waardevolle van 

het handelen zelf, onafhankelijk van het resultaat 

vb.: depressieve vriendin ondersteunen omdat je de vriendschap belangrijk vindt  

vb.: trein nemen om ecologische voetafdruk te verkleinen  

4) doelrationeel sociaal handelen → is gericht op het systematische realiseren van 

doelstellingen  
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vb.: depressieve vriendin ondersteunen via het opleggen van stap-voor-stap-doelen (druk) 

vb.: trein nemen omdat er iemand op zit die je leuk vindt  

 

Communicatie  

→ is de non-verbale communicatie v/d belangrijkste emoties (geluk, verdriet, woede, walging, 

angst en verrassing) iets universeel of is het cultureel bepaald?  

vb.: hoe hard lachen, al dan niet met tanden bloot lachen, hoe lang lachen, … 

vb.: verdriet bestaat overal maar wel/niet tot uiting brengen word gesanctioneerd door omgeving 

= cultureel bepaald 

 

Culturele verschillen in communicatie 

o begroetingen 

vb.: corporate hugging → regels omtrent knuffelen op de werkvloer (LINK: 2.1) 

o handgebaren → andere betekenis afhankelijk van omgeving (LINK: 2.2) 

 

Hoog context vs. laag context communicatie (LINK: 2.3) 

1) laag-context communiceren → betekent dat alle informatie die nodig is om een bericht te 

kunnen begrijpen is opgenomen in het bericht zelf = Westers  

2) hoog-context communiceren → veel minder zeggen met woorden en letters dan wat je 

bedoelt, veruit de meeste informatie van een bericht ligt vervat in de context en wordt 

non-verbaal gecommuniceerd, in hoog-context culturen zijn de woorden die uitgesproken 

worden ondergeschikt aan de boodschappen die niet uitgesproken worden maar wel 

gestuurd worden = persoon kan enkel boodschap begrijpen als hij/zij de context ook snapt  

vb.: via één blik al weten wat hij/zij bedoelt  

 

Context → MS + leeftijd + beroep + gender, …  

= afhankelijk van context andere communicatie  

vb.: leeftijd → hiërarchie, als oudste persoon praat valt iedereen stil  

= machtsstructuren v/d groep zien a.d.h.v. de leeftijd  

vb.: in internationale context vermijden ja/nee vragen, want is in sommige (vaak collectivistische) 

culturen not done om nee te zeggen, waardoor ze ja zeggen en jij uit gedrag moet afleiden dat ze 

nee bedoelen 

vb.: ook omgekeerd, heel resoluut nee zeggen (vb.: Rusland, Frankrijk), maar betekent niet perse 

‘nee’ maar wel ‘het is onvoldoende’  

 

Kloof tussen twee contexten  

vb.: Nigerianen project studentenkoten en financier vroeg contract (= westerse manier om conflict 

te vermijden), maar Nigeriaan vond deze communicatie getuigen van wantrouwen, want financier 

was meter van zijn zoon, voor hem meer waard dan het geld v/d koten → oplossing: relaties  

 

 

Boek: interactie 

Interactie heeft betrekking op de waarneembare handelingen. De karakteristieken van interactie 

zijn wisselwerking, anticipatie en gemeenschappelijke interpretatie of zingeving. Interactie wordt 

vooral gebruikt in kleinere groepen. Je kan interactie ook op een kaart tonen en dat is dan een 

sociogram, de grafische voorstelling van de sociale banden die iemand heeft. Sociogrammen 

(Moreno, 1934) kunnen worden getekend op basis van diverse criteria: sociale relaties, 

communicatielijnen, etc. Via sociogrammen en de eraan gekoppelde sociometrie kan worden 

nagegaan hoe vaak een welbepaalde interactie plaatsvindt, wie het initiatief neemt of om het een 

samenwerking of tegenwerking gaat.  

 

Allerlei mechanismen ordenen de interactie. Hoffman noemt onder meer ‘beleefde inattentie’, het 

onderscheid tussen ‘front stage’ en ‘back stage’, het afbakenen van persoonlijke ruimte, ongerichte 

interacties en het tussen haakjes plaatsen.  
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o beleefde inattentie: sociale regel dat mensen die elkaar ongewild ontmoeten niet 

opdringerig doen, elkaar niet verdenken van kwade bedoelingen en tolerant zijn.  

vb: niet staren naar anderen in een lift, niet hart uitstorten in een winkel  

o front stage vs. back stage: op de scène en in de coulissen van de samenleving, in coulissen 

minder sociale beheersing, gevoelens vrije loop laten en voorbereiden op performance in 

publieke leven.   

o persoonlijke ruimte: cultureel bepaalde fysieke afstand die tijdens interactie moet bewaard 

blijven.   

1) 0-30cm: intieme afstand (geliefden, ouders en kinderen)  

2) 30cm-1m: persoonlijke afstand (vrienden, goede bekenden)  

3) 1-4m: sociale afstand (formele interacties: zakelijke gesprekken, interviews) 

4) +4m: publieke afstand (contacten met groot publiek)  

o ongerichte interacties: Vindt plaats wanneer we ergens samen zijn, zoals in het theater, 

wanneer we bewust zijn van elkaars aanwezigheid, maar niet tot de directe interactie 

overgaan. We maken wel op non-verbale manieren onze wensen duidelijk. (non verbaal 

communiceren, gerichte interactie: partners richten zich uitdrukkelijk tot elkaar).  

o tussen haakjes plaatsen: haakjes markeren het begin en het einde van de interactie. Zo 

sluiten op een receptie sommigen zich wat van de anderen, in een gesloten cirkel of met 

het gezicht naar elkaar (vb: wegdraaien, applaus,..).  

 

Kenmerken van interacties:  

o frequentie: aantal interacties per tijdseenheid: hoe hoger, hoe belangrijker de interactie  

o regelmaat: vaste interactie: iets kan regelmatig zijn, maar daarom niet frequent  

o uitgebreidheid: aantal situaties waarin interactiepartners elkaar ontmoeten: hoe meer 

situaties, hoe belangrijker de interactie  

o coördinatie: mate van afstemmingen van de interactie op elkaar  

o richting: met betrekking tot wie het initiatief neemt: eenzijdig; vaak uitdrukking van 

sociale hiërarchie, tweezijdig; vaak uitdrukking van egalitaire verhoudingen  

o directheid: communicatie aspect: direct; interactie en communicatie vallen samen, indirect; 

interactie en communicatie zijn compleet gescheiden (vb mails).  

 

Boek: communicatie verbaal en non verbaal  

Communicatie omvat het overdragen van gedachten, gevoelens, wensen en strevingen zodat 

anderen worden geïnformeerd over wat je denkt, voelt of wenst. Het is eenvoudig gesteld, een 

boodschap die van A (zender) naar B (ontvanger) gaat. Communicatie brengt meestal interactie 

met zich & gaat interactie gepaard met een of ander vorm van communicatie, maar dat is niet 

noodzakelijk.   

 

Pseudocommunicatie is een soort van communicatie waarbij men aan de gehanteerde symbolen of 

codes een verschillende betekenis kan hechten. En dat gevaar is des groter bij non-verbale 

communicatie. Ook zal non-verbaal gedrag doorwegen op verbaal gedrag. 80% van onze 

boodschappen brengen wij door, door non-verbaal gedrag.   

 

Roddelen bakent af wie tot een groep wordt gerekend, niet mogen meedoen is een sociale sanctie.  

Communicatie in gemeenplaatsen is vaak betekenisloos, maar die clichés maken het mogelijk om 

gladjes en routinematig en oppervlakkig met elkaar te communiceren.   

 

Non verbale communicatie is de uitwisseling van informatie en betekenis door 

gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshoudingen. Het kan gaan om:  

o het herhalen van wat verbaal is  

o beklemtonen van de verbale communicatie 

o verbanden van de verbale communicatie  

o tegenspreken van verbale communicatie  

o gevoelsmatig ondersteunen van het gesproken woord  

o structureren en reguleren van de verbale communicatie  
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Gezichtsuitdrukkingen  

Hebben verschillende gezichtsuitdrukkingen over de jaren heen dezelfde betekenis? Het lijkt wel 

alsof de gezichtsuitdrukkingen voor de zes belangrijkste emoties gemeenschappelijk zijn voor alle 

culturen. In alle culturen drukt lachen iets aangenaams uit. Maar de manier waarop er gelachen 

wordt kan wel verschillen.   

 

Gebaren   

Er zijn verschillen op de manier waarop er wordt gelachen maar die verschillen zijn nog groter op 

vlak van gebaren. In sommige maatschappijen knikken mensen ja als ze nee bedoelen. Ook 

hebben dezelfde vinger- of armbewegingen soms andere betekenissen naargelang van het land, 

wat tot pijnlijke misverstanden kan leiden. Zo is een duim omhoog voor ons iets positief, maar in 

andere landen kan het fuck you betekenen of een aanzoek geven tot homoseksuele praktijken   

 

Impact van sociale media op communicatie  

Communicatie is complexer door technologische ontwikkelingen. Oude en nieuwe media kunnen we 

vergelijken op basis van interactiviteit, sociabiliteit, mediarijkdom, autonomie, spelkarakter, 

privacy en personalisering. Nieuwe media scoort op elk vlak beter.   

 

Internet bundelt diverse communicatievormen. Kan zowel voor publieke als private communicatie 

gebruikt worden. Net zoals mobiele telefoon.   

 

Drempels komen dus lager te liggen, zowel voor wie verbaal minder goed uit de voeten kan als 

voor wie voorheen er nooit aan zou denken om een hiërarchisch hogergeplaatste te moeten 

aanspreken.  

o nadeel: cyberpesten  

o positief: online werken  

 

Tegelijk verdwijnt of verzwakt de werkplek als knooppunt van informatie en netwerken. Geen 

sociale relaties meer aanknopen. 

 

2.2 SOCIALE POSITIES EN RELATIES  

 

Structuren bestaan uit sociale posities en uit de relaties tussen die posities. 

 

Wanneer interacties en communicatie volgens vaste patronen verlopen, ontstaan er min of meer 

autonome sociale entiteiten (vb.: groep, bedrijf) met een eigen structuur en dynamiek, die 

sociale entiteit gaat het sociaal handelen daadwerkelijk aansturen.  

→ zodra je met een groep zit, komen er dynamieken en groepsformatie processen  

= altijd in vier fasen 

1) forming: vormen groep 

2) storming: wie welke rol 

3) norming: aan welke regels houden we ons 

4) performing  

→ wanneer iemand weg gaat of er iemand bij komt, wederom doorlopen 4 stappen  

 

Basiselementen in elke sociale structuur zijn: 

1) sociale posities → de plaatsen die actoren in een sociale eenheid innemen (figuur: de 

bolletjes) 

2) sociale relaties → de verbindingen tussen de sociale posities (figuur: de lijnen)  

 

Sociale relaties  

Structuurfunctionalisme: die patronen zijn het gevolg van diepgewortelde en wijdverbreide 

consensus met andere woorden : interactie en communicatie worden bepaald door al aanwezige 

gemeenschappelijke waarden en normen.   
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Ander perspectief: die patronen ontstaan door interactie en communicatie op zich, proces van 

zoeken en tasten. 

 

Weber: sociale relaties zijn de kans dat actoren op een bepaalde wijze zinvol ten opzichte van 

elkaar zullen handelen (stabiele betrekkingen).  

 

Sociale posities verwijzen naar de plaatsen die actoren binnen samenlevingsverbanden innemen en 

sociale relaties naar de verbindingen tussen die sociale posities. Bij elke sociale positie horen 

waarderingen (sociale statussen) en verwachtingen (sociale rollen).  

 

Relaties kunnen primair of secundair zijn:  

o primair: sociale afstand is kort, aard is face to face, betrokkenheid is totale persoon, basis 

is emotioneel, sociale ruimte is privé, organisatietype is associatie, samenlevingstype is 

gemeinschaft  

o secundair: sociale afstand is lang, aard is functioneel, betrokkenheid is positiebekleder, 

basis is rationeel, instrumenteel, sociale ruime is publiek, organisatietype is bureaucratie, 

samenlevingstype is gesellshaft.  

 

Relaties kunnen actueel of potentieel zijn:  

o actueel: met wie een actor effectief omgaat  

o potentieel: met wie een actor in contact kan komen  

 

Relaties kunnen kort of lang zijn: (ricoeur)  

o lang: ontstaan in context van rolpatronen en groepsverbanden 

o kort: direct, spontane en wederzijds subjectieve voorkeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als we over sociale posities spreken dan moeten we niet alleen aan de positie van belangrijke 

mensen denken. Iedereen bekleedt namelijk meerdere sociale posities. Je bent moeder of dochter, 

student of werkster, leerkracht of verpleegster, etc. Een positie verwijst met andere woorden altijd 

naar sociale posities omdat het gaat over een knooppunt van sociale relaties. 

 

Positieset → geheel van posities die een actor inneemt 

vb.: sociale posities Eden Hazard  

 

In het werkelijke leven tref je geen aparte posities aan, maar wel 

positiestellen. We zijn tegelijkertijd moeder én dochter én zus én studente 

én vriendin. Af en toe hebben we het bijzonder moeilijk om sommige van 

die posities met elkaar te verzoenen.  Sociale posities verwijzen altijd naar 

andere sociale posities: knooppunt van sociale relaties.   

 

Posities zijn onafhankelijk van de concrete mensen die ze nu bekleden (geen eigenschap van de 

positiebekleder): worden wél bezet door een positie bekleder, handelen is positiegebonden. 
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Hoe komen individuen op specifieke posities terecht? 

= twee mechanismen van positiebekleding te onderscheiden  

1) toewijzing (ascription) → o.b.v. criteria die vreemd zijn aan de inhoud v/d positie, zaken 

waar je niks aan kan doen (= vaak  in traditionele en gesloten maatschappijen) 

vb.: geslacht, etniciteit, adel, … 

2) verwerving (achievement) → o.b.v. formele en informele maatschappelijke kwalificaties die 

nodig zijn om die positie waar te maken, door eigen inspanning (= vaak in moderne, open 

maatschappijen)  

vb. diploma, netwerk, … 

 

vb.: discriminatie op de arbeidsmarkt  

o OEZON landen: tewerkstelling 

allochtonen, zelfs al hebben ze 

ondertussen de nationaliteit v/h 

land waar ze wonen  

o als geen 

discriminatie/verwerving/puur op 

basis van talent en competentie: 

cijfers zouden voor allochtonen en 

autochtonen gelijk moeten zijn  

o België: verschil van ongeveer 20% 

= scoort het slechtste van de 

OEZON landen  

 

 

2.3 SOCIALE STATUS EN ROL  

 

Structuur bestaat uit posities die wederom bestaan uit een sociale status en rol. 

 

Sociale status (= prestige) → is de waardering die gekoppeld is aan een positie, m.a.w. wat de 

samenleving er over denkt  

vb.: de positie v/e psycholoog heeft meer status dan de positie v/e vaatwasser → rangorde 

vb.: sociale status v/e kleuterjuf lager dan v/e prof 

 

 

 

Sociaal aanzien → is de waardering gekoppeld aan de positiebekleder, m.a.w. de waardering voor 

de persoon zelf  

vb.: de waardering voor de professionele kennis en inzet van die specifieke psycholoog 

vb.: de president van Amerika heeft een hoge sociaal status, maar het sociaal aanzien tegenover 

Trump en Obama is anders  

 

In veel sociale eenheden is er een rangorde van posities met een hogere sociale status naar 

posities met een lagere sociale status (= sociale stratificatie). In bijna alle samenlevingen 

bepaalt de beroepsstatus in hoge mate iemands sociaal aanzien.  

 

In veel samenlevingen gaat ‘ouder worden’ gepaard met toenemende sociale status 

o niet in het Westen sinds het kapitalisme → ouderen minder belangrijk voor productieproces 

= nieuwe instituties ontwikkelen om ouderen buiten het basisstelsel v/d samenleving te 

brengen vb.: rusthuizen  

o vooral in landen waar er geen geschreven documenten zijn → wijsheid in toenemende 

leeftijd  
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Element status niet onderschatten 

o bepaald eigen gedrag en hoe andere mensen dit gaan beoordelen  

o vaak gedrag stellen en rekening houden met de status  

o vaak interactie met mensen met dezelfde status of die de eigen status kunnen verhogen 

 

Sociale stratificatie → samenleving verdeeld in laagjes en binnen laagjes makkelijker 

communiceren met elkaar. 

 

Mensen houden bij het aangaan van min of meer 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 en zullen andere sociale posities vermijden. Dit om de 

voorspelbaarheid en het vlot functioneren van het sociaal verkeer te optimaliseren.  

vb.:  keuze van een huwelijkspartner 

o homogamie 

vb.: trouwen met iemand van je eigen leeftijd en zelfde sociale status 

o upgraden mag 

vb.: Disney, meisjes die wachten op hun prins en zo prinses worden  

o als downgraden een noodzaak wordt, zoals op de 2de partnermarkt  

→ veel meer vrouwen hoger diploma dan mannen 

vb.: migratie 

o zelfde etniciteit/nationaliteit 

o zelfde leeftijdsgroep 

o zelfde segment arbeidsmarkt  

 

Waarom vinden hoger opgeleiden vrouwen geen lief? (LINK: 2.4) 

o 1ste partnermarkt: vraag wanneer je een lief vindt en niet of je een lief vindt 

o 2de partnermarkt: vraag of je nog een lief gaat vinden  

o 3 heilige principes om nieuw lief te vinden op de 2de partnermarkt 

1) nood: financiële, affectieve en sociale nood  

2) aantrekkelijkheid: al dan niet geschieden, kinderen, leeftijd, beroep, …  

= elementen los van hoe je er uit ziet (hoewel dit ook meespeelt)  

3) gelegenheid: je kan 1) en 2) hebben maar je blijft vb.: thuis voor de tv zitten 

→ je moet de partnermarkt op = anders op 18 jaar: alles is een partnermarkt  

o 1ste partnermarkt: grotere homogamie in relaties 

vb.: hoger opgeleiden gaan uit op fuiven van de universiteit 

o 2de partnermarkt: grotere heterogeniteit 

o lager opgeleiden vrouwen: hebben 1) en 2) factoren die hun minder aantrekkelijk maken 

op de markt, maar vinden toch sneller een lief 

o mannen: zoeken vrouwen die lager zijn opgeleid 

o hoger opgeleide vrouwen: zoeken hoger opgeleide mannen, die geraken snel ‘op’  

o laatste jaren vrouwen steeds hoger en hoger opgeleid = verschuiving van 2de partnermarkt 

naar 1ste partnermarkt  

 

Statuscongruentie/statusconsistentie → een toestand waarin de meeste componenten v/e globale 

status in evenwicht zijn.  

vb.: hoog inkomen, hoge beroepsstatus, hoog diploma, … 

 

Statusincongruentie/statusinconsistentie → wanneer de statussen ontleend aan sociale posities v/e 

actor te ver uit elkaar staan.  

vb.: hoogopgeleiden vluchteling die terecht komt in de horeca  

 

Sociale samenlevingsverbanden zullen in de regel: 

o een toestand van een statuscongruentie als de norm beschouwen en positief bekrachtigen  

o statusincongruentie als deviant labelen en negatief sanctioneren  

vb.: boven/onder je stand trouwen  
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Gesocialiseerd om gedrag te vertonen dat statusconsistentie bevordert 

vb.: door rijke buurt rijden & er is een vrouw met een donkere huidskleur en met een trekker en 

een dweil, het 1ste wat je denkt is “het is de poetsvrouw”, ook al hoeft dit helemaal niet zo te zijn  

→ in ons denken linken leggen die gestuurd worden door statusconsistentie  

vb.: leeftijdsverschil tussen partners 

o in de regel: zelfde leeftijdsgroep 

o bij afwijking  

o juridische beperkingen/sancties  

= samenleving die gaat kneden in de manier waarop je met elkaar mag omgaan  

o sociale beperkingen/sancties, vaak afhankelijk v/d grootte v/h leeftijdsverschil 

→ oudere vrouw & jongere man  

→ oudere man & jongere vrouw  

o dubbele moraal: meer begrip voor oude man met jongere vrouw 

 

vb.: statusangst (LINK: 2.5) 

o vb.: ergens komen waar je de groep niet goed kent 

o hoe stel je jezelf voor? hoe moet ik mij profileren (identiteit vaak gekoppeld aan 

beroepsstatus of studentenstatus) en gaan ze mij wel tof genoeg vinden? “wat zullen 

anderen van mij denken?” → we zijn bang omdat we in een wereld leven van snobs: 

mensen die een klein stukje van ons nemen en dit gebruiken om te komen tot een 

compleet oordeel over ons en hoe waardevol we zijn als mens, het omgekeerde van een 

snob is vb. onze vader want voor hem maakt het niet uit wat jouw sociale status is, hij 

geeft om onze ziel, jammer genoeg zijn er meer snobs in de wereld dan vaders: mensen 

die meer geven over oordelen en vernederingen 

o we leven in een tijd waar onze emotionele beloningen gekoppeld zijn aan de materiële 

dingen, we zijn zo angstig omdat we leven in een tijd waar dat iedereen zegt dat we alles 

kunnen worden wat we maar willen, maar wat als we toch niet aan de top geraken terwijl 

dat iedereen zei dat het wel mogelijk was? (een kleine groep geraakt wel aan de top maar 

blijven toch ook achter met een ontevreden gevoel)  

o idee dat je alles kan als je dit wilt: falen is ook eigen schuld → slechts enkele kunnen dit 

bereiken = grote groep mensen geen satisfactie, geen enkele samenleving kan een 

merocratie zijn (status naar verdienste)  

o onze maatschappij is te groot en hierdoor is het systeem niet eerlijk verdeeld 

o we leven in een meritocratie: de beloningen gaan alleen naar de mensen die het verdienen 

nl. naar de hardwerkende, slimme mensen, het klinkt mooi maar er is ook een ‘nadeel’ 

aan: als je echt gelooft dat die aan de top verdienen daar te staan, dan geloof je ook dat 

wie aan de bottom staat dat ook verdient 

o meritocratie laat armoede uitschijnen als iets verdient en niet leuk, meritocratie is iets hip 

in de verenigde staten en daar worden de arme gezien als losers 

 

Sociale rol → is het geheel van de verwachtingen gekoppeld aan een bepaalde positie 

= los v/d persoonlijkheid 

 

R. Dahrendorf: 3 soorten verwachtingen 

→ de mate waarin de samenleving iets van jou verwacht, strengheid waarmee ze dit verwachten 

en hoe ze dit afdwingen  

1) Muss-erwarten → verplicht, op straffe van juridische negatieve sanctionering (afdwingbaar) 

of harde kernverwachting, verwachtingen gekoppeld aan fundamentele verwachtingen in 

de samenleving  

vb.: hulp bieden aan stervende, voorrang geven van rechts, niet stelen, …  

2) Soll-erwarten → afdwingbaar via het sociaal verkeer, sociale controle is ‘sturend’, sociale 

sanctionering/uitsluiting, verwachtingen maar minder streng dan muss-erwarten  

vb.: roddel, negatie, reacties van mensen wanneer je zegt dat je lief 70 jaar is  

3) Kann-erwarten → niet verplicht, maar wel een positieve beoordeling in de sociale 

omgeving, ruil perspectief vb.: vrijwilligerswerk  
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→ 1) en 2) sterkste manieren om mensen in het gareel te houden  

 

Talcot Parsons: ziekenrol  

Patiënt – arts 

a) Positie: patiënt 

Rol: 

o medisch attest 

o ontheven van normale rolverplichtingen  

o de patiënt is niet verantwoordelijk voor zijn/haar ziekte  

o de sociale omgeving verwacht dat hij/zij snel weer beter wil worden  

o de patiënt moet competente hulp inroepen  

o de patiënt moet meewerken met de zorgverstrekkers  

b) Positie: arts/psycholoog  

Rol:  

o baseert zich enkel op medische, wetenschappelijk onderbouwde kennis 

o beperkt zicht tot zijn/haar vakgebied 

o mag niet de moralist uithangen  

o gaat zakelijk (instrumenteel) om met de patiënt 

o het belang v/d patiënten heeft voorrang op het eigenbelang v/d arts  

 

Westers model waarbij dokter een zeer hoge status heeft en die ook op allerlei manieren krijgt 

toebedeeld vb.: mogelijkheid om ziektebriefje te schrijven 

o van enorm belang, want arts kan jou in een rol steken (wanneer je het briefje krijgt) 

o hierdoor andere verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen  

vb.: niet meedoen aan het examen (ontheven van rol als student) 

o verschillen in status tussen arts en psycholoog hebben belangrijke gevolgen voor de 

ziekenrol  

o bij wie gaat men hulp zoeken indien men psychische problemen ervaart (arts of 

psycholoog)?  

o bepaalde delen samenleving zien hulp v/e psycholoog niet als competent  

= medicalisering van psychische problemen tot gevolg  

vb.: niet kunnen studeren door een depressie/burn-out en dus naar de dokter gaan  

= systeem waarbij je psychische problemen moet duwen naar huisartsen en dokters 

o burn-out niet officieel erkent → moet depressie noteren  

 

Rolconflict → een rol komt nooit alleen, inconsistentie in de rollenset  

vb.: moeder net gescheiden en kind dat het niet goed doet  

o intern rolconflict 

vb: moeder net gescheiden en kind doet het niet goed, enerzijds verwacht dat ze zorgzaam 

is en begrip toont en anderzijds verwacht dat ze sanctioneert 

o extern rolconflict → conflict tussen verschillende posities  

vb.: verwacht dat je je kind gaat ophalen op school als het ziek is en anderzijds verwacht 

dat je naar de vergadering gaat  

vb.: van studenten verwacht dat ze studeren maar ook student zijn (uitgaan)  

 

 

 

 

 

 

 

Een rolconflict is geen psychologisch fenomeen. Het gaat om een structureel gegeven: ze berusten 

op tegenstrijdige verwachtingen die ingebakken zijn in de maatschappelijke ordening die met 

elkaar worden geconfronteerd in specifieke sociale situaties en die op een andere wijze 

afdwingbaar zijn via sociale sancties.    
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Stabiliteit van rollenstellen  

Ons dagelijks leven is geen aaneenrijging van conflicten en dat komt door sociale mechanismen die 

de nodige stabiliteit geven aan rollenstellen:  

o belangrijkste spelers: dat aan een rollenspeler geen of weinig vrijheid gegeven wordt zorgt 

voor stabiliteit, hij heeft dan geen keuze zoals wanneer je directeur iets zegt, alleen hij 

heeft het voor het zeggen  

o verduidelijken: positiebekleder kan op verschillende manieren bevrijden van een situatie 

van een tegen allen, hij kan uiteenlopende en soms tegengestelde verwachtingen die 

bestaan aan alle deelnemers van het rollenstel duidelijk maken, leraar kan vb. moeilijk 

tegelijk streng en begrijpend en kameraad zijn.   

o afschermen: hier gaat het om structurele arrangementen, niet om persoonlijke pogingen 

om hun gedrag sociaal onzichtbaar te maken, leraars staan niet voor ouders dus staan niet 

direct in confrontatie met de wellicht uiteenlopende verwachtingen.   

o inperken: bij te uiteenlopende verwachtingen, hierdoor komt zelf een grotere consensus tot 

stand, het radicaalst kan een rollenspeler een tegenspeler uit het rollenstel stoten of zelf 

het rollenstel verlaten. 

 

Rolattributen → zijn voorwerpen die nodig zijn om een rol te kunnen vervullen, ze hebben zowel 

een utilitaire als een non-verbale communicatieve functie 

vb.: legeruniform 

vb.: onderzoek Erving Goffman in psychiatrie naar witte jas, weg gehaald want wou manier waarop 

met patiënten omgaan veranderen, maar wel veel rolverwarring tot gevolg  

 

Statussymbolen → wanneer rolattributen geen utilitaire functie meer hebben, ze dienen dan al 

verwijzing naar een schaars sociaal goed dat aan een sociale positie is gekoppeld (macht, rijkdom, 

prestige) 

vb.: toga 

 

Statussymbolen kunnen leiden tot sociale fraude → komen niet overeen met sociale rol/status die 

ze moeten opnemen, mensen suggereren dan met behulp van uiterlijkheden en materiële 

bezittingen een status waarop zij nog geen aanspraak kunnen maken  

vb.: een gsm en grote TV bij personen in armoede 

 

2.4 SOCIALE NETWERKEN    

 

Netwerk → wanneer we een verzameling van posities en relaties aan elkaar knopen = netwerk  

 

Groep → wanneer we de daar statussen en rollen aan toe voegen = body  

 

Sociaal netwerk → is een geheel van posities en relaties met een bepaalde mate van (onbewuste) 

organisatie, sociale netwerken zijn dus meer dan alleen e-netwerken binnen sociale media.  

o de sociale relaties vormen kanalen binnen een sociaal netwerk die verschillende plekken 

verbinden, langs die kanalen worden sociale goederen vervoerd 

o sociale relaties/structuren blijven bestaan ook op tijden dat ze niet worden gebruikt om 

(sociale) goederen te vervoeren  

vb.: kind dat zijn vader 10 jaar niet heeft gezien  

 

Sociale goederen → materiële/immateriële goederen, informatie, emotionele steun, vertrouwen, …  
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Poortwachters of gatekeepers → nemen een centrale positie in een netwerk, ze bevinden zich op 

een knooppunt van kanalen van sociale relaties, waardoor ze bepalen of sociale goederen uit een 

ander netwerk gaan doorstromen of niet (deur open of dicht doen), hierdoor kunnen ze de toegang 

tot sociale goederen vergemakkelijken, bemoeilijken of zelfs verhinderen. 

vb.: kind geen contact meer met vader, verloopt via zus  

vb.: elitaire golfclub waarbij je twee mensen nodig hebt die lid zijn om lid te mogen worden  

vb.: hoofdredacteur v/e krant passeren om jouw verhaal in de media te krijgen  

 

Vertrouwen 

Putnam vind dat vertrouwen één van de drie componenten is van sociaal kapitaal samen met 

gedeelde waarden en normen en met netwerken. Deze netwerken zijn zelfversterkend en 

cumulerend. Vertrouwen vergemakkelijkt het aangaan en onderhouden van de relaties. Wie 

dezelfde waarden en normen deelt, kan makkelijker samenwerken. 

 

Van dyade naar triade: een wereld van verschil  

o dyade → een netwerk bestaande uit 2 actoren  

o wat gebeurt er als er een 3de actor bijkomt?  

= er ontstaan nieuwe vormen van sociaal handelen en rollen  

vb.: rol van gemeenschappelijke vijand  

o Pionier: Georg Simmel  

1) mogelijkheid tot coalitievorming (meerderheid kan minderheid uitsluiten) 

2) mogelijkheid tot bemiddeling  

3) mogelijkheid tot gebruik van conflict tussen 2 partijen voor eigenbelang  

4) mogelijkheid tot bewust uitlokken van conflict tussen 2 partijen  

 

vb.: hulpverlening  

o individuele vs. koppel/gezin/groepstherapie 

o je kan dynamiek tussen 2 mensen gebruiken in hulpverlening/therapie 

vb.: patiënten proberen vaak om jou aan hun kant te krijgen → truck: doen alsof je ze niet 

begrijpt, waardoor patiënten een coalitie gaan vormen om het aan jou uit te leggen 

  

Afhankelijk van hoe je de interventie opzet ga je andere tools krijgen om het gedrag van andere 

mensen te sturen. Een eerste belangrijke keuze die je gaat moeten maken is om te werken voor 

één of twee personen. Je moet goed kiezen want vanaf dat je de keuze maakt kan je iemand 

anders stigmatiseren. Je moet bewust zijn van het feit dat je in bepaalde rollen kan geduwd 

worden.   

 

Een persoonlijk(ego) netwerk bestuderen is een manier om sociale netwerken te bestuderen 

o eerste zone van het persoonlijke netwerk: verzameling actoren met wie het ego 

rechtstreeks interacteert  

• waarneembare relaties tussen sociale posities  

• bepalen toegang van positiebekleders tot sociale goederen  

o tweede zone van het persoonlijke netwerk: alle mensen die het ego via actoren uit eerste 

zone bereikt of kan bereiken  

• potentiële relaties via een positienetwerk  

o derde zone van het persoonlijke netwerk: alle actoren die het ego ‘via via’ kan bereiken  

• overlappingen tussen persoonlijke netwerken = privésfeer daartussen  

 

Kenmerken van netwerken 

Morfologie/structuur:  

1) omvang/grootte: een groter netwerk beschikt over meer hulpbronnen  

2) dichtheid/hechtheid: verhouding tussen actuele en potentiële relaties Kleinere netwerken 

zijn hechter, dus hebben betere toegang tot sociale goederen in dat netwerk Goederen 

buiten eigen netwerk zijn moeilijker te bereiken  
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3) diversiteit: mensen op verschillende sociale posities betekent een ruimere waaier aan 

sociale goederen  

4) centraliteit: mate waarin onderlinge interacties zijn gestructureerd rond 1 of meerdere 

centrale actoren  

 

Aard van interacties: verloop van de relaties tussen ego en de andere actoren in zijn/haar netwerk  

1) frequentie/duur van de aanwezigheid  

2) emotionele draagwijdte van de aanwezigheid (betrokkenheid)  

3) multiplexiteit: aantal domeinen waarop men aanwezig is in het leven van het ego  

o hoge score betekent een sterke band: hoog emotioneel gehalte (vrienden en 

familie)  

o lage score betekent zwakke band: instrumenteel (mensen buiten eigen netwerk)  

o strength of weak ties: informatie halen uit afgelegen van het sociale netwerk 

 

Pionier: Robert Putnam: wanneer worden sociale goederen uitgewisseld?  

→ sociaal kapitaal bestaat uit 3 componenten 

→ deze 3 componenten zijn zelfversterkend en cumulatief 

1) vertrouwen  

o vertrouwen hebben dat de andere persoon het gedrag dat je verwacht ook gaat 

stellen, er is ook vertrouwen in reciprociteit: als jij iets geeft of doet dan gaat de 

andere persoon dat ook doen 

o het gaat niet direct iets onmiddellijk terug krijgen, het gaat eerder over dat als je 

iets geeft, je het vroeg of laat iets terugkrijgt  

o vb.: je gaat werken omdat je weet dat er pensioenen zijn 

2) gedeelde waarden en normen  

3) formele en informele netwerken  

o formeel: investeren in arbeid en in ruil een loon krijgen  

o informeel: affectie & liefde geven aan je partner en ook terugkrijgen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit netwerken ontstaan interacties = belangrijk om vertrouwen te hebben in reciprociteit 

(wanneer je iets geeft, krijg je er iets voor terug)   

 

Formele netwerken & informele netwerken (vb.: gezin) 

o wanneer krijgen we netwerken? → wanneer er patronen ontstaan in het sociaal handelen 

o wanneer krijg je vertrouwen? → als je gedrag stelt verbonden aan jouw rol & de persoon 

ook gedrag stelt dat aan zijn rol gekoppeld is  

= bij reciprociteit (= kijken op groepsniveau, niet enkel individueel) 

vb.: belastingen betalen en pensioen verwachten  

vb.: schelletje krijgen als kind bij de beenhouwer, hopen dat jij later ook naar hen komt  

→ hele samenleving is hier op gebouwd & zit overal  

 

Gebeurd pas bij gedeelde waarden en normen = normen/waarden specificeren  

 

Moment vertrouwen & gedeelde waarden/normen = commitment, wat kan uitgroeien tot belonging 
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Korte samenvatting:  

o sociologen kijken naar sociaal handelen = enkel hierin geïnteresseerd 

o dit gebeurt vanuit verschillende MS waarin je een bepaalde sociale positie inneemt  

o gelinkt aan relaties die dienen om goederen door te geven   

o we functioneren a.d.h.v. de sociale rol: via socialisatie processen rollen leren  

o deze rol wordt verwacht: hierin kunnen verschillende verwachtingen in zitten die 

conflicteren  

o sociale netwerk: Putnam (VS)  

• spreekt over sociaal kapitaal: 1) formele en informele netwerken 2) gedeelde 

waarden en normen 3) vertrouwen dat de andere zal toekomen aan de 

verwachtingen (reciprociteit)  

• wanneer alle 3 de componenten goed zitten, krijg je  een gevoel van belonging  

 

 

Putnam: sociaal kapitaal is in het hedendaagse westen aan het afbrokkelen (LINK: 2.6) 

o bowling alone: verenigingsleven is aan het verloren gaan 

o 1) netwerken worden kleiner door individualisering waardoor 2) er minder gedeelde 

waarden en normen zijn en waardoor ook 3) het vertrouwen achteruit gaat  

 

Robert Putnam is een politieke wetenschapper van Amerika die een boek heeft geschreven 

namelijk blowling alone: the collapse and revival of American Community in 2000. In dit boek 

wordt sociaal kapitaal (de verbindingen van onze maatschappij) besproken waarbij hij zegt dat het 

afbreekt en ook de netwerken, het vertrouwen en wederkerigheid tussen deze connecties zijn er bij 

betrokken. Hij verklaart zijn concept van sociaal kapitaal door te zeggen dat het afhangt van 

mensen die zeggen: ik doe dit voor jou in de vertrouwen dat iemand op termijn iets terug zal doen 

voor mij. Hij legt de schuld op de druk van tijd & geld, desintegraties van familie, op de media en 

tenslotte op de generaties die veranderen. Dertig jaar geleden speelden de kinderen nog buiten, 

maar dat is nu verdwenen. Kinderen spelen wel nog voetbal en dergelijke dingen maar alleen in 

hun kamer op de computer, playstation, ... ze zijn gulzige/gretige deelnemers. Ze zijn er allemaal 

bij betrokken alleen niet samen. 

 

 

Sociaal kapitaal in Vlaanderen  

20ste eeuw: rijkelijk klassiek verenigingsleven gestructureerd:  

1) o.b.v. geloof of overtuiging  

2) o.b.v. gedeeld kenmerk  

3) o.b.v. gedeelde interesse 

o soms verantwoordelijke functies binnen verenigingsleven  

→ mini samenlevingen met verwachtingen die duidelijk zijn naar de leden toe 

o sterke verzuiling = info die je krijgt als persoon wordt gefilterd door uw zuil  

vb.: socialisten lezen de morgen, meer centrum/rechts lezen de standaard  

→ patroon in verwachtingen/posities ingebakken, wat veiligheid/rust brengt  

 

Eind 20ste eeuw:  

o toenemende individualisering 

o groeiend gebrek aan engagement en betrokkenheid 

→ wel soms mensen die zich engageren in acties vb.: rode neuzendag, Pia  

= snel mensen mobiliseren, maar slechts eenmalig, kan je hier een samenleving op 

bouwen? moeten we het sociaal weefsel in Vlaanderen weer aan te sterken? 

o vertrouwen in instellingen gedaald 

vb.: verzuring, vertrouwen in justitie weg (detroux) 

→ hoe kunnen we verwachtingen nog goed communiceren naar iedereen?  

o verdere ontzuiling (levensbeschouwing, sociale klasse), meer pluralisme  

→ verwacht dat het individu zelf gaat filteren & krijgt meer informatie 
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Hoe beïnvloedt dit onze informele sociale contacten, verenigingsleven en vrijwilligerswerk? 

 

Frequentie van informele contacten: praten met de buren  

(18-75 jarige Vlamingen met Belgische nationaliteit) 

o 1997: 37% dagelijks contact met 

buren (groen) 

o 2018: gedaald met 11% (groen) 

o 1 à 2 keer per week: van 36% naar 

43% gegaan (geel) 

o doen nog altijd een babbeltje met 

de buren, maar minder frequent  

o 2008-2009: verhoging groene 

balkjes door crisis jaren = 

werkloosheid, meer mensen thuis 

en dus meer contact 

 

 

Frequentie van informele contacten: ontmoeten niet-inwonende familieleden  

(18-75 jarige Vlamingen met Belgische nationaliteit) 

o groene balkjes nemen af en gele 

nemen toe 

o samenleving die wijzigt en 

reageert op noden oude mensen 

die ook die individualiserings-

tendens meemaken  

o steeds meer mensen vertrouwd 

sociale media 

 

 

 

 

 

 

Frequentie van informele contacten: ontmoeten niet-inwonende vrienden en kennissen  

(18-75 jarige Vlamingen met Belgische nationaliteit) 

o opnieuw daling  

o rol sociale media 

o fysieke afstand speelt minder een rol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frequentie van sociale contacten  

o aandeel dagelijks of bijna dagelijks is afgenomen  

o aandeel minder dan wekelijks (inclusief helemaal geen contact) is relatief constant 

gebleven  

o minstens wekelijks een praatje met de buren: 7 op 10 Vlamingen  

o minstens wekelijks familie, vrienden of kennissen: 6 op 10 Vlamingen  

→ dus Vlaanderen gaat nog altijd massaal een babbeltje doen met buren/familie/vrienden  

→ geen afkalven van structuren, maar iets gebeurd waardoor afstand & tijd is veranderd  
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Sociale structurering v/d opportuniteit tot sociaal handelen  

vb.: architectuur = niet toevallig ontstaan  

→ wordt over nagedacht, stad/overheid om sociaal handelen van mensen te sturen  

o beluik 

• je kan niet binnen/buiten zonder dat iemand dit gezien heeft  

• niet toevallig ontstaan tijdens IR → niet zomaar kunnen doen wat je wilt, sociaal 

handelen wordt gestuurd 

o tuinwijken (plein tussen huizen met kleine voortuintjes)  

• ouderen mensen en huisvrouwen zitten op het bankje op het plein en houden alles 

in het oog  

• wederom niet kunnen doen wat je wilt, je gedrag wordt gestuurd door de manier 

waarop straten gebouwd zijn door de samenleving  

o straatverlichting  

• aan ene kant goed verlicht en aan de andere kant minder  

• bewust gedaan om gedrag te sturen in richting waar het licht is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale patronen in de frequentie in sociale contacten:  

Naar gender 

o meer contact met familie bij vrouwen  

Naar leeftijd 

o meer contact met buren bij ouderen  

o meer contact met familie bij 60-75 jarigen, maar daarna sterke daling, correlatie leeftijd 

v/d kinderopvang 

= na daling sterk afhankelijk van babbeltje met buren  

= zowel aard als intensiteit neemt af  

o meer contact met vrienden bij jongeren (24% zegt dagelijks of bijna dagelijks)  

Naar SES 

o meer contact met buren bij laaggeschoolden en niet-werkenden  

→ zegt iets, want sociale goederen worden via sociale relaties gedeeld 

→ buren vaak zelf laaggeschoold en niet werkend  

o geen verschil in contact met familie, vrienden of kennissen naargelang diploma, 

tewerkstelling en inkomen  

 

 

Algemene deelname verenigingsleven  

(18-75 jarige Vlamingen met Belgische nationaliteit) 

o 1 op 2 Vlamingen  

o meer actief lidmaatschap en 

bestuurslidmaatschap bij 

→ mannen  

→ hoogopgeleiden  

        = opportuniteit om sociale  

contacten op te bouwen  
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Regelmatig verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk 

(18-75 jarige Vlamingen met Belgische nationaliteit) 

o 1/5 Vlamingen, maar fluctueert  

o meer bij 

→ mannen 

→ hoogopgeleiden  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beoordeling van sociale contacten → stelling: mijn sociale contacten zijn oppervlakkig  

(18-75 jarige Vlamingen met Belgische nationaliteit) 

o 2018: 32% (1/3) heeft gevoel van 

oppervlakkigheid 

o meer gevoel van oppervlakkigheid bij  

→ mannen: 38% 

→ ouderen: 46%  

→ laaggeschoolden: 51% 

→ niet-werkenden: 46% 

→ laag huishoudinkomen: 50%  

 

 

 

 

 

Beoordeling van sociale contacten → stelling: ik voel me van mensen geïsoleerd 

(Vlaming, 18 jaar en ouder, Belgen en niet-Belgen) 

o 2018: 15% (1/8) heeft gevoel 

van sociaal isolement 

o quasi geen verschillen naar 

→ gender 

→ leeftijd 

o meer gevoel van sociaal 

isolement bij 

→ singles: 19% 

→ laaggeschoolden: 20% 

→ laag huishoudinkomen: 

26%  

 

 

 

Vertrouwen in de medemens → stelling: de meeste mensen zijn te vertrouwen  

(18-85 jarige Vlamingen met Belgische nationaliteit) 

o 2018: 52% heeft vertrouwen  

o meer vertrouwen bij  

→ jongeren  

→ mannen  

→ hooggeschoolden  

→ hoog inkomen  

 

 



42 

 

Vertrouwen in de overheid 

(18-85 jarige Vlamingen met Belgische nationaliteit) 

o 2018: 25% (1/4) heeft veel 

vertrouwen  

o quasi geen verschil naar 

→ gender 

→ leeftijd 

o meer vertrouwen bij 

→ hooggeschoolden 

→ hoog inkomen  

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot: wie een hoge mate van sociale participatie vertoont  

o heeft meer vertrouwen in anderen  

o is minder utilitair individualistisch ingesteld  

o is minder etnocentrisch  

o voelt zich minder politiek machteloos 

o scoort hoger op gelukschalen  

o scoort hoger op tevredenheid op allerlei levensdomeinen  

 

Het is niet zo negatief zoals Putman naar voorschuift 

o wel patronen van mensen die meer/minder vertrouwen, verwachtingen hebben, bereid zijn 

om gedrag wel of niet te stellen, … 

o gelijkenissen, maar op passen om Amerikaanse ideeën toe te passen op Vlaanderen  

 

Putnam: netwerken vormen een cruciale component van iemands sociale kapitaal, hij vult dit 

onderscheid tussen sterke en zwakke banden in met een verwijzing naar het soort kapitaal 

a) Bonding sociaal kapitaal → sterke banden binnen een homogene groep mensen, sterke 

banden verwijzen naar relaties met 3 kenmerken  

1) frequentie/duur: individuen zijn frequent of voor lange tijd aanwezig in het leven 

van anderen  

2) multiplexiteit: individuen zijn aanwezig op veel levensdomeinen van de ander 

3) betrokkenheid: brede emotionele draagwijdte tijdens de aanwezigheid  

vb.: gezin, familie, vrienden  

b) Bridging sociaal kapitaal → zwakke banden in een netwerk, waarbij je elkaar niet veel ziet 

en dit ook niet nodig hebt  

o instrumentele relaties: slechts een beperkt stukje v/d rol nodig om eigen rol te 

vervullen  

o slaan een brug naar mensen buiten het eigen netwerk, m.a.w. zwakke relaties 

waardoor je gelinkt geraakt met een ander netwerk waar je zelf nog niet inzit  

o “strength of weak ties”→ sociale mobilisatie: sterke relaties geven weinig hulp want 

brengen weinig nieuwe info vb.: job (2/3 verworven via informele netwerken via 

zwakke banden) 

o vb.: sociale klassen  
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vb.: netwerken van mensen in armoede 

o armoede → vanuit een netwerkperspectief wijst armoede op een geringe toegang tot 

hooggewaardeerde sociale goederen die opgeslagen zijn in andere dan het eigen, beperkte, 

netwerk van mensen in armoede, ze hebben enkel toegang tot de laaggewaarde goederen 

die wel binnen het bereik liggen = sociale uitsluiting  

o voorbeelden beperkte toegang  

• gesegmenteerde primaire (hoge lonen, goede uren, kansen, voordelen) en 

secundaire arbeidsmarkt (uitgeput thuis komen, horeca, slecht betaald) = ‘working 

poor’ → als ze al op arbeidsmarkt geraken, is het vaak de secundaire  

• de secundaire markt van tweedehands goederen of diensten → gaande van 

gezondheidszorg (vb.: behandeling als laatste wanneer dokter al moe is en 

foutmarge groter is) en onderwijs tot leningen en onderhoudstechnici  

 

Kijken we naar de relaties van mensen in armoede, dan zien we dat  

o bonding sociaal kapitaal een belangrijk middel is om zich te redden = getting by 

o briding sociaal kapitaal om vooruit te komen ontbreekt = getting ahead  

o hoe komt men vooruit?  

• vrouwen: trouwen met iemand met geld 

• mannen: kans krijgen vb.: job  

= via zwakke sociale netwerken → “bruggen over woelig water” 

o wie uit de armoede geraakt moet een zeer sterke opoffering maken 

→ alle vrienden en familie losmaken, als je dit niet doet, wordt er vanuit die groep aan je 

getrokken, dus je moet alles achterlaten als je er uit wilt geraken   

 

vb.: project Axel  

o 10 000 euro was niet het belangrijkste, wel een klein boekje met adres van een advocaat, 

psycholoog en opvangcentrum → boekje is toegang tot briging sociaal kapitaal  

 

Fysieke afstand & tijd zeer belangrijk: e-netwerken  

o alle theorieën uit opgebouwd, zeer belangrijk in manier waarop mensen met elkaar omgaan  

o digitalisering zorgt er voor dat element tijd/ruimte op een andere manier ons gedrag gaat 

sturen als vroeger, maar theorie niet meer of onvoldoende aangepast 

o door nieuwe manier van structureren = lacunes ontstaan  

vb.: FOMO en JOMO (joy of missing out), nomophobia (angst gsm uitvallen, no mobile 

phone) = mensen vertonen intrapsychische processen waarvan we nog niet goed weten 

hoe mee om te gaan  

 

FOMO (LINK: 2.7): er zijn 2 manieren om naar dit fenomeen te kijken.  

Romantisch: het veroorzaakt een grote lijdensweg. Er zijn nobele, interessante & aantrekkelijke 

mensen een leven aan het leiden die exact hetzelfde zou kunnen zijn als jouw leven. Je zou zo 

gelukkig zijn als je hetzelfde leven zou kunnen leiden als hun zoals op dezelfde feestjes zijn. Soms 

zou je er wel van kunnen wenen omdat je zo graag een leven als die mensen wilt. In deze 

categorie is de maatschappij onderverdeeld in de normale, gemiddelde mensen en dan ook nog 

een kleiner groepje waaronder we de influencers & artiesten, etc. plaatsen. Je kan je vrij 

ongelukkig voelen rond individuen die niet ambitieus zijn en niet zo’n glamoureus leven leiden.   

 

Klassiek: deze mensen beseffen dat er prachtige dingen gebeuren in de wereld maar ze vragen 

hun wel af of al dat glamoureuze niet wat overdreven is en een goede leidraad is om je leven te 

volgen of leiden. Zij hebben een andere lijst van dingen die ze waarschijnlijk zullen missen zoals 

iemand hun ouders leren kennen, leren alleen zijn, ontdekken wat hun favoriete muziek is, kunnen 

praten met jongere kinderen.   

 

Organisationele netwerken zijn netwerken waarin organisaties de knooppunten vormen, altijd 

instrumentele relaties, doorstroom en uitruil van hulpbronnen staat centraal en kan formeel of 

informeel zijn. 
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2.5 GROEPEN  

 

       Conscience collective (Drukheim) → realiteit  

die ontstaat los van personen die posities  

invullen  

       vb.: van 2 naar 3 gaan in een groep  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groepen en netwerken lijken dan wel erg op elkaar, toch vallen ze niet samen. Elke groep bevat 

één of meerdere netwerken, maar niet elk netwerk kunnen we een groep noemen. Daarboven 

kunnen groepen zelf deel uitmaken van netwerken. Groepen en netwerken zijn niet hetzelfde.  

 

Verschillen:   

o groepen bevatten een conscience collective (super-individuele dimensie), netwerken niet 

o groepen kunnen we benoemen (onderneming, club, gezin), netwerken niet  

 

Gelijkenis: het aantal leden bepaalt het aantal mogelijke contacten  

 

Groepen communiceren enkel wanneer ze dit zinvol vinden en hebben een gemeenschappelijk 

cultuurpatroon (waarden, normen, verwachtingen en doeleinden). 

 

Groepen hebben verschillende soorten doelstellingen  

o officiële doelstellingen (guiding beliefs)  

o feitelijke doelstellingen (daily beliefs)  

o doelstellingen maken algemene waarden concreter 

 

Groeplidmaatschap en individueel gedrag  

→ mensen nemen niet zozeer als individuen deel aan het maatschappelijke gebeuren, maar vooral 

als leden van diverse netwerken en groepen  

 

Lidmaatschapsgroepen → individueel gedrag wordt beïnvloed door het lidmaatschap van een groep 

 

Referentiegroepen → individueel gedrag wordt eveneens beïnvloed door groepen waarvan het 

individu (nog) geen lid is, maar waarnaar men zich richt in het handelen 

vb.: naar oudere studenten luisteren die zeggen dat je voor MS zeker naar de les moet gaan 

 

 

 

 

 

 

Typologie van groepen: !!! 

→ in sociologie 

collectiviteit en 

sociale categorie het 

belangrijkste  
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De meest gangbare typologie van groepen is evenwel gebaseerd op een combinatie van:  

o netwerkdimensie of positionele communicatie: het al dan niet aanwezig van interactie & 

communicatie   

o culturele dimensie: het al dan niet aanwezig zijn van gemeenschappelijke waarden & 

normen 

 

1) Primaire groep 

vb.: gezin, lief, peer group zoals straatbende of speelgroep  

o beperkt aantal leden die regelmatig, veelvuldig en intensief interacteren en communiceren  

o primaire relaties 

o relatieve intimiteit tussen de leden  

o waarderationaliteit 

o relatieve bestendigheid 

o “onszelf kunnen zijn” & zijn geïnteresseerd in ganse persoonlijkheid  

 

 

2) Collectiviteiten  

vb.: sociale klassen, etnische gemeenschappen, vakbonden, politieke partijen, jeugdverenigingen, 

religies, dokter lid van orde v/d geneesheren, … 

o geen interactie en communicatie tussen alle leden, maar er is wel een zekere 

samenhorigheid o.b.v. gemeenschappelijke waarden of belangen  

o meest voorkomende type van groep in de samenleving  

o bestaat vaak uit samenhangende kleinere netwerken of primaire groepen  

o sommige vormen organisaties, andere worden sociale bewegingen  

 

 

3) Samenzijn  

vb.: ramptoeristen, praten met Belgen in hotel in Spanje, kijkfiles, concert, festival, …   

o er zijn geen gemeenschappelijke waarden en normen om tot duurzame relaties te komen  

o de interacties ontstaan puur t.g.v. een externe en moment gebonden gebeuren, van 

zodra dat gebeuren verdwijnt, verdwijnt ook het samenzijn  

o is pijl van omgeving/gedrag naar interactie  

 

 

4) Sociale categorie  

o is geen volwaardige groep, er is geen interactie en communicatie tussen leden, geen 

gemeenschappelijke waarden en normen  

o louter aggregaten, verzamelingen van sociale eenheden met een bepaald 

gemeenschappelijk kenmerk  

vb.: persoon X behoort tot de leeftijdscohorte 60-70 jaar 

vb.: persoon Y behoort o.b.v. zijn/haar inkomen tot de 20% laagste inkomens 

vb.: persoon Z behoort tot de vrouwelijke helft van de bevolking 

o sociale categorieën zijn niet realiteitsvreemd! (marketing) de criteria om categorieën 

te vormen verwijzen naar betekenisvolle sociale realiteiten, sociale categorieën zijn 

vaak goede voorspellers van individueel gedrag!  

vb.: persoon X is ouder dan 67 impliceert dat hij/zij pensioengerechtigd is 

vb.: persoon Y heeft een handicap  

vb.: persoon Z is een tweedegeneratie migrant van Marokkaanse herkomst  

→ hoe meer info je van sociale categorieën kruist, hoe meer voorspellingen je kan maken  

 

vb.: enquêtes  

o vroeger man of vrouw & nu extra categorie ‘anderen’ of ‘transgender’ 

o toont dat samenleving op andere manier sociaal handelen structureert & geeft ruimte voor 

sociaal handelen van transgender mensen → samenleving opener voor bepaalde 

categorieën  
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vb.: Brexit Verenigd Koningrijk  

o hoe sociale categorieën een land in de ban 

kunnen krijgen → verschillend gedrag in 

stemmen naargelang sociale categorie 

o je kan stemgedrag hierdoor voorspellen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: kiesgedrag Verenigde Staten  

o stemgedrag groepen/naties volgen zelfde patronen, waardoor je 

stemgedrag kan voorspellen op basis van sociale categorieën  

o volgende verkiezingen sociale categorieën gebruikt 

vb.: Trump alle vrije ruimte van Youtube gekocht dag voor  

verkiezingen → omdat hij weet welke sociale categorieën voor 

hem gaan stemmen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natievorming: door moderniseringsproces afgesloten gemeenschappen verbinden met elkaar via 

commercialisering, industrialisering en schaalvergroting  

o rationeel-legaal gezag in plaats van traditioneel  

o bevolking mobiliseren  

o natievorming is moeilijker met weinig culturele homogeniteit  

→ in west Europa kwam het proces van natievorming pas echt van de grond in de 19de eeuw 

  

Een massa → een groot aantal mensen op een plaats die niet groepsmatig verbonden zijn  

 

Een menigte → toevallig op dezelfde plaats en geen persoonlijke contacten, terwijl in een massa 

een plotse, doelgerichte actie kan ontstaan 

 

2.6 REFERENTIEGROEPEN 

 

We moeten niet alleen rekening houden met de groepen waarvan we lid van zijn, maar ook met de 

referentiegroepen waaraan we ons in hun waarden of gedrag refereren. Lidmaatschapsgroepen en 

referentiegroepen vallen meestal samen, maar dat hoeft niet persé. We kunnen best lid zijn van 

één groep, maar ons in ons gedrag laten leiden door de waarden en normen van een andere groep. 
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Meestal hebben we verschillende referentiegroepen die ons in sommige gevallen slecht een deel 

van ons gedrag beïnvloeden en in andere heel ons gedrag. 

 

Vergelijkende referentiegroepen → referentiegroepen waaraan mensen een voorbeeldfunctie 

ontlenen wanneer ze bepaalde gedragskeuzes moeten maken, m.a.w. we maken een vergelijking 

maar gaan niet perse gedrag van andere groep overnemen  

 

Normatieve referentiegroepen → wanneer men niet alleen wil vergelijken met de referentiegroep, 

maar ook lid wil worden van die groep, dus niet louter vergelijken maar ook om het zich 

identificeren met, m.a.w. we maken een vergelijking met in ons achterhoofd dat we eigenlijk lid 

willen zijn v/d groep en dus het gedrag willen kopiëren  

 

vb.: Schotland 

o als het regent mensen mooi achter elkaar in een rij staan in de gietende regen, ook al is er 

genoeg plaats onder het afdak  

o stel Schot trouwt met Vlaming en hij moet bus nemen, gaat hij onder afdak staan of niet?  

o niet onder afdak staan = gedrag lidmaatschap groep overgenomen  

o kijken naar Belgen = vergelijkende referentiegroep → als gedrag kopiëren en onder afdak 

gaan staan = Belgen worden normatieve referentiegroep  

 

Referentiegroepen kunnen samenvallen met lidmaatschapsgroepen, maar dat hoeft niet.  

 

Vergelijkende referentiegroepen  

o uitgangspunt: relatieve deprivatie → men voelt zich tekortgedaan in vergelijking met 

anderen 

o een persoon of groep is relatief gedepriveerd van een sociale goed x wanneer aan 4 

voorwaarden is voldaan (Runciman)  

1) men heeft het sociale goed niet  

2) men ziet anderen die het sociale goed hebben  

3) men wil het sociale goed ook hebben  

4) men ziet het als haalbaar om het sociale goed te hebben  

vb.: gezin waarin 1 kind weinig liefde krijgt → gevoel van relatieve deprivatie omdat 

het wel haalbaar is (broers en zussen kunnen het wel krijgen) 

vs. absolutie deprivatie → het is niet haalbaar  

 

o de mate van relatieve deprivatie wordt bepaald door: 

1) de grootte v/d (gepercipieerde) kloof met de referentiegroep 

2) de omvang v/d groep  

3) de intensiteit v/d gevoelens  

 

o niet noodzakelijk een groep in de strikte zin om relatieve deprivatie te ervaren: het kan ook 

gaan om volgende zaken  

1) een sociale categorie vb.: rijkeren 

2) een abstract idee vb.: Europa, zeker na de Brexit 

3) één enkel individu vb.: een popster 

  

vb.: werkloosheid en psychische problemen  

o proces deprivatie afhankelijk van sociale categorie 

o werkloos = meer kans op depressie 

o maar de kans op het ontwikkelen van psychische problemen bij werkloosheid is kleiner in 

samenlevingen waar een groter deel v/d bevolking werkloos is = interactie-effect  

 

Normatieve referentiegroepen  

o bij vergelijkende referentiegroepen zijn de waarden v/d andere groepen niet uitdrukkelijk 

in het spel betrokken, dat is wel het geval bij normatieve referentiegroepen  
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o normatief referentiegroepgedrag impliceert een proces van anticiperende socialisatie 

(gedrag vertonen van de groep waar je nog niet toe behoort), want wie 

referentiegroepgedrag vertoont zal gemakkelijker lid worden v/d referentiegroep 

vb.: mensen aan einde loopbaan anticiperen op pensioen: ‘we gaan uitbollen’ 

o doorheen deze wisselwerking van associatie met de nieuwe groepswaarden en 

dissociatie v/d oude wordt het refererende individu dubbel gemotiveerd om lid te 

worden v/d nieuwe referentiegroep  

o wat zijn de gevolgen van normatief referentiegroepsgedrag voor de lidmaatschapsgroep 

en voor de samenleving? 

• voor de oorspronkelijke lidmaatschapsgroep zijn de gevolgen negatief: het 

normatieve referentiegedrag wijst de normen v/d oorspronkelijke 

lidmaatschapsgroep af 

• de achterblijvers ervaren de normen van hun lidmaatschapsgroep als minder 

bindend en ze voelen zich miskend en misprezen  

 

Veel gedrag stellen gestuurd door normatieve referentiegroepen  

o tussen twee stoelen zitten: niet echt bij het ene horen, maar ook niet bij het anderen 

o gevoelens van eenzaamheid, niet behoren tot iets, veel psychische problemen, …   

 

vb.: verlaten v/e straatbende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ reacties leden groep waartoe je behoorde o.b.v. 1) dwang 2) ruil 3) normen  

 

Groepen tussen conflict en solidariteit 

Ontstaan/voortbestaan van groepen factoren 

o eensgezindheid over doelen en waarden 

o nodige vaardigheden en middelen om dit uit te voeren 

o gemeenschappelijke normen en voldoende samenhang  

o effectieve samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken  

 

Duurzaamheid kan negatief of positief zijn  

o negatief: omvang van de groep  

• aantal potentiële relaties gaat naar omhoog: minder intense 

interactie/communicatie en divergente interpretaties van doelstellingen  

o positief: samenhorigheidsgevoel  

 

Binnengroepsconflicten kunnen het voortbestaan van de groep bedreigen of interne cohesie 

verhogen  

o conflict moet realistisch zijn en niet gaan over waarden, doelen of belangen 

o groepsstabiliteit: hoe meer realistische conflicten (die kunnen opgelost worden door de 

groep), hoe beter  
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Tussengroepsconflicten versterken de interne solidariteit van de groep  

o schept extreem vijandsbeeld  

o gemeenschappelijk gedeelde ervaring + bevestiging van eigen groepswaarden en normen 

o sociale uitsluiting kan groepscohesie versterken  

o in-group vs out-group  

 

Een conflict tussen groepen creëert nieuwe allianties en associaties. Allianties die voordien niet 

evident waren, worden nu mogelijk.   
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DEEL 3: MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN EN CULTUUR 

3.1 CULTUUR 

 

Wat is cultuur?  

o zeer algemeen omschreven is cultuur de leefstijl van een samenleving, dus de manieren 

van D, V, H én hebben  

o cultuur is evengoed een structuur  

 

Specifieker kunnen we cultuur omschrijven als het min of meer samenhangende geheel (een 

patroon) van waarden, normen, doelen en verwachtingen  

o dat door samenlevingsverbanden wordt gedragen  

o dat zorgt voor de specificatie en verduurzaming (routines) van het sociale gedrag 

• verduurzaming → patronen en routines in gedrag krijgen en dus de reproductie van 

de groep en van de structuur  

• reproductie → link met paradigma structureel functionalisme, kijken hoe structuren 

functioneren en functies blootleggen, functies zijn reproducties van uw systeem 

o nodig voor het bestendigen van het samenlevingsverband 

o dat door de leden v/e samenlevingsverband wordt aangeleerd en doorgegeven 

(socialisatie)  

 

Immateriële dimensie: vanaf mensen symbolisch kunnen communiceren wordt cultuur mogelijk. 

Materieel producten horen niet bij de immateriële dimensie, maar die objecten kunnen wel 

symbolen zijn met culturele waarden. 

 

Cultuur: waarden, normen, doelen en verwachtingen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste kenmerk van cultuur is het patroonmatige. Cultuur is een min of meer samenhangend 

geheel van vier componenten. Ze hebben elk hun specifieke functie, wat niet betekent dat hun 

onderlinge relaties altijd even goed kunnen worden afgebakend. 

 

Waarden → algemene opvattingen over wat moreel juist en goed en dus nastrevenswaardig is?  

vb.: rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, solidariteit, gelijkheid, tolerantie, respect voor het 

menselijk leven (privacy), gelijkheid man en vrouw, mensenrechten  

o het gaat hierbij altijd om collectieve opvattingen : ze worden voortgebracht en gedragen 

door groepen 

o waarden kunnen verschillen van land tot land en streek tot streek maar er zit wel een soort 

van stabiliteit achter 
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Jan Romein, een grote historicus, heeft het over een AMP. Een algemeen menselijk patroon dat het 

menselijke handelen over de hele wereld zou hebben gekenmerkt, vooraleer de Europese 

ontwikkeling met en sinds de renaissance daarvan begon af te wijken op de meest fundamentele 

punten, om uit die afwijkingen een nieuw patroon te vormen. Kenmerken van de AMP zijn een 

specifieke houding t.o.v. de natuur, het leven, denken, tijd, autoriteit & de arbeid.   

 

Normen → wat hoort? uit één waarde kunnen verschillende gedragsnormen volgen, normen zijn 

gedragsregels die aangeven hoe men zich (niet) moet gedragen   

o opvattingen over hoe we ons wel of niet moeten gedragen in feitelijke omstandigheden, de 

regels die sociaal handelen moeten sturen, ze regelen het dagelijkse sociale verkeer  

o verschillen in strengheid, regio, tijd, dwangmatig karakter, …  

o gevoeliger aan maatschappelijke veranderingen dan waarden 

 

Er zijn soorten normen:  

Mores → strengste regels in de samenleving (Darendoff 

gelijkenis), morele normen  

o zeden → je zal je moreel correct gedragen 

o wetten → je moet de wet volgen 

Soll-Erwarten (zeden) 

Muss-Erwarten (wetten) 

Folkways → gewoontes, gebruiken, minder streng  
vb.: coperate hugging 

Kann-Erwarten  

 

vb.: in een lift staan 

o alleen: in spiegel kijken  

o iemand stapt in de lift: weten dat er regels zijn, gedrag voor een stukje aanpassen  

vb.: fysieke afstand, als telefoneren minder luid praten = folkways  

→ alles wat regels niet bevestigd ga je vrij gênant vinden  

o deze folkways verschillen vb.: naargelang regio  

vb.: in China bots je veel tegen mensen vanwege kleine ruimte, excuseren is dus niet 

nodig  

 

Doelen → wat is wenselijk? specifieke, sociaal bruikbare en hanteerbare doelen binnen een 

concreet samenlevingsverband, het gaat hier over wat wenselijk is 

vb.: gelijkheid 

o juridische rechten: gelijke rechten  

o politieke rechten: algemeen enkelvoudig stemrecht 

o sociale grondrechten: gelijkere inkomensverdeling, gelijke lonen voor man en vrouw, 

democratisering hoger onderwijs, geen discriminatie op de arbeids- of huurmarkt, … 

 

(Rol)verwachtingen → wat zal of kan gebeuren? men verwacht dat wat hoort te gebeuren, ook zal 

gebeuren en wat men verwacht wordt aangeleerd via socialisatie 

 

Verwachtingsverwachtingen → verwachtingen zijn wederzijds, “ik verwacht dat jij van mij dingen 

verwacht”  

 

Normen en verwachtingen hangen samen  

vb.: stoppen voor een rood licht 

 

Normen die niet nageleefd worden zijn geen leven beschoren  

vb.: Instanbul waar wegmarkering wordt genegeerd 

 

Waar zitten conflicten in samenleving? 

o waarden die botsen  

vb.: samenleving waar vrije meningsuiting kan en andere waar niet = clash  

o verschillende normen voor een zelfde waarden   

o onenigheid over welke waarden nu moet doorwegen  
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vb.: privacy in België: strenge wetten op camera’s maar anderzijds gevolgd worden vanaf 

de wieg tot de dood  

vb.: privacy in UK: geen ID, wel gefilmd worden op bus, overal camera’s, zodat iedereen 

elkaar overal kan volgen, geen opvolging in statistieken maar tegelijkertijd overal gevolgd 

worden  

 

LINK 3.1: twaalf ongeschreven regels over sociale controle 

Een wet is meer dan de politie, een gerechtsgebouw en de gevangenis waar mensen die de wetten 

niet nagaan worden gestraft. Wetten zijn sociale controle:  

o plaats items waar ze thuishoren 

o wees altijd vriendelijk naar andere toe  

o laat mensen eerst uit het openbaar vervoer stappen 

o gebruik de microgrolf niet voor spruiten, popcorn, vis, ... 

o als mannen naar toilet gaan moeten ze één urinoir tussen laten 

o cars per block rule: parkeer juist zodat er zoveel mogelijk auto’s in een straat kunnen staan 

 

Sociologie is nog niet voldoende aangepast aan het feit dat we minder afhankelijk zijn aan tijd 

en ruimte → technologie = nieuwe patronen  

vb.: zelfrijdende auto’s  

o sociaal handelen van robots sturen 

o zelfrijdende auto’s om verkeersveiligheid te optimaliseren, maar binnen dat programmeren 

moeten er ook keuzes gemaakt worden voor als het fout gaat  

o normen voor zelfsturende auto’s ontwikkelen, m.a.w. wie mag er omver gereden worden? 

= kijken naar sociale categorieën 

 

Talcott Parsons’ patroonvariabelen  

→ je hebt 2 grote pakketten van waarden, ofwel is er in een samenleving pakket A ofwel is er in 

een samenleving pakket B 

Patroonvariabele A Patroonvariabele B  

toewijzing (ascription) 

→ waarden hechten aan posities die 
toegewezen zijn op basis van kenmerken 

verwerving (achievement) 

→ waarden hechten aan posities die verworven 
zijn op basis van competentie  

diffuusheid (diffuseness) 

→ relaties waarbij je je richt op de totale 
persoon  
vb.: niet zomaar naar de bakker voor een 
brood, veel meer op de totaliteit als persoon 
vb.: leerkracht vroeger iemand met veel 
aanzien die niet alleen les gaf, maar waarbij 

ook ouders te raad gingen en boeken (cultureel 
kapitaal) binnen bracht 

specificiteit (specificity) 

→ waarden die gehecht wordt aan vormen van 
sociaal handelen die gericht zijn op iets 
specifiek, sociaal handelen voor iets specifiek  
vb. brood kopen 
vb.: leerkracht nu een specifieke rol, namelijk 
informatie overdacht voorzien, de rol is 

enger/specifieker geworden  
 

particularisme (particularism) 

→ specifieke regels voor specifieke mensen 
vb.: Belgen die dubbel parkeren wanneer ze 
maar even rap iets moeten gaan halen   

universalisme (universalism) 

→ de regels gelden voor iedereen 

affectiviteit (affectivity) 

→ affectief gericht handelen 

instrumentalisme (affective neutrality)  

→ bekijken van de ander puur in functie van 
wat je er van kan krijgen = doelgericht 
handelen 

groepsgerichtheid (collective orientation) 

→ sociaal handelen afgestemd op belangen 
van de groep 

zelfgerichtheid (self-oriëntation)  

→ gedrag afgestemd op persoonlijke belangen 

 

De positionele en culturele dimensie van sociale structuren hangen nauw samen, maar cultuur 

bezit ook een behoorlijke mate van autonomie, het is een sociaal feit  

 

Door de relatieve autonomie van cultuur lopen waarden en normen niet altijd parallel met de 

feitelijke ontwikkelingen, hierdoor ontstaat de mogelijkheid van een cultural lag (W. Ogburn)  
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Er zijn twee mogelijke situaties: 

1) de immateriële cultuur blijft achter op de veranderde of nieuwe materiële situatie  

vb.: mogelijkheid tot het gebruik van drowns (materiële cultuur), maar privacy en 

wetgeving loopt achter (immateriële cultuur) 

2) twee aspecten van één cultuur die oorspronkelijk op elkaar waren afgestemd ontwikkelen 

zich met verschillende snelheden  

vb.: genetische manipulatie 

vb.: sociale media en privacy reglementering  

vb.: robotisering/artificiële intelligentie en de arbeidsmarkt 

vb.: menstruatie hutten in Nepal  

o vrouwen die net bevallen zijn en menstrueren weghouden van de samenleving 

o zou het kwade aantrekken (vee sterft, mensen worden ziek, …) = hindoeïstisch 

bijgeloof, waardoor vrouwen worden opgesloten in hutten en niet alles mogen eten  

o gerechtshof heeft het afgeschaft maar traditie blijft wel doorgaan = cultural lag 

tussen wetgeving enerzijds en praktijk anderzijds  

 

Diversiteit in culturen: de ene cultuur is de andere niet  

o sociologisch is de ene cultuur niet beter of slechter dan de andere cultuur (normatief), wel 

verschillend ( culturele diversiteit), er wordt geen waardeoordeel gevormd in culturen 

o culturele diversiteit doet zich in heel veel vormen en niveaus voor: 

→ als structuren jouw gedrag proberen te beïnvloeden is dat niet via één pakket  

1. verschillen naar sociale lagen 

vb.: verwachtingen hoge trappen anders dan op lage trappen v/d sociale ladder 

2. verschillen naar opvolging van de dominante cultuur 

3. verschillen in de tijd 

4. verschillen in de sociale ruimte 

5. … 

 

1. VERSCHILLEN NAAR SOCIALE POSITIE 

o er zijn aanzienlijke cultuurverschillen tussen groepen in lage sociale posities en hoge 

sociale posities 

vb.: vroeger cultuur met de grote K was de cultuur v/d hogere klassen  

o culturele systemen die gedrag beïnvloeden waardoor bepaalde groepen meer vatbaar zijn 

voor of meer gebruik maken van de ene cultuur dan de andere 

o die hebben vaak te maken met verschillen in economische mogelijkheden  

o maar er is meer …  

1) cultureel kapitaal 

o krijg je aangeleerd van thuis 

vb.: leren om finesse te vatten die in opera zit  

2) sociaal kapitaal  

3) economisch kapitaal  

 

vb.: hoge cultuurparticipatie 
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Er bestaat een sterke samenhang tussen een formele/hoge opleiding en de cultuurparticipatie: 

hoger opgeleiden participeren verhoudingsgewijs meer in cultuur dan lage ropgeleiden. Wie 

regelmatig naar het theater gaat zal ook sneller een museum bezoeken of een concert bijwonen. 

Ook is het zo wie dat in een cultuurrijk thuismilieu opgroeit, zal gemakkelijker langer studeren en 

ook belangstelling hebben voor kunst, maar niet iedereen die hoger onderwijs volgt, komt uit een 

cultuurrijk thuismilieu.   

 

Ook als iemand over meer intellectuele vaardigheden beschikt zal die vaker een meer hoogstaande 

culturele i.p.v. duurdere materiële leefstijl voeren. Als we minder vrije tijd hebben, investeren we 

veeleer in materiële consumptie dan in culturele smaak en leefstijl.   

 

Ook is cultureel kapitaal belangrijk. Het is een associatie met hoger opgeleiden dat ze dan ook 

meer financieel kapitaal moeten hebben & ze moeten ook genoeg tijd hebben om naar de culturele 

dingen te gaan. 

 

Vrije tijd 

o jaren 80-90 

• belangrijk om stabiliteit te krijgen (economische zekerheid) 

• manier om status te krijgen was d.m.v. economisch kapitaal (vb.: huis, auto)  

• conspicuous consumption (consumeren om de status te tonen)  

o nu 

• luxe goederen zijn verspreid vb.: iedereen heeft gsm 

• iets anders nodig om onze sociale distinctie te tonen  

• samenleving model waarbij vrije tijd hebben heel belangrijk wordt (van mensen die 

wel een job hebben en het zich kunnen permitteren om niet elke dag te gaan 

werken) 

 

vb.: super foods & fancy coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mensen uit de hoger sociale posities gaan bewust kiezen voor gezondere voeding dus voor minder 

voeding met vetten en suikers. Hoge opleiding en kennis van de materialen zal er voor zorgen dat 

je meer kans hebt om daar gebruik van te maken. Hierbij is sociale distinctie belangrijk. Je wilt je 

namelijk onderscheiden van anderen. Dit gebeurt heel vaak door consumptie. Je toont dat je fancy 

bent in je consumptie, in je kledij, iphone, … . Hoge opleiding zorgt voor cultureel kapitaal, 

financieel kapitaal (monetaire speelruimte), vrije tijd en intellectuele vaardigheden (culturele 

reproductie) zorgen voor een hoge cultuurparticipatie  

 

Kwaliteit  

o hogere status willen tonen door op kwaliteit spelen  

o in patronen terecht komen die getuigen dat je kennis hebt van zaken  

= moment om sociale distinctie te kunnen tonen  

vb.: koffie vroeger gewoon koffie en nu latte met …  

o mechanisme die een reactie zijn op de democratisering op kennis en luxe goederen  

→ samenleving past zich aan en stuurt dit  
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Democratisering van hoge cultuurparticipatie 

vb.: scienceofstupid  

o makkelijke manier iets leren van vb.: chemie  

o als iedereen hier kennis van heeft → nood van hogere lagen om zich te distantiëren  

vb.: eten  

o hoge opleiding → kennis nodig hebben om te weten wat het is  

o grote keten Amerika die zich richt op organische voeding & voor het openen v/e nieuwe 

vestiging doen ze onderzoek naar hoe hoog de opleiding is v/d bevolking daar   

o als ze niet hoog genoeg scoren = geen vestiging openen, waardoor laag opgeleide mensen 

er niet mee in contact komen = reproductie van het systeem  

vb.: financieel kapitaal  

o aan bord van iemand zien tot welke sociale klasse iemand behoort  

vb.: gehakt voor lagere klasse  

vb.: op een receptie at iemand uit India geen vlees, want was bedoelt voor werkende 

arbeiders, hoge klasse hadden het niet nodig  

 

 

2. VERSCHILLEN NAAR OPVOLGING VAN DE DOMINANTE CULTUUR 

 

Dominante cultuur (universals) → geeft binnen een samenlevingsverband de toon aan  

vb.: dominante dresscode in het Westen 

o vroeger duidelijk aan kledij zien welke job iemand deed 

o regels nu minder duidelijk vb.: prof in korte broek  

o niet meer achterhalen tot welke groepsidentiteit iemand behoort 

 

Subculturen (specialties) → wijken in sommige opzichten van de dominante cultuur af 

vb.: dresscode in de islamitische gemeenschap in het Westen = groepsidentiteit vormen 

vb.: Afrikaanse gemeenschap in de Matongéwijk  

vb.: foor reizigers hebben hetzelfde profiel in wensen en waarden, maar het verschil is dat zij 2 

woningen hebben en de helft v/h jaar rond reizen  

 

Contraculturen → ontstaan in en uit conflictsituatie en/of onder sociale omstandigheden die als 

frustrerend worden ervaren, ze zijn een vorm van protest en verzet tegen de dominante cultuur 

vb.: punkcultuur, hippies 

 

vb.: 420 cultuur 

o wat zegt dat over de samenleving?  

o 4u20 gedaan met werken, er is vrijheid (je gaat van werk rol naar vrijheid) 

o moment ontstaan waarop je jezelf ‘pleziertje’ kan doen  

o belangrijk moment want toont aan dat samenleving levensloop en dagdagelijkse realiteit 

stuurt 

 

vb.: Amisch  

o heerst een protestantse ethiek, levensvisie waarbij bijbel zeer strikt wordt opvolgt, ze 

concentreren zich op landbouw en alle technologie wordt vermeden  

o contracultuur die door dominante cultuur wordt gefaciliteerd  

vb.: gaan niet naar het leger, geen eed in rechtszaal, kinderen niet lang naar school, … 

o jongens heel strikt opgevoed: ouders en bijbel opvolgen  

o leeftijd 16 jaar: volledig losgelaten, ze mogen doen wat ze willen, op dit moment komen ze 

in dominante cultuur terecht, zien of dit bij hun past  

= confrontatie westerse plezieren  

o op dit moment grote vraag wil je terug of wil je blijven  

→ 95% kiest er voor om terug te gaan  

= terug binnen stappen in contracultuur → beslissen om volwassenendoop te ondergaan  
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Tricel down movement vb.: telefoon toegankelijk voor iedereen en niet enkel hoge klassen  

 

Hebben armen een aparte cultuur?  

o sommige zeggen ja, stellen geen normen, … maar klopt dat?  

o antwoordt hangt af van hoe je cultuur bekijkt 

o inzake waarden is er geen verschil tussen dominante cultuur en armen, maar ze moeten 

soms creatief zijn en wijken dus soms af van wat wij normaal vinden 

 

 

3. VERSCHILLEN IN DE TIJD 

LINK: 3.2: Protestantse ethiek en kapitalisme  

Van premoderne naar moderne samenleving  

Max Weber zag dat iedereen geschokt was door de dramatische veranderingen van de industriële 

revolutie: steden waren aan het groeien, er kwamen grote bedrijven, er kwam vervanging voor de 

aristocratie. Weber heeft heel zijn leven deze dingen allemaal geanalyseerd en hij heeft ideeën 

ontdekt zodat we het kapitalisme beter zouden begrijpen.   

 

Waarom bestaat het kapitalisme? Het kapitalisme is ontstaan als gevolg van de technologische 

ontwikkeling en dan vooral met de ontwikkeling van de stoomkracht. Maar het kwam eigenlijk 

vooral door religieuze ideeën, namelijk uit het protestantisme. Er zijn verschillende redenen 

waarom het protestantisme zo cruciaal was:     

o het protestantisme laat je schuldig voelen: de gewone Christenen hebben het vrij 

gemakkelijk want zij kunnen gaan biechten en zo door God vergeven worden. Maar bij het 

protestantisme is het anders. Protestanten zitten met schuld- en angstgevoelens tot de dag 

dat ze veroordeeld worden.    

o God houdt van hard werk – the protestant work ethic: de protestantste schuldgevoelens 

werden omgeleid/omgezet tot een obsessie met hard werken. Dat is dan ook de reden 

waarom er minder festivals waren en dagen van rust in het protestantisme.  

o al het werk is heilig: voor de katholieken was het heilig werk alleen het werk dat priesters, 

monniken en nonnen deden maar voor de protestanten mag heilig werk van alle aard zijn 

of kunnen worden gedaan in naam van God. Hierdoor was er een nieuwe energie & werd 

het professionele leven ook serieuzer opgenomen.  

o het is de maatschappij die telt, niet de familie: bij de Katholieken was familie zeer 

belangrijk maar bij de protestanten was dit veel minder. Familie kon namelijk voor egoïsme 

zorgen. Je moet niet werken voor je eigen familie, maar voor de hele gemeenschap.  

o er bestaan/zijn geen mirakels: mirakels waren voor Weber de ontgoocheling van de wereld. 

De welvaart kon niet worden gezien als iets mysterieus, het kon alleen gezien worden als 

eerlijk handelen, industrieel & verstandig werken doorheen de jaren.   

 

Hoe is het kapitalisme internationaal ontstaan? In 35 landen is het kapitalisme heel goed 

ontwikkelt en waarschijnlijk is het het best ontstaan in Duitsland waar Weber zijn onderzoek heeft 

uitgevoerd. In 168 naties is het kapitalisme nog niet ontwikkelt ondanks dat er elk jaar miljoenen 

dollars naar de armere delen van de wereld wordt gestuurd. Maar een opvolger van Weber zegt dat 

dit nooit zal werken omdat bepaalde landen zich niet angstig & schuldig genoeg voelen. Ze geloven 

te veel in mirakels (wonderen) geloven en ze willen het vieren i.p.v. te investeren.  

 

Vandaag de dag zou de raadsman van Weber zeggen om het kapitalisme te verspreiden en ons 

vooral concentreren op onze ‘religie’ vandaag nl. de cultuur. Onze cultuur produceert een economie 

die ofwel wel draait ofwel in crisis is. Om armoede tegen te gaan zou Weber zeggen dat we moeten 

vertrekken bij ideeën.  

 

Hoe kunnen we de wereld veranderen? Weber schreef zijn verhaal tijdens een revolutie maar 

hij geloofde er in dat men eerst moest uitzoeken hoe de politieke macht werkt. Hij geloofde dat we 

3 verschillende types van macht hebben:   
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o traditional authority – traditionele autoriteit: waar de koningen zich baseerden op 

goddelijkheid en de folklore.  

o charismatic authority – charismatische autoriteit: de tijden van Napoleon die dacht dat men 

alles kon veranderen door passie en wilskracht.               

o bureaucratic authority – bureaucratische autoriteit: bereikt macht via kennis, alleen zij 

weten hoe alles werkt en de buitenstaanders zullen het niet vinden hoe iets werkt en zullen 

dan ook opgeven.  

 

De dominantie van de bureaucratie heeft zeer veel implicaties voor iemand die de natie probeert te 

veranderen. Iedereen denkt altijd dat men de leider moet veranderen maar in principe heeft dat 

zeer weinig impact of toch niet de impact waarop men zou hebben gehoopt. Iets zal (misschien) 

veranderd worden als men het op een niet- dramatische wijze probeert aan te brengen zoals 

brieven sturen naar de ministers.   

 

Weber: wat aan grondslag ligt van jouw gedrag zijn ideeën, waarden. Marx: zegt omgekeerde, 

bepaalde structuren en ideeën van boven bepalen dit. 

 

De postmoderne samenleving vandaag  

→ fundamentele processen die er voor zorgt dat de manier waarop we met elkaar omgaan wijzigt & 

allerlei vormen van psychisch lijden ontstaan  

o erosie traditionele raamwerken, routines en patronen vb.: ontzuiling  

o heropbloei fundamentalisme (islam en christendom) 

• zijn heel strikt en bepalen het gedrag v/d groep, duidelijk in en out group  

• uit zich in allerlei manieren vb.: politiek stemgedrag  

o differentiatie culturele sferen  

• vroeger: 1 cultuur met zelfde waarden en normen (= premoderne, homogene 

samenleving: overkoepelende religieuze wereldbeschouwing) 

vb.: waarden in het gezin vind je ook terug op de arbeidsmarkt 

• nu: differentiatie, waarden en normen die heersen kunnen anders zijn (= moderne, 

heterogene samenleving: meerdere domeinen onafhankelijke waardensferej en 

minder geïnstitutionaliseerde opvatiingen) 

vb.: loskomen van ouderlijkhuis wanneer je gaat studeren, kans klein idem zelfde 

waarden en normen  

o eigen betekeniskaders bij elkaar knutselen à la carte, als ‘do-it-yourslevers’ 

(individualisering) 

• erosie van raamwerken  

• ofwel naar fundamentalistisch kader ofwel do it your self (niet weten dat je goed 

bezig bent, het juiste gedrag stelt) 

o generatieculturen   

• kijken of structuren waarin je opgroeit iets is dat zo sterk in je vezels kruipt dat je 

altijd op die manier gaat blijven denken  

• zijn er patronen in gedrag van generaties?  
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BABYBOOMGENERATIE 

o 75 jaar nu = vaak generatie waarbij je terecht komt wanneer je moet solliciteren  

o opgegroeid na WOII → er is veel geloof = positief beeld van de samenleving  

vb.: armoede weg werken, iedereen rijk  

o economie heropbouwen, iedereen krijgt kansen, maar je moet ze grijpen  

o werken & loyaliteit heel belangrijk voor hen  

vb.: heel leven lang bij dezelfde baas gaan werken  

 

GENERATIE X 

o opgegroeid crisis, geen luxe vb.: oliecrisis 

o gestuurd met waarden van autonomie → er wordt niet zomaar voor je gezorgd, je moet 

ook niet te hoog grijpen  

o minder loyaal want voor zichzelf zorgen  

o meer flexibiliteit  

 

GENERATIE Y  

o economische groei, gaat beter 

o ambitieuse mensen → conflict ouders 

o continu leren  

o werken om te leven  

 

GENERATIE Z 

o eindeloze mogelijkheden en tegelijkertijd crisis = twee uiterste 

o langs ene kant sturing gevraagd en aan andere kant autonomie gevraagd  

o zelf in veelheid opportuniteiten kiezen  

o problemen met de oude hiërarchie  

o gericht op zelfontplooiing, grotere vraag naar flexibiliteit maar ook vraag naar 

verbondenheid = wat mist (psychische problemen)  

o platte structuur → mix van mensen die andere dingen belangrijk vinden  

vb.: geen strenge hiërarchie  

vb.: meer communicatie binnen gezin, uitleg krijgen waarom  

→ schemert door op de werkvloed vb.: feedback over functioneren  

o generatie meer bezig met duurzaamheid 

→ zien in onderhandelingen, doorsijpelen op arbeidsmarkt 

 

vb.: omgaan met falen (LINK: 3.3) 

→ is de manier waarop we omgaan met falen cultureel bepaald en veranderlijk doorheen de tijd? 

 

Het begon allemaal 429 V.C bij het verhaal van Oedipus de koning. Het gaat over een man wie zijn 

leven altijd verpest op een zeer bepaalde catastrofische manier maar het publiek verlaat het 

theater niet denkend dat Oedipus een loser is. Het Griekse theater was goed in toneelstukken 

maken dat er verschrikkelijke dingen gebeuren bij goede mensen. Dat is de reden waarom we 

altijd sympathiek en positief moeten kijken naar falen. De Grieken zeggen deze boodschap 

voortdurend tegen hunzelf en hebben er ook een jaarlijks festival over.   

 

Er is ook een bekend verhaal over Sparta & Thermopylae waarbij een paar strijders de laatste man 

tegen een enorm grote Perzische kracht uithield. De Spartanen waren natuurlijk verslagen maar 

hun falen werd gezien als iets nobels. De moraal was: je kan verliezen maar goed zijn.   

 

Dan was er in Rome in het jaar 46 sprake van Julius Caesar. Ze geloven er in dat succes alles is 

wat telt en dat succes 3 dingen betekent: geld, beroemdheid & militaire glorie. Creëert angst voor 

het falen.   

 

In Duitsland pleegde Varus zelfmoord na het verliezen van een gevecht waar hij een aantal 

belangrijke/noodzakelijke fouten maakten in de inzet v/d troepen. Zijn zelfmoord was iets dat we 

konden verwachten want falen is iets om je voor te schamen en toont dat we niet meer mogen 
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verder leven. De romeinen vertonen een maatschappij waarbij we falen direct wordt gedacht aan 

het woord schaamte. Wanneer er belangrijke dingen verkeerd lopen, pleeg je gewoon zelfmoord. 

Er is geen excuus.   

 

In het jaar 30 gaat een timmerman en een prediker een tedere toespraak houden die vanaf dan 

bekent staat als “sermont of the mount”. Jezus zegt tegen zijn volgers: blessed are the meek for 

they shall inherit the earth’, m.a.w. de falers zijn op een manier meer succesvol dan de succesvolle 

in de ogen van God, omdat hun falen een teken is v/e soort arogantie en het afhankelijke v/h 

goddelijke. Het is niet zoals de romeinen dat je zelfmoord pleegt wanneer dat je hebt gefaald. Hier 

is falen een teken van gezegend worden.   

 

Ten slotte in het oostelijke deel van India in het jaar 5 V.C. kwam Boeddha tot een realisatie over 

de mens. Wij zijn allemaal ongelukkige wezens en macht, liefde, rijk zijn, ... kan ons allemaal niets 

schelen. We moeten leren om onze verlangens even op zij te zetten en te ontspannen aan de 

constante zelfde cirkel van verlangen en willen. Falen betekent leven onder een vruchtboom zonder 

iets anders te bezitten dan een loincloth (soort ‘kledingstuk) en te bedelen bij andere mensen. 

 

 

4. VERSCHILLEN IN SOCIALE RUIMTE 

 

INTERnationale verschillen → wanneer landen verschillen van elkaar in cultuurpatronen 

vb.: falen in Vlaanderen en Nederland 

o Vlaanderen: bij failliet gaan, falen universiteit, … → stigma van faler 

o Nederland: cultuur waar je uitgenodigd wordt om te experimenteren en waar feedback 

geven en feedback krijgen veel meer is ingebakken  

→ falen is veel meer bespreekbaar = veel minder faalangst zien  

 

INTRAnationale verschillen → wanneer er aanzienlijke verschillen binnenin landen zijn  

o migratie als belangrijke factor in de internationale en intranationale verspreiding van 

cultuurpatronen  

 

vb.: schoonheidsidealen vrouwen  

o zowel INTER als INTRA  

o Victoriaanse tijd: witte huid, tonen 

rijkdom (betekende dat je niet op 

het land moest werken)  

→ volgens Bordieu: distanction  

o nu: bruine huid v/d zon teken van 

schoonheid  

 

 

 

 

 

vb.: schoonheidsidealen Barbie  

o decennia lang: uniek en specifiek 

profiel (lang blond haar, 

wespentaille, borsten)  

o lange tijd enige beeld dat werd 

voorgeschoteld & de huiskamer 

binnen gebracht 

o genderneutralen Barbie poppen 

o beroepen aangepast: niet enkel 

verpleegster of verkoopster, nu ook 

een dokter, astronaut, soldaat, … 
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vb.: schoonheidsidealen mannen 

→ beeld doorheen de tijd sterk verandert  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1870: dik zijn teken van rijkdom, ideaal beeld voor groot deel v/d bevolking niet weggelegd 

1930: ondergewicht kwam ook in lagere klasse v/d bevolking voor, nieuwe norm gemiddeld 

gewicht en (niet extreem) gespierd 

1960: (hippiecultuur) mager lichaam en lang haar 

1980: fitness en bodybuilding fenomeen, hypermasculaniteit (cfr.: stripfiguren)  

1990: getrained, maar relatief natuurlijk er uitzien  

 

vb.: zelfexpressie (onderzoek van Ingelhard) 

o congruente complexiteit → bepaalde waarden, normen en denkbeelden in samenleving 

clusteren samen, m.a.w. ze vormen samen patronen  

o grafiek: toont clusters van waarden 

o x-as linkerkant: waarden te maken hebben met overleven (economische basisbehoeften) 

vb.: kledij, voeding 

o x-as rechterkant: waarden die te maken hebben met zelfexpressie  

o y-as onderaan: traditionele waarden vb.: respect voor regels, ondergeschikt stellen aan 

een groep of bovengeschikte  

o y-as bovenaan: seculiere waarden vb.: rationaliteit, effectiviteit, efficiëntie  

o clusters van waarden verschillen per regio 

1) katholiek Europa: midden = hoge inkomenslanden 

vb.: België 

2) protestants Europa: rechts bovenaan = hoge inkomenslanden  

vb.: Duitsland, Nederland, Scandinavië  

3) Engelssprekende landen = hoge inkomenslanden  

 

     Hoge-inkomenslanden zijn cultureel seculier-rationeel en  

staan positief tegenover zelfexpressie  

o minder belang aan tradities, meer aan ratio en 

mogelijkheid voor individuen om zichzelf te zijn & 

die eigenheid uit te drukken 

        

Lage-inkomenslanden zijn cultureel traditioneler en leggen 

meer nadruk op economisch overleven  

 

 

 

 

 

Hofstede 

→ er is veel onderzoek naar verschillen en gelijkenissen in fundamentele sociale waarden  

vb.: gezinsleven, zin van het leven, werk, …  

o World Values Studies 

o European Values Studies 

o Geer Hofstede (psycholoog)  
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G. Hofstedes nationale culturen  

Machtsafstand De mate waarin er sociale ongelijkheid is en dit aanvaard 

wordt  

Mannelijk/vrouwelijk Mannelijk: voorkeur voor competitie, prestatie, heroïsme, 
assertiviteit, materiële beloning voor succes 
Vrouwelijk: voorkeur voor samenwerking, bescheidenheid, 
zorgen voor zwakkeren en levenskwaliteit  

Individualisme/collectivisme De mate waarin de rechten en prestaties van het individu 
of de groep centraal staan  

Onzekerheidsvermijding  De mate waarin veranderingen gemakkelijker/moeilijker 
aanvaard worden en men grotere risico’s neemt 

Lange termijnoriëntatie De mate waarin de samenleving respect heeft voor traditie 
en verbintenissen op lange termijn  

Toegeeflijkheid/zelfbeheersing De mate waarin de bevrediging v/d behoefte tot genot en 
plezier wordt toegelaten 

 

 

 

 

o grote machtsafstand: veel ongelijkheid, macht 

concentreert zich en dit wordt aanvaard  

vb.: gehoorzaamheid, respect, aanvaarden van 

privileges 

o landen: China, Rusland, India, Mexico, Brazilië & 

Frankrijk 

o kleine machtsafstand: macht is meer verdeeld 

en mensen willen ook niet dat enkelingen de 

macht in handen krijgen  

vb.: kinderen als gelijke behandelen, studenten 

en werknemers worden gehoord en 

geraadpleegd, iedereen gelijk, inkomens-

ongelijkheid niet te groot (grote middenklassen)  

o landen: protestants Europa & Engelssprekende 

landen 

 

 

 

 

 

o masculine culturen: gericht op prestatie en 

competitie, genderrollen sterk afgebakend, 

mannen typisch mannelijk gedrag (assertief, 

dominant, hard, …) en vrouwen stellen zich 

dienstbaar op  

o landen: Engelssprekende land, China, Mexico, 

Zuid-Afrika, Brazilië en Indië  

o feminine culturen: mensen meer gericht op 

het zorg voor elkaar, aandacht voor emoties en 

levenskwaliteit, genderrollen niet zo stereotype 

en sterk afgebakend  

o België vs. Nederland: België scoort hoger op 

mannelijkheid 
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o individualisme: band tussen individuen vrij los, 

vrijheid, privacy, recht op eigen mening ook al 

zorgt dit voor conflict, status wordt bepaald 

eigen prestaties en je bent zelf verantwoordelijk 

voor je eigen gedrag  

o landen: België, Nederland en andere hoge 

inkomenslanden  

o collectivisme: groep gaat voort op het individu, 

sterke groepscohesie, loyaliteit, respect, 

gedeelde verantwoordelijkheid, vertrouwen in 

elkaar, vermeden van enig conflict  

o landen: China, Aziatische landen (behalve Indië) 

 

 

 

o hoe gaan samenlevingen om met het feit dat je 

de toekomst niet kan voorspellen? → toekomst 

gang laten gaan of proberen te controleren 

o hoge score: regider in geloofd en gedrag, 

intoleranter voor onorthodoxe gedragingen en 

ideeën 

o landen: België, Rusland  

o lage score: veel toleranter  

o landen: VS, Nederland, China en Indië  

 

 

 

 

o gericht op toekomst of verleden?  

o lange: mensen gaan veel plannen, sparen, 

doorzetten en kunnen zich inspannen zonder 

onmiddellijke beloning 

o landen: China, Indië en Brazilië 

o Nederland vs. België: Nederland scoort hoger 

o korte: carpe diem mentaliteit, gericht op hier en 

nu, zoeken stabiliteit in tradities 

o landen: VS 

o zie je in problematiek klimaatopwarming  

 

 

 

Toegeeflijkheid/zelfbeheersing 

o hedonisme: genieten van het leven 

o soberheid: sterke sociale normen die nastreven van plezier en ambities sterk reguleert of 

ontmoedigden  

 

Tool: landen vergelijken op basis van 6 dimensies  
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Norbert Elias: het civilisatieproces (1982)  

o West-Europa, 16de-19de eeuw 

o kijken naar hoe mensen veranderingen ondergaan in de habitus van hun menselijke 

behoeften vb.: eten, wassen, slapen, seksualiteit, m.a.w. hoe zijn wij beschaaft geworden? 

= studie over het verfijnen en polijsten van de zeden en goede manieren → de 

ontwikkeling vn het geciviliseerde gedrag  

o kijken naar hoe mensen zelfcontrole uitoefenen op het emoties (van maatschappelijke 

dwang naar zelfdwang: sturing komt vanuit de persoon zelf) 

o structureel (MACRO) 

• verhoogde differentiatie van maatschappelijke functies 

→ begin 16de eeuw: veel gezinnen bezig met dezelfde dingen, men wist wat er 

in elk gezin plaats vond, sterke dwang tot conformisme  

vb.: bakte zelf brood, hadden vee en gewassen, onderwezen hun kinderen 

→ arbeidsdeling/differentiatie ontstaat: mensen hebben niet meer grotendeels 

dezelfde functies, elk gezin neemt een andere specifieke functie op, men 

weet niet meer goed wat een ander doet en er ontstaan verschillende 

waarden en normen  

vb.: iemand teelt gewassen, iemand anders maakt er bloem van en de 

bakker maakt er brood van 

• verhoogde afhankelijkheid van anderen  

• Emile Durkheim: verschuiving van mechanische solidariteit naar organische 

solidariteit 

 

o organische solidariteit of cultureel  

• de bovenlagen gaan zichzelf steeds beschaafder vinden en verfijnen en polijsten de 

zeden en goede manieren → etiquette  

• we krijgen een verinnerlijking van maatschappelijke dwang naar zelfdwang  

• hoe?  

→ betere beheersing van het eigen gedrag en het afstemmen van dat gedrag 

op dat van de ander (door afhankelijkheid) 

→ afscheiden van een privésfeer (privacy) van de dominante publieke ruimte  

→ verhogen van controle op zowel privé als publieke ruimte (is wel anders)  

→ verhogen van zelfcontrole over eigen driften en gevoelens 

→ meer schaamtegevoelens (als je er niet in slaagt: sanctioneren verschuift 

van de samenleving naar de binnenkant van het individu)   

→ gedrag wordt een indicator van “het soort mens” dat je bent ! 

→ er ontstaan andere persoonlijkheidsstructuren (MICRO) die op hun beurt 

via interacties nieuwe omgevingen creëren  

→ de persoonlijkheden gaan op hun beurt nieuwe maatschappijstructuren 

genereren (MACRO)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat wordt er in een context als goede manieren omschreven? (LINK: 3.4) 

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?  
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Alexix de Tocqueville probeert een nieuwe ‘vorm’ van maatschappij te begrijpen namelijk de 

democratie door te reizen door de VS. Hij is direct verbaasd door de verschillen tussen Amerika en 

Europa. In Europa gaat het vooral om de hiërarchische verschillen tussen de mensen. In Amerika 

proberen ze aan te tonen dat er helemaal geen verschillen zijn tussen mensen: niemand neemt zijn 

petje af om iemand anders te begroeten, zo kan de postbode gewoon de rechter begroeten. Je kan 

niet aan iemands kleren zien dat of hij in een villa of een hut woont. Tocqueville vond dit een 

probleem. Ze hebben niets te maken met klasse & rijkdom verschillen, ze vermommen zichzelf 

alleen maar. De regels van Oud Europa werden beschuldigd door hun strengheid, maar Tocqueville 

vindt dit niet correct van de Amerikanen. Ze zeggen dat iedereen gelijk is, maar iedereen weet dat 

dit eigenlijk niet zo is. In Europa wisten ze tenminste wie dat de koning & aristocraten waren. Hij 

zegt dat de Amerikaanse maatschappij nu iedereen aanmoedigt om hun droom te bereiken en dat 

iedereen aan de top zal en kan geraken. Hij zegt ook nog dat hun manier van doen hun eigen vorm 

van namaak is.   

 

Noort-Ierland, 2013: bijna iedereen v/d bevolking was verschoten dat Hollande, Cameron & Obama 

zonder een das naar een persconferentie waren, dat ze elkaar knuffelen & ook wel een high five 

durven geven. Het niet dragen van een das is een ode aan Jean-Jacques Rousseau. Het is een 

symbool van onderdrukking en voor de hiërarchie. (Ties have been deemed a symbol of oppression 

and hierarchy by the people who control the nuclear codes and direct the world economy.)   

 

Een beschaving is een geheel van middelen in het leven geroepen door mensen om 

levensomstandigheden onder controle te krijgen. Cultuur en beschaving zijn 2 kanten van hetzelfde 

muntstuk: cultuur is immaterieel en beschaving is materiaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 INSTITUTIES 

 

Wat is een institutie?  

o hoe is stabiel maatschappelijk leven mogelijk? We krijgen een structurering van 

relaties en verankering van cultuurpatronen in instituties.  

o Waarom zouden maatschappelijke structuren dat willen?  

a) ze willen stabiliteit  

b) het wil zich behouden zoals het is 

→ op allerlei manieren tegenwerken wanneer er gebeurtenissen of krachten zijn die die 

maatschappelijke structuren proberen te veranderen 

vb.: hoe onze samenleving reageert op het coronavirus, men probeert het leven ‘normaal’ 

te laten verlopen, pas in uiterste nood bereid om maatregelen te treffen die op het sociale 

leven ingrijpen   

→ stabiliteit krijgt men niet alleen door “aanvallen of te wenden”, maar ook door er voor te 

zorgen dat het systeem zichzelf reproduceert  

o Institutie → is de wijze waarop cruciale maatschappelijke behoeften georganiseerd worden 

tot geobjectiveerde, vaste, min of meer normatieve (dwingende) sociale 

handelingspatronen, er is een impliciete (latente) consensus over de legitimiteit van een 

institutie 
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• er moeten voldoende leden zijn, er moet voortplanting gebeuren  

• samenlevingen doorgaans zeer duidelijke visies over welke situaties 

maatschappelijke aanvaardbaar zijn om aan voortplanting te doen  

vb.: het klassieke gezin lange tijd enige aanvaardbare institutie geweest om 

voortplanting te realiseren  

• leden moeten ook aangeleerd worden welke normen ze moeten volgen, welk 

gedrag van hen wordt verwacht en welke waarden ze in hun samenleving 

belangrijk moeten vinden 

• als leden waarden samenleving onderschrijven, is er minder dwang nodig om 

mensen tot gewenst gedrag aan te zetten  

• waarden en normen aanleren kan via instituties vb.: onderwijs, religie, gezin, … & 

instituties worden hier vaak in ondersteund via allerlei rituelen vb.: communie 

• basisbehoefte: eten (zowel produceren als tot bij alle leden v/d maatschappelijke 

structuur komen) → structuren ontwikkelen markten en economieën  

• gezin belangrijkste institutie waarin maatschappelijke structuren aan de 

basisbehoefte proberen te voorzien  

o m.a.w. een instituties is een geheel van gevestigde en grotendeels gewaardeerde manieren 

waarop het sociale leven is georganiseerd binnen een bepaalde samenleving 

vb.: het gezin, de kerk, de levensloop, het onderwijsstelsel, de sociale zekerheid, de 

onderneming, de markt, jaarlijkse vakantie, overgangsrites zoals communie of lentefeest  

 

Voornaamste functies van instituties 

o binnen elke institutie gelden specifieke normen, dat brengt een gevoel van zekerheid en 

voorspelbaarheid, men weet wat te verwachten en waaraan zicht te houden  

o mogelijkheid om te anticiperen op gedrag en reacties  

vb.: huwelijk in België, monogamie  

o rigiditeit, belemmert verandering  

 

Instituties komen in allerlei vormen en maten en ook hun dwingend karakter varieert, het 

meest dwingende karakter zien we in gulzige/totale instituties → dit zijn instituties die proberen om 

het hele handelen en het leven van de leden maatgevend te reguleren, zowel binnen als buiten de 

instelling, ze slokken de hele persoonlijkheid op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

o woon- en werkplaatsen die van de buitenwereld zijn afgesloten  

o formeel regime waarin mensen aan de zelfde positie onderworpen zijn  

o strak regime en omvat regels over alles → individualiteit en privacy afgenomen & 

keuzevrijheid wordt geminimaliseerd of helemaal afgeschaft  

 

Institutionalisering → is een sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden 

geobjectiveerd tot vaste, min of meer normatieve en collectieve handelingspatronen (sociale 

feiten) 

o maatschappelijke structuren zullen altijd waar nodig instituties in het leven roepen om aan 

maatschappelijke basisbehoefte te voldoen & zeker wanneer het shocken ervaart of 

krachten die het systeem dwingen tot verandering:    

o er moet zowel iets gebeuren op de positionele als de culturele dimensie bij het vormen van 

instituties (dubbel proces): relaties en sociaal handelen gaan structuren & hierbij waarden 

en normen ontwikkelen   
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Er bestaat steeds een dubbel proces: 

1) structurering van relaties en rollen 

2) cultuurvorming  

 

vb.: milieubewustzijn (cultuur) + markt van CO²-emissierechten (structuur)  

o nefast voor het voortbestaan van maatschappelijke structuren  

o vroeg of laat moet het systeem dus geen reageren  

o positionele/structurering: markt creëren waarin emissierechten worden verhandeld  

o culturele: markt creëren, is niet voldoende wanneer het niet gevoed wordt door nieuwe 

culturele waarden en normen 

 

Desinstitutionalisering → is een sociaal proces waarbij traditionele instituties aan belang inboeten 

of verdwijnen. 

vb.: het traditionele kerngezin 

vb.: de levensloop 

vb.: de kerk  

 

Desinstitutionalisering v/h traditioneel kerngezin  

Premoderne tijd 

o socialiseringsproces (genderspecifiek) 

vb.: meisjes leerde van hun moeder en jongens van hun vader at er van hen werd 

verwacht  

o economische functie (landbouw, ambachten) 

vb.: zorgde ervoor dat er eten was, leerde de ambacht van het vader/moeder  

o sociale bescherming en zorg voor zieken en bejaarden  

vb.: ouders wonen bij kinderen wanneer ze bejaard zijn  

Moderne tijd 

o belang v/h persoonlijke- en gevoelsleven van gezinsleden  

o scheiding tussen gezin en werken (work life balance) 

o verminderde betrokkenheid (sociale controle) lokale gemeenschap op haar leden  

o duidelijkere scheiding tussen publieke en private sfeer 

o privatisering gezinsleven  

o periode Norbert Elias: arbeidsdeling treedt op → duidelijke scheiding tussen privé en 

publiek, scheiding doet zich op twee niveaus voor: 

a) fysieke component 

o privé woning & publieke ruimte → ander leven speelt zich hier af 

o scheiding gezin en werken (work life balance) zorgt er voor dat er minder 

externe controle is vanuit de samenleving wat er zich in een gezin afspeelt  

o zorgt voor spanningsvelden: vaststellen dat er gedrag groeit dat niet goed 

is voor de basisbehoeften v/d samenleving  

vb.: roken in huis  

• schaad de gezondheid v/d samenleving 

• door de splitsing van privé en publieke ruimte, kan de overheid niet 

bepalen of iemand in huis mag roken → mechanisme van dwang 

werkt niet (wel in de publieke ruimte wetgeving) 

• ander mechanisme nodig: inwerken op waarden en normen (vb.: 

campagnes) 

o scheiding privé en publiek moeilijk vb.: roken in de auto (privé of publiek?) 

b) persoonlijke en gevoelswereld van individuen 

o externe en interne persoonlijke wereld 

o door splitsing privé en publiek neemt belang van emoties toe, zowel het 

herkennen van emoties als het controleren van emoties   

o Norbert Elias: periode waarin we overstappen van controle van buiten af en 

de gemeenschap via dwang naar zelfcontrole van de eigen emoties en 

driften, één van de belangrijkste kenmerken van het civilisatieproces  
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Postmoderne tijd 

o vanaf de jaren 1970 onderging het (traditionele) gezin een aantal belangrijke 

transformaties (instabiliteit) → samenleving vindt het minder belangrijk om haar 

basisbehoefte via het kerngezin te vervullen, de teugels worden gelost  

• minder gehuwden met kinderen  

• meer ongehuwden koppels met kinderen  

• veel meer alleenstaande ouders (nieuwe sociale risicogroep) 

• veel meer alleenstaande huishoudens 

• daling gehuwd/samenwonend 

• stijging ongehuwd/samenwonende jongeren  

• meer holebi koppels 

• meer nieuwsamengestelde gezinnen  

• meer co-ouderschap  

o de structurele en culturele vanzelfsprekendheid van het traditionele gezinsmodel erodeert 

en doorprikt de klassieke rol van het gezin als ‘hoeksteen van onze samenleving’  

o alternatieve gezinsvormen krijgen bestaansrecht: eerst vormen van tolerantie en uitblijven 

van maatschappelijke afkeur & meer en meer gaan samenlevingen andere gezinsvormen 

verankeren in andere instituties 

vb.: rechtspraak, belastingstelsel, vastgoedmarkt, reissector  

o tolerantie heeft vooral te maken met de mogelijkheid v/d samenlevingen om 

maatschappelijke basisbehoefte die vroeger door het kerngezin werden vervuld over te 

nemen (volledig of deels)  

o samenlevingen waar de tolerantie voor verschillende gezinsvormen groter is, hebben vaak 

meer instituties vb.: rusthuizen, psychologen praktijken, delivery 

o veel maatschappelijke behoeften komen puur bij het onderwijs terecht  

vb.: warme maaltijden, zindelijkheidstraining   

 

o rode lijn: op 30 jaar tijd zijn de 

huishoudens 10% kleiner geworden 

(minder kinderen of minder partners) 

o grijze lijn: op 30 jaar tijd zijn het aantal 

huishoudens met 25% gestegen  

o zet aan tot meer instituties (meer 

huishoudens dus meer voorzieningen 

nodig vb.: meer woningen, meer 

slaapkamers, … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o gemiddeld aantal leden per gezin in België ongeveer gelijk aan gemiddelde in Europa  

o steeds meer en meer kleine gezinnen & steeds meer en meer alleenstaande → het gezin 

verdund  

o 1/3 huishoudens in Europa wordt gevormd door alleenstaande   
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Nieuwe maatschappelijke uitdagingen  

o m.b.t. de functie intimiteit/affectie 

vb.: vereenzaming bejaarden  

o m.b.t. de functie socialisatie 

vb.: opgevoed worden bij vechtscheidingen  

vb.: opvoeding zonder de klassieke rolmodellen  

o m.b.t. de zorg voor zieken/bejaarden 

• nieuwe institutionalisering in verzorgingsinstellingen  

• maar nu opnieuw toename mantelzorg  

o m.b.t. de economische functie  

• financiële zekerheid van 2 verdieners valt (tijdelijk/permanent) weg 

• nieuwe risicogroep voor armoede 

 

Als het gezin niet langer de hoeksteen is van de samenleving, wie moet dan deze belangrijke 

functies overnemen? → de maatschappij of het individu?  

 

Nieuwe maatschappelijke uitdagingen vragen soms voor creatieve oplossingen  

→ worden dit nieuwe instituties?  

vb.: “amazing things happen when you open en kindergarten in a care home” (LINK: 3.5) 

vb.: “Dutch students are living in care home for the elderly” (LINK: 3.6) 

 

Desinstitutionalisering van de kerk  

o blauw: 2001 & grijs: 2013 

o christendom: daling van 10%, deze 

daling komt vooral door de stijging 

van jongeren die zich identificeren 

met de islam en ongelovigen  

 

 

 

 

 

 

 

Desinstitutionalisering van de levensloop 

o levenslopen → hoe de verschillende fasen van ons leven elkaar opvolgen)  

o levenslopen zijn vandaag minder gestandaardiseerd, voorspelbaar en meer 

kwetsbaarder voor verschillende soorten (maatschappelijke) risico’s 

vb.: vroeger werd de zoon van een garagist ook een garagist & nam de dochter de taken 

v/de moeder over → belang van sociale controle weegt heel hard door  

o vroeger: sterke institutionalisering “van de wieg tot het graf” (verzuiling) 

o nu: door desinstitutionalisering voor het individu niet altijd duidelijk wat de volgende stap 

zal zijn, het individu moet zelf keuzes maken waardoor hij enerzijds vrijheid krijgt maar 

anderzijds belast wordt met de druk om die keuzes juist te maken, want als het individu 

verkeerd kiest is het zijn eigen schuld  

o maatschappelijke risico’s nemen toe door de desinstitutionalisering (zeker voor bepaalde 

groepen)  

o desinstitutionalisering van de levensloop is voornamelijk een gevolg van transities in 

andere instituties (onderwijs, arbeid en gezin) 

• het interacteert met de voornoemde desinstitutionalisering van het kerngezin  

• daarbovenop komen veranderde onderwijs- en arbeidsmarkttrajecten  

• waardoor levenslooptrajecten minder stabiel en voorspelbaar worden  

o belangrijke variaties tussen landen inzake de vorm, de omvang en de gevolgen  

→ ook hier: wie moet dit “opvangen”? (maatschappij of het individu?)  
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3.3 SOCIALISATIE 

 

Socialisatie → is het proces waarbij een cultuurpatroon wordt aangeleerd, we krijgen allerlei 

overtuigingen, waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen mee die richtinggevend of 

regulerend zijn voor ons handelen. 

o die overtuigingen worden vertaald in rollen waardoor het sociaal handelen voorspelbaar 

wordt, socialisatie zorgt dus voor de “vermaatschappelijking van het individu” (sociale 

integratie) 

 

Internalisatie → is het proces waarbij we ons die cultuurpatronen eigen maken en ervaren als deel 

van onszelf.  

 

Enculturatie/socialisatie → wanneer cultuuroverdracht gebeurt van een groter 

samenlevingsverband/sociale structuur naar een individu toe.  

vb.: overstap naar universiteit is gesocialiseerd worden naar de verwachten van de maatschappij 

van de rol ‘student’  

vb.: wanneer je zwanger bent behandelen mensen je anders waardoor je in die rol van moeder zijn 

geleid of geduwd wordt (vb.: afkeuren wanneer je drinkt/rookt) & de samenleving zal vanuit haar 

instituties duidelijk maken welke waarden en normen ze aan die rol koppelen (vb.: onbetaald in 

zwangerschapsverlof gaan) 

 

Acculturatie → wanneer de cultuuroverdracht gebeurt tussen twee samenlevingsverbanden. 

vb.: wanneer een gastland een groep migranten gaat aanleren welke waarden, normen en 

overtuigingen in dat gastland wenselijk zijn  

vb.: in ontwikkelingslanden die aan het verstedelijken zijn  

 

Socialisatie vindt plaats bij alle nieuwkomers in elk nieuw sociaal milieu  

→ leren wat mag en niet mag, leren wat kan en niet kan  

vb.: sociale klassen, een bedrijf, gevangenis, land, naar de ouders van jouw lief gaan, …  

 

Elk sociaal milieu heeft haar geëigend socialisatieproces 

vb.: in sommige landen geheel proces voor nieuwkomers (vb.: inburgeringscursus, taaltoetsen)  

 

Socialisatieprocessen zijn niet neutraal!  

o ze dragen bij tot de integratie/inpassing van nieuwkomers in de groep en continueren de 

erin vervatte stereotypes en sociale ongelijkheden  

o inburgering kan als een “gedwongen” vorm van socialisatie worden gezien 

 

Socialisatie heeft verschillende functies: voortbestaan samenleving, voorspelbaarheid sociaal 

handelen, inburgering, disciplineren en emanciperen, internalisatie van cultuurpatronen (proces 

waarbij we ons die cultuurpatronen eigen maken en ervaren als deel van onszelf), aanpassing aan 

sociale orde en identiteitsvorming. 

 

 

Drie vormen van socialisatie:  

 

1) PRIMAIRE SOCIALISATIE 

o binnen primaire groepen: gezin en peer group 

o cultuur wordt aangeleerd via informele weg, onbewust, tijdens de dagdagelijkse activiteiten  

→ gebeurd vaak heel onbewust 

vb.: aan tafel, ouders geven aan dat ze goede punten verwachten, zoon geeft aan wat hij 

verwacht m.b.t. leren auto rijden en de dochter geeft aan dat ze verwacht dat het in 

moderne tijden geen probleem is om een wereldreis te maken i.p.v. aan universitaire 

studies te beginnen  
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o gezinssocialisatie  

• primordiaal ondanks de ingrijpende maatschappelijke veranderingen op het niveau 

van het gezin 

• door desinstitutionalisering kerngezin zijn er allerlei alternatieven gezinsvormen, 

maar nog altijd zo dat het gezin de belangrijkste bron van socialisatie is (= waar 

latere waarden en normen worden meegegeven)  

• levert de matrix voor de latere persoonlijkheid, de ontwikkelde basishabitus is 

nog moeilijk te veranderen  

• desinstitutionalisering van het kerngezin wordt niet in alle andere instituties met 

dezelfde snelheid opgevolgd → kinderen die niet tot een traditioneel kerngezin 

behoren lopen tegen de grenzen van deze verouderde instituties aan, ze worden op 

dat moment anders en wijken op dat moment af v/d “norm” 

vb.: in scholen programma volgen gericht op traditionele kerngezin (cadeautje 

maken voor vaderdag & moederdag)  

o peer group socialisatie  

• vanaf de leeftijd van 3 à 4 jaar 

• hier wordt meegegeven wat de samenleving als normaal beschouwd 

• ontdekking van “anders” zijn leidt soms tot crisissen 

vb.: men heeft geen mama en papa, men ontdekt dat men geen snoep mag eten, 

geen sinterklaas viert, …  

• ook de invloed van de peer groups blijft zeer lang doorwerken  

 

Doorgaans liggen in primaire socialisatie de wortels van taboes, stigma en stereotypisch 

denken, tezelfdertijd vormen primaire groepen een cruciale hefboom tot hersocialisatie 

o veel campagnes stukgelopen op het idee dat mensen wel hun gedrag zouden veranderen, 

eens ze over de juiste informatie beschikken 

o veel vormen van beïnvloeding en campagnes werken niet, tenzij je via de peer groep gaat 

vb.: rode neuzendag, over de streep-oefening, Te Gek?! (LINK: 3.7 & LINK: 3.8) 

→ doorbreken van taboes via drie grote mechanisme 

1) informatie verstrekken  

vb.: 1/5 jongeren heeft psychische problemen 

2) identificatie met succesvolle figuren  

vb.: Salah Sou die meter was van de campagne & er openlijk voor uit komt dat 

ze kampt met psychische problemen 

3) doelgerichte activiteiten binnen peergroep oprichten  

→ gericht op ventileren en delen van emoties & er blijkt snel dat de 

gelijkenissen in de groep groter zijn dan de verschillen 

vb.: challenge day  

 

 

2) SECUNDAIRE SOCIALISATIE 

o binnen secundaire groepen vb.: school, jeugdvereniging, werk, jeugdinstelling, … 

o onboarden  

vb.: als werknemer bij nieuwe werkgever komen en snel gesocialiseerd worden in de 

waarden, normen en verwachtingen van dat bedrijf (vb.: in contract staat formeel dat je 

om 17u naar huis mag, maar de informele regel is dat niemand naar huis gaat wanneer 

een dossier nog niet is afgewerkt)  

o gedrag in formele omstandigheden en omgevingen  

o cultuur wordt aangeleerd binnen rechtstreekse en wederkerige interactie tussen groep en 

individu 

o belang van overgangsrituelen (rites de passage): beklemtonen de overgang van de ene 

positie naar een andere positie in het leven, ze sluiten een bepaalde periode van 

socialisatie af en markeren de start van een nieuwe fase, tegelijk zetten ze de waarden en 

normen van een groep waartoe we toetreden 

vb.: Amisch & rites de passage (pas na volwassenendoop ben je volwaardig lid)  
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• markeert de overgang van de ene sociale positie naar de andere en dus een 

inwisseling van sociale rol en sociale identiteit 

• persoonlijke overgangsrituelen  

vb.: besnijdenis, studentendoop, … 

• collectieve overgangsrituelen → volledige groepen bekrachtigen een transitie  

vb.: Suikerfeest, Loofhuttenfeest, … 

• formele socialisatie: binnen rechtstreekse en wederkerige interactie tussen groep 

en individu 

• hidden curriculum/informele socialisatie: voorbereiding op latere positie in de 

samenleving en arbeidsloopbaan 

• rite de séparation: afscheid van de vorige status      

• rite de marge: tussenfase       

• rite d’agrégation: herintrede in de samenleving 

• in een cultuur waar sociale posities en rollen niet meer zo duidelijk afgebakend zijn 

(liquide), lijken overgangsritualen bij beslissende gebeurtenissen in het leven  

(geboorte, huwelijk, uitvaart, …) te eroderen  

 

 

3) TERTIAIRE SOCIALISATIE 

o heeft betrekking op de cultuuroverdracht vanuit anonieme massamedia  

vb.: reclame, soaps, mode-industrie en gedrag van beroemdheden 

→ door soorten voorbeeldgedrag voor te houden, wordt gesocialiseerd in het dominante 

cultuurpatroon  

o cultuur wordt aangeleerd zonder formele interactie en communicatie met de 

gesocialiseerde  

o tertiaire socialisatie neemt in belang toe en kan de primaire en secundaire socialisatie 

versterken of verzwakken  

vb.: beeld v/d vrouw als “zwakker”, “minder geschikt voor hogere functies”  beeld v/d 

vrouw in Scandinavische TV-reeksen (Borgen, The Bridge, …) 

o van tertiaire socialisatie wordt soms beweerd dat ze een eenmakend karakter heeft, maar 

is dat zo?  

• de aangeboden waarden en normen via de massamedia zijn weliswaar voor 

iedereen gelijk 

• maar de mate waarin naar bepaalde kanalen wordt gekeken en hoe ze worden 

geapprecieerd en geïnterpreteerd blijft contextgebonden, ook dat is een onderdeel 

van het socialisatieproces  

 

 

vb.: mediagebruik bij kinderen tussen 0-8 jaar in de VS 

o mediagebruik op jonge leeftijd toont al sociale patronen 

o blauw: zwarte kinderen maken meer gebruik van media, 

gemiddeld 4u30 per dag & blanke kinderen 3u 

o bruin: aantal uur media zakt, naarmate het inkomen van de 

ouders stijgt 

o 65% v/d Amerikaanse kinderen met een laag inkomen 

hebben een tv hebben op hun slaapkamer vs. 20% v/d 

kinderen met een hoog inkomen  

o reden waarom meer tv kijken: verklaart door sociale 

ongelijkheid in de samenleving  

→ de mogelijkheid tot buitenschoolse activiteiten ontbreekt 

hen vb.: in buurten wonen waar het gevaarlijk is om buiten 

te spelen, vaker eenoudergezinnen, …  
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Differentiële socialisatie 

o naast een algemene socialisatie in de dominante cultuur die voor iedereen opgaat, richt 

socialisatie zich soms tot specifieke doelgroepen, m.a.w. specifieke doelgroepen krijgen 

specifieke waarden aangeleerd 

o de twee belangrijkste vormen van groepsspecifieke socialisatie zijn:  

1) klassenspecifieke socialisatie → men krijgt specifieke waarden en normen 

aangeleerd naargelang de plaats die men inneemt op de sociale ladder  

vb.: arbeiderskinderen: voetbal, boksen, …  middenklassekinderen: ballet, 

hockey, surfen, …  

2) genderspecifieke socialisatie → cultuuroverdracht en overdacht van waarden en 

normen die specifiek gericht zijn op jongens of specifiek gericht zijn op meisjes 

vb.: jongens: autootjes, kranen, geweren, …  meisjes: poppen, toverstaf, 

prinseskledij, make-up, …  

 

3.3.1 KLASSENSPECIFIEKE SOCIALISATIE  

 

Naast de socialisatie in de dominante cultuur (vnl. via formele kanalen zoals onderwijs), worden 

leden v/e sociale klassen ook gesocialiseerd in de subcultuur v/d eigen klassen (vnl. via primaire 

relaties) → via klassenspecifieke socialisatie vindt er reproductie van klassenverschillen plaats  

 

Hoe gebeurt klassenspecifieke socialisatie?  

→ veel theorieën over 

 

M. Kohn 

o de arbeidsomstandigheden v/d ouders bepalen in grote mate welke waarden ze belangrijk 

vinden 

o die waarden worden via socialisatie aan de kinderen aangeleerd en bepalen zo hun 

persoonlijkheid 

o bepaalde waarden maken het makkelijker om te voldoen aan de eisen v/h onderwijs, ze 

zijn zeer compatibel vs. andere waarden maken het moeilijk om te voldoen aan wat het 

klassieke onderwijssysteem verwacht  

o bepaalde waarden zorgen ervoor dat het onderwijs als springplank naar een carrière wordt 

gezien OF als een tijdelijke wachtkamer op een job/werkloosheid 
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Arbeiders en lager bedienden: 

o op hun werk hebben ze een gebrek aan betekenisvolle compensatie voor de geleverde 

inspanningen → kweekt de overtuigen dat het zinloos is om vandaag dingen te laten in het 

vooruitzicht van een beloning in de toekomst = kern onderwijs  

o ze hebben weinig ervaring met deffered gratification (uitgestelde beloning) 

o patroon wordt doorgegeven aan de kinderen → naar school gaan wordt voor 

arbeiderskinderen een tijdelijke situatie dat hen moet voorbereiden op een job na het 

middelbaar of op werkloosheid, dus geen voorbereiding op een succesvolle carrière  

o waarden die ouders meegeven zijn de waarden die ze nodig hebben om hun job uit te 

voeren vb.: gehoorzaamheid en extern gezag  

o deze waarden leiden tot een repressief opvoedingspatroon 

vb.: restricted code  

• veronderstellingen worden gemaakt in taal & men gaat er van uit dat de toehoorder 

ze kent, waarden worden stilzwijgend verondersteld 

• reden: opgroeien in homogene omgeving en als ze reizen gaan ze vaak naar 

dezelfde hotels 

 

Hoger bedienden en zelfstandigen: 

o job gekenmerkt door veel afwisseling, grote autonomie en een hoge complexiteit  

o waarden die nodig zijn: zelfredzaamheid, interne beheersing, intellectuele flexibiliteit, zin 

voor initiatief, deffered gratification (= nu werken voor een beloning later) 

o waarden leiden tot een participatief opvoedingspatroon  

vb.: elaborated code 

• hanteren een manier van spreken die voldoende abstract is om als algemeen 

denkraam te gebruiken en op verschillende situaties kan worden toegepast  

 

 

Welke opvoedingswaarden bereiden het best voor op een job in de veranderende arbeidsmarkt van 

2020? (4de industriële revolutie?) 

o onderzoek bevestigde M. Kohn (studie was 50 jaar oud)  

o opvoeding van arbeiderskinderen gebeurd op een veel meer autoritaire manier 

o de striktere opdeling die Kohn zag is vandaag niet meer dezelfde  

o arbeidsmarkt is gewijzigd (vb.: jobs gewijzigd, loopbanen dynamische geworden) & 

gezinsvormen waarin opvoeding moet gebeuren is veel meer gedifferentieerd geraakt  

o voor ouders moeilijk om te weten in welke waarden en competities ze moeten investeren  

 

 

Als opvoeding zien als voorbereiding op de arbeidsmarkt, hier op investeren, maar het wijzigt snel: 

(LINK: 3.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

→ het wordt voor ouders en individuen in deze samenleving steeds moeilijker om enige houvast te 

vinden om keuzes in de socialisatie op te baseren  
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P. Bourdieu & J.C. Passeron  

o de school speelt een belangrijke rol in de reproductie van klassenculturen en sociale 

ongelijkheid  

o de school is een middenklasse-institutie gebaseerd op middenklassenwaarden en met 

lesgevers die vnl. uit de middenklasse komen  

o kinderen gesocialiseerd in een middenklassengezin halen betere schoolprestaties omdat ze 

beschikken over cultureel kapitaal → waarden, normen en gebruiken van mensen in hogere 

sociale posities, het gaat over vertrouwd zijn met de gewenste culturele competenties  

vb.: in taal gebruik, manieren van denken, in opvattingen  

o kinderen uit arbeidersgezinnen worstelen met een cultureel deficit door onderwijs en 

socialisatie van waarden en normen die ze van thuis uit hebben meegekregen  

o hierdoor geraken kinderen uit arbeidersgezinnen vaak ervan overtuigd dat ze enkel 

geschikt zijn voor arbeidersjobs, we spreken in dit verband van autodiscriminatie, via 

internalisatie wordt deze overtuiging vaak een self-fulfilling prophecy  

 

 

→ Bordieu’s centrale stelling: 

hoe hoger de SES, hoe hoger het 

cultureel kapitaal van scholieren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o bewijs tegen individualiseringsthese → in een meritocratische samenleving is de positie 

waarin je terecht komt puur en alleen bepaald door je eigen individuele intelligentie, 

talenten en opleiding 

o bewijs voor these van de reproductie → er gebeurd sociale reproductie via economisch, 

cultureel en sociaal kapitaal 

o hierin speelt het onderwijs een fundamentele rol: het zorgt er voor dat klassenculturen in 

stand gehouden worden 

 

3.3.2 GENDERSPECIFIEKE SOCIALISATIE 

 

Socialisatie heeft ook een genderspecifieke dimensie. Gender staat voor de cultureel bepaalde 

invulling van rollen (nurture) die op het eerste zicht geslachtsgebonden zijn (nature).  

 

Simon De Beauvoir: “On ne naît pas femme, on le deviant” 

 

Landen, culturen en groepen verschillen sterk in welke mate ze aanzetten tot genderspecifieke 

verwachtingen: 

 

→ in sommige landen is er een zeer 

genderspecifiek en stereotype verwachtings-

patroon gekoppeld aan wat een man en aan 

wat een vrouw moet zijn  
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Genderrolsocialisatie gebeurt op veel manieren en langs veel kanalen, o.a.: 

o via specifiek dagdagelijks taalgebruik 

vb.: vrouw voorstellen als ‘hun meisje’ (wat nooit andersom zal gebeuren) 

vb.: bij visser direct aan een man denken en bij vissersvrouw niet aan iemand denken die 

aan visvangst doet (ze is de vrouw van de visser, haar identiteit wordt bepaald ten op 

zichten van haar man)  

• taalgebruik op veel plaatsen op de arbeidsmarkt nog niet aangepast aan de 

veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden  

• vroeger was de vrouw voor een groot stuk afwezig op de arbeidsmarkt of werden 

bepaalde zogenaamde mannen beroepen door vrouwen niet opgenomen  

vb.: vader spreken hun dochters op een andere manier aan dan hun zonen (LINK: 3.10) 

• dochters 

→ meer woorden gelinkt aan droevige emoties vb.: wenen, tranen en alleen 

→ meer woorden gelinkt aan het lichaam vb.: buik, gezicht, kaak, vet  

→ vaders zingen meer en zijn meer attentievol naar hun dochters toe  

• zonen 

→ meer worden zoals beste, winnen, super en top  

→ meer rough-and-tumble play  

o via dagdagelijkse interactie binnen het gezin  

• basis instituties zoals gezin en onderwijs 

• onderzoek: zodra een zwangerevrouw het geslacht weet van haar ongeboren kind, 

gaat ze bewust of onbewust meer stereotype verwachtingen stellen  

• genderrolsocialisatie start dus vanaf het moment dat men het geslacht van de baby 

leert kennen → dit geldt ook voor de omgeving  

vb.: oma koopt blauw of roos, zus legt haar barbies wel of niet aan de kant 

afhankelijk v/h geslacht  

o via spelactiviteiten en speelgoed 

o via schoolboeken  

vb.: in keuze van onderwerpen, foto’s, woordgebruik en associaties die worden opgeroepen  

vb.: Vlaamse scholierenkoepel wil meer gender-en gezinsdiversiteit in schoolboeken   

o via de werkgever 

• wanneer nadenken over promotie vaak enkel denken aan mannelijke medewerkers, 

want vrouwen zouden work-life-balance belangrijker vinden en niet echt 

leiderschapskwaliteiten hebben  

• vacatureteksten zijn er vaak al bewust of onbewust op afgestemd  

vb.: woorden gebruiken die geassocieerd worden met typische mannelijke 

kenmerken → vrouwen gaan minder snel solliciteren (= autodiscriminatie) 

o via de partner 

o via reclame/tv 

• via tertiaire socialisatie stereotype beelden de woonkamer binnen 

• reclame voor poetsproducten vaak vrouwen die uren lang schrobben terwijl de 

oplossing heel simpel kan zijn (met één veeg proper), deze wijsheid en kracht komt 

vaak een man (vb.: mister proper)  

 

 

 

 

Rapportage Pano: lieve jongens en stoere meisjes (LINK: 3.11) 

1) Hoe wordt genderrolsocialisatie in de praktijk gebracht?  

2) Hoe verschilt een land zoals België met de Scandinavische wereld als het op 

genderrolsocialisatie aankomt?  
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vb.: spelactiviteiten  

Spelactiviteiten van jongens Spelactiviteiten van meisjes 

meer ruwer, meer fysiek contact, trekken en 

duwen, vechten 

meer verbaal 

groepen zijn omvangrijker kleinere groepen, groter belang van 
dyadische relaties 

ontwikkelen meer activiteiten in openbare 

plaatsen, weg van de controle en het toezicht 
van volwassenen  
 
gevolg: leeftijdsgenoten liggen aan de basis 
van de initiatie van activiteiten, meer kans tot 
ontwikkelen van eigen regels en eigen 
gedragsstandaarden  

meer activiteiten die door volwassenen 

georganiseerd en gestructureerd worden: 
vaker in de omgeving van volwassenen  

meer hiërarchisch gestructureerd, jongens 
komen vlugger tot status- en machtsrangorden 
en deze zijn stabieler 

 
gevolg: meer ruimte voor conflict en 

competitie 

status en machtsrangorden zijn minder 
stabiel 
 

gevolg: weinig ruimte voor conflict en 
competitie, meer aandacht voor de noden 

van de anderen 

meer nadruk op competitie, meer 
competitieve manier van beïnvloeden en van 
middelen verwerven  

meer nadruk op samenwerken, 
groepsharmonie en uitnodigende vormen van 
communicatie (verbaal, overtuigen), weinig 
directe competitie  

 

vb.: Disney films  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o genderrolsocialisatie vindt plaats: beelden van wat vrouwen horen te doen & beelden van 

wat mannen horen te doen krijgen  

o beeld is doorheen de tijd verandert  

• 1937 Sneeuwwitje: naïef iemand, doet met veel enthousiasme vrijwillig het 

huishouden, na het werk is ze direct heel moe, het kwade zit bij een andere vrouw, 

de redding zit in een man (haar prins), letterlijk gezegd “eenmaal jouw schoonheid 

een man zal aantrekken, zal hij jou steeds beschermen”  

• 1950 Assepoester: opnieuw vrouw gekoppeld aan poetsen en zorgen, het verschil 

is dat assepoester niet vrijwillig poetst, het kwade zit in een andere vrouw en de 

redding in een man  

• 1959 Doorenroosje: een mooie vrouw, verschil is dat ze niks doet buiten mooi 

zijn en slapen, ze hoeft geen andere talenten te hebben dan haar schoonheid om 

een prins aan te trekken & opnieuw de prins die de dame in kwestie red  

• 1990 Ariel, Yasmien, Belle: verschil is dat deze vrouwen niet passief zitten te 

wachten tot dat hun prins hen komt redden, maar dit opkomen voor zichzelf wordt 

niet altijd positief onthaald (vb.: reactie op Belle die graag boeken leest), beest 

stelt zichzelf lange tijd agressief op tegenover Belle en zij ondergaat  

• 2009 prinses en de kikker: eerste gekleurde prinses  

• recent: meer differentiatie, meer sterke vrouwen afbeelden die onafhankelijk zijn, 

zelfstandig beslissingen nemen en hun eigen leven vorm kunnen geven  
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• beeld man: ook geëvolueerd 

→ tot jaren 90: uniform beeld van een man als een redder, held, sterk, klasse 

en status, toekomstige koning  

→ vanaf jaren 90: Gaston (Belle en het Beest), verwaand wezen (prinses en 

de kikker) die moet leren om verantwoordelijkheid op te nemen en 

onzelfzuchtig te zijn  

 

vb.: studio 100 

o schetst mini samenleving met eigen waarden, normen, 

sociale posities en arbeidsdeling 

o schets is uitvergroot, net zoals voor het 

genderstereotype beeld  

o vrouwen geen tewerkstelling: schoonheid & babbelen  

 

 

Genderrolsocialisatie speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en reproduceren van de 

genderongelijkheid op heel veel domeinen van het maatschappelijk leven. Landen en 

culturen verschillen sterk in de mate waarin ze genderongelijk zijn en die ongelijkheid aanpakken.  

 

vb.: 10 meest gendergelijke landen (2014) 

o gemeten op basis va 4 dimensies: a) 

politieke macht b) gezondheid c) 

opleidingsniveau d) mate waarin 

vrouwen deelnemen aan het 

economische leven  

o meest gendergelijke landen in 

Scandinavië  

o België in 2014 in top 10, maar sinds dan 

sterk op achteruit gegaan, momenteel 

op 32ste plaats  

o gendergelijkheid in deze landen op 

diverse manieren tot stand gekomen  

vb.: in IJsland 

• vrouwen resoluut gestaakt: geweigerd om te werken, kinderen van school te gaan halen, 

de was te doen, …  

• drastische wijzigingen doorgevoerd  

• sinds dien elk jaar opnieuw meest gendergelijke land  

• wettelijk verplicht om mannen en vrouwen in dezelfde functie evenveel te betalen  

vb.: Rwanda 

• gendergelijkheid gevolg van de genocide in jaren 90 

• 1 miljoen Tutsi’s vermoord, waarvan veel meer mannelijke slachtoffers 

• nieuwe verhouding: 60-70% vrouwen en 30-40% mannen  

• veel functies op arbeidsmarkt en in de politiek vervuld door vrouwen  

• vroeg drastische mentaliteitswijziging, want voordien amper vrouwen op de arbeidsmarkt 

terug te vinden 

 

vb.: opname zorgtaken Vlaanderen  
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o belangrijk element in gendergelijkheid → 3 patronen zichtbaar 

o rode lijn: vrouwen spenderen sinds 1999 minder tijd en zorg aan het huishouden en 

kinderen   

o blauwe lijn: mannen spenderen sinds 1999 meer tijd en zorg aan het huishouden en de 

kinderen  

o vergelijken mannen en vrouwen: kloof aantal uren dat men aan het huishouden en 

kinderen spendeert is kleiner geworden, maar vrouwen spenderen er nog steeds meer tijd 

aan per week 

 

Naast genderrolsocialisatie spelen ook instituties zelf een belangrijke rol in het ondersteunen en 

reproduceren van genderongelijkheid, ook op dit vlak verschillen landen en culturen in sterke 

mate van elkaar.  

vb.: landen waar de wetgeving het verbied aan vrouwen om met de auto te rijden of om eigen 

centen te hebben  

 

vb.: arbeidsmarkt  

o kans op promoties of 

leidinggevende functies 

o genderkloof in verloning 

wanneer mannen en 

vrouwen tewerkgesteld 

worden  

o zal volgens World 

Economic Forum nog 168 

jaar duren voordat er 

gendergelijkheid tussen 

mannen en vrouwen 

wordt gerealiseerd  

 

Allerlei institutionele maatregelen mogelijk om de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt  

verzwakken of versterken  

vb.: IJsland waar een gelijk loon voor mannen en vrouwen verplicht is  

vb.: mogelijkheid tot vaderschapsverlof → landen verschillen hier sterk in  

• Canada, Tsjechië, Ierland: mogelijkheid tot vaderschapsverlof helemaal niet voorzien 

• Korea, Japan, Frankrijk: aanzienlijk aantal weken voorzien (halfjaar tot volledig jaar)  

• wil niet zeggen dat als de mogelijkheid er is, vaders dit ook werkelijk gaan opnemen  

• IJsland verplicht om vaderschapsverlof op te nemen → hierdoor genderkloof in verloning en 

promotiekansen afgenomen  

• Zweden: ouderschapsverlof delen en vaders worden negatief bekeken wanneer ze hun deel 

niet opnemen  

• landen verschillen in mate en aantal weken dat ze ouderschapsverlof toestaan, maar ze 

verschillen ook in de mate waarin ze voor die periode compenserend loon voorzien 

vb.: Noorwegen aantal weken veel lager dan in Korea, maar Noorse mannen krijgen 90% 

van hun normale loon tijdens het ouderschapsverlof  

 

 

Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt uit zich enerzijds in horizontale segregatie → mannen en 

vrouwen zijn niet steeds in dezelfde sectoren tewerkgesteld 

o vrouwen zijn het meest aanwezig in de tertiaire en quartaire sectoren 

vb.: commerciële diensten, advies en bijstand, financiële diensten, horeca en kleinhandel, 

onderwijs, ziekenhuizen en overige maatschappelijke diensten 

o de oorsprong van horizontale segregatie ligt in het onderwijs  

• seksesegregatie vb.: meisjes kiezen vooral voor humane wetenschappen, sociaal 

en technische wetenschappen, verzorging of kantoor & jongens kiezen vooral voor 

wiskunde, exacte wetenschappen, elektromechanica of houtbewerking  
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Anderzijds uit genderongelijkheid zich ook in verticale segregatie → mannen zijn meer dan 

vrouwen vertegenwoordigd in hogere posities. Hiervoor zijn een aantal verklaringen: 

1) glazen plafond (glass ceiling): een metafoor voor de bijna onzichtbare discriminerende 

barrières die het doorstoten van vrouwen naar de top onmogelijk maakt 

→ “glazen” omdat het verwijst naar de onzichtbaarheid van die barrières  

vb.: academische wereld, meer vrouwen dan mannen halen hun master en ongeveer 

evenveel vrouwen als mannen halen hun doctoraat, maar vrouwen zijn toch in de meeste 

landen sterk ondervertegenwoordigd bij de professoren (25% professor & 10% hoogleraar) 

vb.: decanen bijna enkel mannen  

• we weten welke mechanisme er spelen, maar tempo waarop het wordt aangepakt 

en weggewerkt is zeer laag  

1. beoordelingsprocessen  

vb.: beoordeling- en selectiecommissies → vrouwen moeten met een 

straffer dossier afkomen om de job te krijgen  

vb.: aanbevelingsbrieven → vrouwen vaak omschrijven als hardwerkend en 

toegewijd en mannen als briljant en excellent  

vb.: hoe studenten professoren beoordelen → vrouwelijke professoren op 

een andere manier en op andere criteria beoordelen  

2. aanspreken  

vb.: op receptie aan prof vragen van welke prof ze de vrouw zijn  

vb.: in mail vrouwelijke prof aangesproken als mevrouw en mannelijke 

assistent als prof  

2) glazen lift (glass elevator): soms gebruikt om de snellere promotie van mannen boven 

vrouwen (vooral in managementfuncties) weer te geven binnen door vrouwen 

gedomineerde bedrijfstakken als verpleging  

vb.: 15 werknemers in een bedrijf waarvan 1 mannelijk, dan is de kans groot dat hij de 

promotie zal krijgen  

3) kleverige vloer (sticky floor): soms gebruikt om aan te geven dat vrouwen (vooral vrouwen 

in lagere posities) minder snel dan mannen promotie maken bij het begin van hun carrière 

doordat ze bepaalde denkpatronen hanteren die zichzelf gaan boycotten  

vb.: beperktere zelfwaarding en zelfvertrouwen  

vb.: gedachten die er voor zullen zorgen dat je wel of niet zult solliciteren → man en vrouw 

met dezelfde competenties gaan hetzelfde vacaturen bericht lezen en toch anders 

reageren, als mannen aan 40-50% v/d beschrijving voldoen gaan ze solliciteren terwijl dit 

percentage bij vrouwen rond 80-100% ligt voordat ze effectief gaan solliciteren  

vb.: zelfcensuur → zichzelf beperkingen opleggen, dat ze zelfs niet moeten proberen omdat 

het toch niet gaat lukken (= autodiscriminatie & self-fulfilling prophecy) 

4) glazen klif (glass cliff): een situatie waarbinnen iemand, meestal een vrouw, wordt 

bevorderd tot een risicovolle, moeilijke baan waar de kansen op mislukking groter zijn 

vb.: in de politiek  

 

In heel wat landen en culturen is er de afgelopen decennia een (zeer trage) shift naar minder 

genderongelijkheid, dit zet zich door in de genderrolsocialisatie  

→ werken via verschillende mechanisme  

o via bewustmaking van “gender” 
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vb.: in economie en geneeskunde bij dataverzameling meestal de man gebruikt als 

uitganspunt → betekent dat veel zaken eigenlijk niet geschikt zijn voor vrouwen  

vb.: bij crashtest wordt er vanuit gegaan dat er een man van 1m77 aan het stuur zit → 

autostoelen minder geschikt voor vrouwen (47% meer kans op ernstige verwondingen en 

17% meer kans om te overlijden bij een auto-ongeluk)  

vb.: Europese Unie verplicht tot crashtesten met vrouwen, maar vrouwen eindigde in 

passagier stoel of achteraan in de auto  

vb.: mannen maken meer kans om geholpen te worden door een omstander als er 

hartmassage nodig is  

vb.: pictogrammen in Noorwegen voor zorgbehoevende en baby’s bij de mannen i.p.v. bij 

de vrouwelijke toiletten  

o via introductie en promotie van genderneutraliteit 

vb.: genderneutrale scholen (LINK: 3.12) 

• niet naar kinderen verwijzen als jongens of meisjes, maar als mensen  

• geen vooronderstellingen over welk soort speelgoed voor meisjes en jongens 

gepast is, of hoe ze zich zouden moeten gedragen  

• meisjes moeten niet rustig zijn, jongens mogen wenen  

• kinderen maken zo minder gender assumpties: meer mogelijkheden  

vb.: genderneutrale overheden/vacatureberichten  

vb.: genderneutraal speelgoed (genderneutrale barbies)  

o via het verzwakken of expliciet verwerpen van genderstereotypes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vb.: reclame (LINK: 3.13: wetgeving in UK: verboden genderstereotype beelden te tonen)   

 

3.4 SOCIALE CONTROLE 

 

Sociale controle → wie zich niet conformeert en (teveel) buiten zijn/haar rol gaat, zal ervaren dat 

er allerlei sociale mechanismen en processen bestaan die ervoor zorgen dat men terug op het 

rechte pad worden geduwd  

o sociale controle gebeurt vaak onbewust, zowel door diegene die sociale controle uitvoert 

als diegene die de sociale controle ondergaat 

o alle vormen van socialisatie zijn ook (on)bewuste vormen van sociale controle  

o bij sociale controle spelen sociale sancties een cruciale rol, ze zetten mensen aan tot 

bepaald handelen of weerhouden hen ervan 

 

Vier soorten sociale sancties: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Interne → sancties die het individu zichzelf gaat opleggen (kan positief of negatief zijn) 

Externe → sancties die de omgeving gaat opleggen (kan positef of negatief zijn) 

 

Combinatie van sociale sancties ook mogelijk  

vb.: echtscheiding = externe sanctie (economisch) en interne sanctie (schuldgevoel) 

 

Norbert Elias: civilisatieproces 

o interne controle vanaf 16de-17de eeuw steeds belangrijker worden  

o vanaf 16de eeuw: maatschappelijke veranderingen waarbij het steeds belangrijker werd om 

de waarden en normen van de samenleving die nodig zijn om die nieuwe 

samenlevingsstructuren te dragen te laten internaliseren  

o belangrijk om een sociaal geweten te krijgen dat intern gedrag wordt, verankerd in het 

individu  

 

Beloningen 

o vb.: goed gevoel als je bloed hebt gegeven, slagen voor een examen, iemand helpen, …  

o waarom worden we hier blij van? waarom vinden we dit eigenlijk niet gewoon?  

o vanuit maatschappelijke structuren: slagen voor een examen betekent dat je jouw eigen 

rol als student succesvol hebt uitgevoerd & de samenlevingen voorziet hierbij zowel 

positieve interne als positieve externe sociale sancties  

o bedoeling van beloningen is dat je het eigen positieve gedrag gaat verder zet & dat andere 

leden van het systeem dit voorbeeld en de gevolgen zien en daardoor de samenleving gaan 

reproduceren (= wederom basisbehoefte samenleving die vervult wordt)  

 

Negatieve interne sancties 

o mechanisme die via socialisatie en internalisatie in het individu worden verankerd zodanig 

dat je negatieve gedachten en gevoelens krijgt waardoor je je gedrag gaat aanpassen  

vb.: schuldgevoelens  

o opwekken van schuld en schaamte sterk afhankelijk van cultuur tot cultuur 

 

Maatschappelijke structuren zijn niet altijd succesvol in het binnen brengen van de juiste waarden 

en normen en sanctiemechanismen in individuen  

o sommige individuen storen zich niet aan de sociale regels en sociale conventies die een 

samenleving probeert op te leggen  

o gevolg: geen sturing van gedachten en gevoelens van binnenuit om op het juiste pad te 

blijven  

o in extreme geval: psychopaten en sociopaten  

• individuen zonder geweten, de interne sanctiemechanisme ontbreken of zijn te 

beperkt 

• psychopaten: streven naar macht en eigen belang op een koele en berekende 

manier  

• sociopaten: op een meer impulsieve manier, grillig in gedrag, meer ad hoc, vaak 

gedreven door woede  

• psychopaten slagen er in veel samenlevingen in om hoge sociale posities op de 

arbeidsmarkt in te nemen en om hoge diploma’s te verwerven  

• sociopaten zijn doorgaans laag geschoold, werkloos of te werk gesteld in low profile 

beroepen 

 

Externe sociale sancties 

o wetten en rechtspraak, maar ook meer subtiele manieren zoals mores (wetten en zeden) 

en folkways (de gewoonten) 

o alleen al het idee om gewaardeerd te worden zet aan tot conformerend gedrag  

vb.: kinderen zullen hierdoor (gevoel geliefd te zijn) doen wat hun ouders verwachten  
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3.5 AFWIJKEND GEDRAG  

 

Afwijkend gedrag/deviant gedrag → is sociaal handelen dat de waarden en normen van een 

samenlevingsverband stelselmatig overtreedt, het impliceert de weigering of het onvermogen om 

zich te houden aan de spelregels van de betreffende sociale context. 

 

Op afwijkend gedrag volgt een sociale reactie door het samenlevingsverband dat haar stabiliteit 

bedreigd ziet. De tolerantie voor afwijkend gedrag varieert (vb.: van cultuur tot cultuur). De marge 

is kleiner voor overtredingen op de centrale spelregels (wetten, zeden) dan voor minder 

belangrijke spelregels (gewoonten).  

 

Afwijkend gedrag is functioneel: het stimuleert niet alleen conformisme in de sociale context, 

maar zaait tezelfdertijd de kiemen voor verandering in de samenleving.  

→ wanneer iemand afwijkt van waarden en normen, worden die waarden en normen eigenlijk nog 

eens duidelijk gemaakt (niet alleen voor degene die de waarden en normen volgen, maar ook voor 

degene die afwijken)  

 

Door het sanctioneren van de afwijkers, wordt bij de anderen de overtuiging gevoed dat de eigen 

waarden en normen belangrijk en juist zijn (= schandpaaleffect) en zal het samenhorigheidsgevoel 

toenemen (wij  zij).  

o m.a.w personen die de regels wel volgen, worden er aan herinnert dat ze goed bezig zijn  

o persoon die afwijkend gedrag stelt, wordt met negatieve sancties belast (intern & extern) 

o er zijn hierop drie reacties mogelijk 

1) individu gaat zich opnieuw conformeren  

2) individu stapt uit het systeem  

vb.: naar ander land verhuizen, nieuwe job zoeken, …  

3) niet het individu, maar het systeem zal zich geleidelijk aan gaan aanpassen  

• wanneer er veel leden het afwijkend gedrag stellen, mogelijks 

aanpassingen gaan doorvoeren  

• zie driehoek (één individu zal driehoek niet veranderen, maar via 

interacties kunnen maatschappelijke structuren veranderen)  

 

vb.: klimaatspijbelaars  

o het systeem voorziet dat scholieren de lessen volgen (leerplicht) 

o wanneer men spijbelt, stelt men afwijkend gedrag  

o elke donderdag stelselmatige overtreding v/d spelregels 

o overtreding zorgt bij overtreders voor een ‘wij-gevoel’, we krijgen positieve interne en 

externe sancties maar binnen klimaatbeweging zelf & reactie samenleving buiten de 

klimaatbeweging is heel divers  

o regering spreekt over burgerlijke ongehoorzaamheid & er wordt gezegd dat scholieren hun 

rol als burger moeten opnemen  

o vanuit systeem gekeken naar klimaatspijbelaars door de aandacht af te wenen van het 

systeem & te individualiseren vb.: wijze op de ecologische voetafdruk v/d ene of andere 

persoon → systeem doet dit om de stabiliteit te behouden die nodig is om de eigen 

maatschappelijke behoeften te realiseren  

 

Types van afwijkend gedrag  

Robert Merton  

o Amerikaanse socioloog die verder werkt in de traditie van Durkheim → plaatsen binnen 

paradigma van structureel functionalisme  

o hij zet zich af tegen biologisch determinisme & het idee dat de sociale orde er slechts is om 

impulsen in bedwang te houden  

o volgens hem is het de sociale structuur zelf die deviant gedrag in de hand werkt, omdat het 

doelen definieert zonder daartoe de middelen ter beschikken te stellen om die doelen te 

bereiken = deviantie in haar algemene maatschappelijke context 
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o bekijkt deviantie vanuit een spanning (strain) tussen de cultureel bepaalde doelen en de 

institutioneel aanvaarde middelen om de doelen te bereiken  

• cultureel bepaald doel: succesvol zijn in het leven  

• institutioneel aanvaard middel: betaald werk, diploma, zelfvoorzienend zijn (niet 

gaan stelen)  

o als de meerderheid gelooft dat de doelen voor iedereen haalbaar zijn, maar dit in 

werkelijkheid een mythe is, is er een toestand van anomie (andere invulling dan Durkheim)  

o de anomietheorie onderscheidt 5 types van deviant gedrag: 1) conformisme 2) innovatie 

3) ritualisme 4) retraitisme 5) rebellie  

o sociale positie van mensen heeft invloed op de keuze van het type gedrag waarvoor men 

gaat kiezen vb.: middenklasse kiezen vaak voor ritualisme & onderste lagen v/d 

samenleving kiezen vaak voor innovatie (wat gewoonlijk binnen de samenleving gezien 

wordt als deviant gedrag of non-conformisme) 

o criminaliteit en deviant gedrag zijn sociale verschijnselen veroorzaakt door sociale 

ongelijkheid → anomie tussen doel en middelen bepaald de mate waarin afwijkend gedrag 

zal voorkomen  

 

vb.: succes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o als een samenleving als doel stelt om succes te hebben (een hoge status, macht, geld, een 

auto, …) dan moet ze daar ook de middelen (vb.: diploma) voor voorzien om dat doel te 

bereiken  

o die aanvaardbare middelen liggen niet in iedereens bereik (vb.: geen toegang tot hoger 

onderwijs, geen goede job) waardoor er een spanningsverhouding ontstaat  

o om die spanningsverhouding te verminderen, kan er naar verschillende vormen van gedrag 

worden overgeschakeld  

 

Conformisme → er moet niet naar andere vormen worden overgeschakeld, want je kan de doelen 

aanvaarden en de middelen zijn beschikbaar, gaat er vanuit dat zelfs als je geen succes hebt, je je 

toch blijft gedragen zoals de samenleving dat vraagt 

 

Innovatie → je blijft de doelen die de samenleving vooropzet aanvaarden, maar je grijpt naar 

andere middelen, innovatief gedrag doet zich volgens onderzoek vooral voor in de meer 

verstedelijkte gebieden 

vb.: drugshandel (-), baanbrekende kunstenaars (+) 

 

Ritualisme → persoon houdt zich vast een de traditionele gedragspatronen, maar de persoon wordt 

onverschillig ten op zichten van de waarden die moeten worden nagestreefd  

vb.: schrijft maandrapporten, maar weet dat deze eigenlijk niet nodig zijn en niemand ze leest  

 

Retraitisme → afstand nemen van de samenleving en zich terugtrekken al dan niet vrijwillig 

 

Rebellie → je gaat niet akkoord met de doelen, maar je zet zelf er andere doelen tegenover en je 

gaat andere wegen bewandelen om deze doelen te realiseren  
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Typologie Robert Merton vaak gebuikt om organisaties die problemen hebben te helpen   

o eerst kijken naar de mismatch tussen de doelen die worden opgelegd en de middelen die 

de organisatie ter beschikking stelt aan de leden om die doelen te bereiken  

o in veel organisaties zijn er problemen van ritualisme 

o soms omgekeerd probleem: de doelen zijn zo dominant dat men de geijkte middelen links 

laat liggen om het doel te bereiken  

 

vb.: behalen diploma  

o conformisme: volgen gedragsregels zoals de samenleving en de Ugent deze voorziet 

vb.: naar de les gaan, nota’s nemen, studeren, examens afleggen, slagen voor het vak 

o innovatief: niet naar de les gaan, maar wel cursussen kopiëren omdat men het diploma 

wil behalen, maar ook alternatieve vormen gebruiken  

vb.: info zoeken op youtube  

o ritualisme: men is niet zozeer geïnteresseerd in het behalen van het diploma, maar men 

komt wel naar de les, neemt nota’s en legt de examens af, het komt niet vanuit een 

intrinsieke motivatie, maar omdat men die doelen moet realiseren vanwege vb. de ouders 

o retraitisme: de opleiding kan hen niet veel schelen en de middelen (vb.: les volgen) staan 

niet meer op het verlanglijstje, vaak studenten die de studies stopzetten  

vb.: hikikomori (Japanse studenten die studies stopzetten)  

o rebellie: studenten die geen studenten meer zijn, ze haken af, streven de waarden, 

normen en doelstellingen niet meer na (geen lessen volgen, geen examens afleggen) 

vb.: Westen verlaten en ontwikkelingshulp gaan bieden, boerderij in Zuiden van Frankrijk 

opstarten  

 

 

Wanneer is gedrag afwijkend?  

o of gedrag als “afwijkend” wordt beschouwd, is niet altijd duidelijk, het is het duidelijkst 

in sociale contexten waar er slechts één cultuurpatroon is en waarden en normen duidelijk 

zijn voor iedereen, in moderne samenlevingen is dat nog zelden het geval  

o wat als “afwijkend” wordt beschouwd varieert naargelang de sociale context, en binnen 

eenzelfde context vaak ook naargelang de tijd 

vb.: homofilie  

• wel of niet als afwijkend beschouwd naargelang sociale context en tijd  

• lange tijd in DSM gestaan als psychiatrische stoornis en later als stoornis v/d 

seksuele oriëntatie  

vb.: gaming disorder in ICD11 

 

In veel sociale contexten bepaalt de sociale klasse in belangrijke mate of een handeling formeel 

als “afwijkend” wordt bestempeld (gelabeld) of niet 

vb.: kleine criminaliteit vs. witteboordencriminaliteit  

 

In veel sociale contexten bepaalt de sociale klasse ook de reactie van de sociale context op dat 

“afwijkend” gedrag  

o kinderen uit de arbeidersklasse: bij afwijkend gedrag sneller doorgestuurd naar beroeps-of 

buitengewoon onderwijs, sneller labels van “gedragsgestoord” of “psychiatrische stoornis” 

o volwassenen uit de arbeidersklasse: vaker sancties via het juridisch systeem, minder 

mogelijkheid tot individuele hulpverlening achter de schermen  

vb.: beroep doen op psychologen en psychiaters bij afwijkend gedrag en zo buiten het 

gerechtelijke systeem blijven  

→ aanzienlijke gevolgen op het leven v/d persoon en op de kansen die deze persoon nog 

zal hebben op de arbeidsmarkt  

vb.: bij een zelfde criminele daad, krijgen gekleurde mensen veel vaker een effectieve 

celstraf of de doodstraf  
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vb.: gevangenis in de VS 

o beeld v/h aantal gevangen per 100.000 inwoners & VS 

heeft 670 gevangen per 100.000  

o VS, Rusland, Rwanda en Brazilië: aantal gevangenen in 

deze landen een veelvoud van andere landen zoals 

Duitsland, Denemarken, Zweden of Indië  

o laatste 40 jaar, 5x zo veel gevangen in de VS in de 

gevangenis terecht gekomen  

o → niet een gevolg van een toename van afwijkend 

gedrag, maar een verandering v/d wetgeving = in het 

meeste liberalen land, krijg je de sterkste repressie tegen 

afwijkend gedrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o beeld van gevangenen en algemene populatie opgedeeld naar “ras”  

o % zwarten mensen in de gevangenis 3x zo groot dan het % zwarten mensen in de 

algemene populatie  

o zwarten mensen die afwijkend gedrag stellen hebben dus veel meer kans dan andere 

groepen om effectief in de gevangenis te komen 

o 63% v/d de algemene populatie in Amerika bestaat uit witte mensen en slechts de helft 

vind je terug in de gevangenis  

o ondervertegenwoordiging van blanken mensen in Amerikaanse gevangenissen wanneer er 

afwijkend gedrag wordt gesteld  

 

 

o kans berekend voor 18-19 jarigen om in 

de gevangenis terecht te komen  

o mannen hebben in vergelijking met 

vrouwen veel meer kans om in de 

gevangenis terecht te komen  

o binnenin de groep mannen aanzienlijke 

verschillen tussen blanke, zwarte en 

latino mannen, hetzelfde geld voor 

binnenin de groep vrouwen 

o van alle mannen in de VS kunnen we 

verwachten dat 1/9 in een Amerikaanse 

gevangenis terecht zal komen, bij zwarte 

mannen is dit 1/3  

 

 

Niet alle sociale contexten reageren op dezelfde manier op dezelfde vorm van afwijkend gedrag, 

deze differentiatie in de reactie van de sociale context uit zich op verschillende manieren  

→ uit de manier waarop deze samenlevingen reageren op afwijkend gedrag, kunnen we heel veel 

over die samenlevingen leren  
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vb.: Noorwegen  

o agenten zijn niet standaard bewapend 

o ook Breiviks terreurdaad verandert daar niet aan: ze waren nog steeds voorstander  

o uit een enquête na Breivik blijkt dat 60% van de Noorse politieagenten het niet fijn zou 

vinden indien ze altijd bewapend zouden moeten zijn  

o Noorse agenten dragen alleen wapens wanneer ze een oproep krijgen en naar een 

gevaarlijke situatie moeten  

o de agenten kunnen de meeste situaties afhandelen met een minimum aan kracht & dit is 

ook hun doelstelling  

o debat over standaard bewapening liep al lang & nam een vlucht sinds de terreurdaad van 

Breivik (verkleed als agent en schoot op een eiland 69 jongeren dood → terreurdaad 

ingegeven door extreemrechtse en anti-islamitische ideeën en anti-feminsime)  

 

vb.: IJsland 

o eind 2013 schiet de IJslandse politie voor het eerst iemand dood (man van 60 jaar die om 

onbekende reden met een jachtgeweer in de hoofdstad van Reykjavik begon te schieten) 

→ IJsland was op dit moment in shock 

o de criminaliteit op het eiland, dat 322 000 inwoners telt, is bij de laagste ter wereld 

o er zijn slechts ca 600 politieagenten van wie maar een paar tientallen een dienstwapen 

hebben  

 

vb.: buitenlandse gevangenissen  

o cfr. “Alloo en de buitenlandse gevangenissen” → Belgen gaan bezoeken (veel variatie)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o gevangenissen met chaos en overleven met wat je te pakken kan krijgen  

o gevangenen zitten er soms zonder te weten waarom en hoelang (of men er ooit uit komt) 

o geen bed, geen verzorging, geen voedsel, … 

o cipiers en directeurs beslissen naar eigen gevoel hoe het leven in de gevangenis moet 

lopen & niet zelden worden gevangenen slachtoffer van folterpraktijken  
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o in hoofdstad van Brazilië, ligt op een paar meters van het rustige Saint Prédo plein  

o gevangenis is een samenleving in een samenleving: cipiers staan aan de buitenkant v/d 

gevangenis, maar geen cipiers meer binnenin  

o het is aan de gevangenen zelf om issues op te lossen & ze doen dit met democratisch 

gekozen vertegenwoordigers & privé milities (groepen bewapende gevangenen die de orde 

handhaven en beschermen diegene die betalen of voordelen bieden)  

o zowel rijken en armen  

o aparte economie: moeten zelf voor hun voedsel zorgen (en alle andere zaken die ze nodig 

hebben) → restaurants, winkeltjes, kapperszaken, … opgericht  

o veel gezinnen met kinderen gaan vrijwillig in de gevangenis wonen  

 

LINK: 3.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o gevangenis met eigen website, weinig bewapende cipiers en veel hulpverleners (dokters, 

psychologen, psychiaters, …) 

o idee: dag 1 van gevangennamen is hetzelfde als dag 1 v/d reïntegratie  

o proberen zo goed mogelijk het leven na de gevangennamen te simuleren  

vb.: eigen huisjes waarin gezin op bezoek kan komen, eigen muziekstudio, woonkamers, … 

vb.: inrichting met Ikea materiaal: zo dicht mogelijk laten aansluiten bij het leven buiten 

de gevangenis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o gevangenis dicht bij Oslo  

o 10% pleegt opnieuw een misdaad hierna (in tegenstelling tot 30%)  
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Verklaringen voor deviantie:  

1) Durkheim: contexttheorie: zelfdoding correleert met de wijze waarop mensen samenleven  

o egoïstische zelfdoding: sociaal geïsoleerde en niet geïntegreerde mensen  

o altruïstische zelfdoding: te sterke sociale cohesie  

o anomische zelfdoding: wanneer mensen geen waarden of normen meer hebben 

o fatalistische zelfdoding: geen uitweg meer zien  

 

2) Becker: labelingstheorie: niet het gedrag zelf is de oorzaak, maar hoe mensen er op 

reageren → iets is enkel afwijkend gedrag als anderen het ook zo labelen  

o primaire deviantie: alle handelen dat afwijkt van de norm Vb: illegaal parkeren, 

door het rood licht rijden  

o secundaire deviantie: alle handelen dat afwijkt van de norm en als deviant 

bestempeld wordt door de omgeving  

o blaming the victim syndroom: slachtoffers van labeling krijgen de schuld van hun 

situatie  

 

3) learned deviance theorie: mensen die in subculturele waarden en normen worden 

gesocialiseerd, zullen zich er naar gedragen, ook al wijken ze dan af van wat gangbaar is 

 

4) conflicttheorie: diverse groepen strijden om macht, kapitaal en status; maar niet alle 

groepen hebben de legitieme middelen, zij die dat wel hebben zullen andere groepen als 

deviant bestempelen voor de middelen die zij gebruiken  
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GASTCOLLEGE: SUPERDIVERSITEIT 

TEKST: SUPERDIVERSITEIT: THE NEXT LEVEL 

 

KUNNEN SOCIALE PROFESSIONALS MAATWERK BLIJVEN LEVEREN? 

 

Superdiversiteit is hip. Studiedagen over diversiteit, interculturele competenties, cultuur- en 

divers-sensitief werken, volgen elkaar in snel tempo op. De voorbije weken publiceerde Sociaal.Net 

een boeiende reeks over jeugdhulp in tijden van superdiversiteit. De populariteit van het concept 

‘superdiversiteit’ biedt kansen, maar houdt ook een risico in. Houden we de focus scherp op wat 

superdiversiteit verschillend maakt van de multiculturele samenleving van het einde van de 

20ste eeuw? 

 

CONTAINER 

 

Sinds Steven Vertovec in 2007 superdiversiteit als een nieuw concept gebruikte om de diversiteit in 
Londen te beschrijven, is het begrip aan een opmars bezig. Zeker in Vlaanderen is het een 
gangbare term. Hij gebruikte deze term omdat het Londen van de 21ste eeuw niet meer te vatten 
was in de klassieke begrippen van multiculturaliteit of diversiteit. → nieuw concept omdat het ons 
een nieuwe fase in de demografie wilt beschrijven, die van de 20ste eeuw volstaat niet meer. Wat is 
er veranderd? Sinds WO2 zijn samenlevingen heel hard veranderd.  

‘Superdiversiteit is géén synoniem van een multiculturele samenleving.’ 

Het staat centraal in boeken als ‘Superdiversiteit en democratie’ van Ico Maly, Jan Blommaert en 

Joachim Ben Yakoub of ‘Superdiversiteit. Een nieuwe visie op integratie’ van Maurice Crul, Jens 

Schneider en Frans Lelie. Mijn boek ‘Superdiversiteit. Hoe migratie onze samenleving verandert’ is 

ondertussen al aan een zesde druk. 

 

Het veelvuldig gebruik heeft als risico dat het een containerbegrip wordt, waar iedereen 

uiteenlopend interpretaties instopt. Een heldere invulling is dan ook belangrijk. Superdiversiteit is 

géén synoniem van een multiculturele samenleving of van diversiteit. Het is geen nieuw woord 

voor eenzelfde realiteit, maar een nieuw concept en een nieuwe manier van kijken naar de realiteit. 

 

Superdiversiteit heeft 3 grote kenmerken: 1) kwantitatieve veranderingen: toename in diversiteit 

2) kwalitatieve verschillen: groeiende diversiteit in de diversiteit 3) normalisering diversiteit. Ik 

onderscheid drie transities om superdiversiteit te omschrijven. Géén van de drie afzonderlijk dekt 

superdiversiteit. Het gaat om het samengaan en het samenspel tussen de drie. 

 

SUPER VEEL MEER 

 

Het eenvoudigste lijkt de kwantitatieve transitie. West-Europese landen kennen een sterke 

toename van de etnisch-culturele diversiteit, zeker de laatste twee decennia. We werden 

immigratie-samenlevingen. 

 

Het actief aantrekken van gastarbeiders in de jaren ’50 en ’60 leidde samen met de dekolonisatie 

tot volgmigratie en gezinshereniging. De economie groeide: dus gastarbeiders voor het zware en 

vuile werk en vrouwen op arbeidsmarkt. 1973: economische crisis → groei en werkloosheid viel stil 

→ geen nieuwe gastarbeiders meer. Vanaf 1989 weer groei migratie: volgmigratie (partners en 

kinderen gastarbeiders), globalisering wereld (meer wereldhandel) en val Berlijnse muur. Migratie 

kwam vanaf dan vanuit de hele wereld. Na de val van de Muur, de uitbreiding van de Europese 

Unie en de globalisering verbreedde het aantal landen van oorsprong sterk. Jaren 90: toename 

asielmigratie → meer diversiteit.  

 

De etnische diversiteit groeit vandaag overal, maar het sterkst in de steden. Grote steden in 

Europa worden majority-minority-cities, waar de meerderheid van de stadsbewoners een migratie-

https://sociaal.net/themas/diversiteit/
https://www.epo.be/uitgeverij/boekinfo_boek.php?isbn=9789491297663
https://www.elitesproject.eu/publications/books
https://www.acco.be/nl-be/items/9789462922952/Superdiversiteit
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achtergrond heeft. Dat is vandaag al in Brussel, Amsterdam, Rotterdam of Genk. Voor 2020 heeft 

ook de meerderheid van de Antwerpenaren een migratie-achtergrond. 

 

Dat komt niet alleen door nieuwe migratie of vluchtelingen, maar vloeit voort uit het demografisch 

profiel van de huidige stadsbewoners. De oudste inwoners zijn bijna uitsluitend autochtonen, van 

de jongeren hebben twee op drie een migratie-achtergrond. De oudste leeftijdsgroepen zullen de 

volgende decennia wegvallen door sterfte. Transitie naar een diverse samenleving heeft dus m.a.w. 

niet alleen te maken met migratie, maar ook met het leeftijdsprofiel van de bestaande bevolking.  
De kinderen en jongeren van vandaag worden de ouders van morgen en de voornaamste motor 

achter de kwantitatieve transitie naar superdiversiteit. 

 

MEER DIVERSE DIVERSITEIT 

 

Maar veel belangrijker is de kwalitatieve transitie. Superdiversiteit gaat over processen van 

differentiatie, met een toenemende diversiteit in de diversiteit. 

‘Superdiversiteit laat ons voorbij culturele stereotypen kijken.’ 

20ste eeuw: mensen uit klein aantal landen van herkomst, migreerden naar een klein aantal andere 

landen. Migratie in de 21ste eeuw kent een veel grotere waaier aan landen van herkomst. Er zijn 

meer nationaliteiten, er worden meer talen gesproken, de diversiteit aan religieuze achtergronden 

groeit. De waaier aan migratiemotieven en verblijfsstatuten wordt ruimer en complexer. 

 

Verschillen binnen gemeenschappen worden vaak groter dan die tussen gemeenschappen. Denk 

aan verschillen tussen eerste, tweede, derde of vierde generatie of aan verschillen tussen hoog- en 

laagopgeleiden, rijk en arm, werkenden en werklozen, ouderen en jongeren, praktiserende 

gelovigen of ongelovigen. 

 

De lens van superdiversiteit doet ons deze groeiende differentiatie zien en laat ons voorbij culturele 

stereotypen kijken. De Vlaming bestaat niet, en gelukkig maar. Tussen bezoekers van de 

IJzerbedevaart, Pukkelpop, Manifiesta of Tomorrowland bestaan grote verschillen. Evenmin bestaat 

de Waal, de Nederlander, de migrant, de Marokkaan, de moslim, de Afrikaan of de Syrische 

vluchteling. 

‘De Vlaming bestaat niet.’ 

Ook al delen mensen een land van herkomst, een taal, een cultuur of een geloof, het maakt hen 

niet tot stereotypen van een cultuur of geloof. 

 

GEEN UITZONDERING MEER 

 

Ten slotte gaat superdiversiteit over langzame en soms moeizame processen van normalisering 

van diversiteit. Het gaat niet langer over minderheden die de uitzondering zijn in een blanke 

samenleving. In steden, wijken, scholen, winkelstraten, sportploegen, ziekenhuizen of sociale 

voorzieningen is diversiteit niet langer de uitzondering. Leven en werken in diversiteit is de 

realiteit. 

 

Bij die normalisering speelt ook opnieuw een demografisch effect. Waar ouderen de samenleving 

nog zagen veranderen van een dominant blanke samenleving naar een superdiverse realiteit, 

hebben veel kinderen en jongeren nooit een andere realiteit gekend. Zeker niet in de steden. 

‘Het proces van normalisering is onafwendbaar.’ 

Die normalisering is geen rechtlijnig proces, maar één van vallen en opstaan. Negatieve ervaringen 

met ‘vreemdelingen’ of ervaringen met racisme, discriminatie en uitsluiting keren processen van 

normalisering om en versterken soms het wij-zij-denken. Ook politieke gebeurtenissen, van 
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oorlogen over terreuraanslagen en moorden over haatcampagnes van politici, doen spanningen 

oplopen. 

 

Het demografisch proces van normalisering van superdiversiteit verloopt als een processie van 

Echternach, maar is onafwendbaar. 

 

THE NEXT LEVEL 

 

Het samengaan van deze drie transities maakt onze samenleving geleidelijk superdivers. Het gaat 

vandaag niet langer om de vraag of we dit willen. De enige zinvolle vraag is hoe we met deze 

realiteit omgaan in de samenleving, maar ook in specifieke settings als scholen, ziekenhuizen of 

welzijnsorganisaties. 

 

Daarbij neemt de diversiteit aan twee kanten toe. Leerlingen, cliënten, patiënten of burgers worden 

in snel tempo diverser. In een vaak veel trager tempo neemt ook de diversiteit binnen scholen, 

zorginstellingen, media of politieke fora toe. 

 

In de 20ste eeuw was de vraag nog hoe professionals in en vanuit de autochtone 

meerderheidssamenleving beter konden omgaan met minderheden. Het aanleren van interculturele 

vaardigheden richtte zich toen in de eerste plaats op deze autochtone professionals. 

 

Dat blijft nodig, maar zal de volgende jaren geleidelijk overgaan in een benadering van diversiteit 

waarin het kunnen omgaan met verschil de voornaamste competentie wordt voor iedereen, in alle 

mensgerichte beroepen. Iedereen zal werken in settings waarin vele collega’s en de mensen 

waarmee ze werken op vele vlakken anders zijn dan zijzelf. 

 

Daarbij zullen etnische of levensbeschouwelijke verschillen soms relevant zijn, maar vaak ook niet. 

Ze zullen soms belangrijk zijn in een hulpverleningsrelatie, in collegiale contacten of in een 

pedagogische setting, maar even vaak niet. 

 

DIVERS-SENSITIEVE PROFESSIONALS 

 

Werken in een superdiverse context vereist dus competenties om met verschil om te gaan. Een 

grondhouding van actief pluralisme en divers-sensitiviteit is onmisbaar. Samen met onderzoeker 

Bea Van Robaeys verkies ik de term ‘divers-sensitief’ boven het verwante ‘cultuur-sensitief’. 

 

Culturele of religieuze verschillen kunnen belangrijke assen van verschil vormen, maar verschillen 

in leeftijd, geaardheid, fysieke of psychische vermogens zijn vaak even relevant. 

‘Een grondhouding van actief pluralisme is onmisbaar.’ 

Divers-sensitief werken, betekent een gevoeligheid hebben om te weten wanneer verschillen 

relevant zijn en wanneer niet, hoe je er in beide gevallen mee omgaat of er juist aan voorbijgaat. 

Wie werkt vanuit een divers-sensitieve benadering, schort zijn of haar moreel oordeel over het 

verschil op. 

 

Belangrijk is in te zien dat identiteiten deels biologisch bepaald zijn (Ik ben man of vrouw, jong of 

oud, gezond of beperkt…), deels zelfgekozen kunnen zijn (Ik voel me vrouw, moslim, ik ben 

vegetariër), maar ook mee door de samenleving worden ingevuld. Zo worden jongeren met de 

Belgische nationaliteit die hier geboren zijn, nog steeds aangesproken als migrant of allochtoon, 

krijgen ze telkens opnieuw het ‘compliment’ dat ze toch al goed Nederlands spreken of mogen ze 

telkens opnieuw horen dat ‘zij’ met ‘hun’ gemeenschap dit meer zouden moeten doen of dat 

sterker zouden moeten afkeuren. 

 

Wie divers-sensitief werkt, is zich bewust hoe zo’n sociaal geconstrueerde verschillen doorwerken 

en laat zelf negatieve houdingen achterwege. 
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VIJF HANDELINGSPRINCIPES 

 

Divers-sensitiviteit vertrekt volgens Bea Van Robaeys vanuit vijf handelingsprincipes. Het 

fundament is een open, respectvolle, nabije en uitnodigende basishouding, waarbij hulpverleners, 

leerkrachten of andere professionals hun handelingsvrees achterwege laten. 

‘Het fundament is een open, nabije basishouding.’ 

Het is ten tweede gericht op samenwerking en dialoog, waarbij samen – in ‘onderhandelde’ 

afspraken – probleemdefiniëring en oplossingsstrategieën vorm krijgen. 

 

Een krachtgerichte kijk op mensen, cliënten en diversiteit is het derde handelingsprincipe. Het 

vormt een tegengewicht voor het vaak dominante problematiserende denken, dat vertrekt vanuit 

de vermeende tekorten van hulpvragers en de ‘problemen’ die ‘zij’ vormen voor de samenleving. 

Een krachtgerichte kijk erkent competenties en inspanningen van mensen, zoekt mogelijkheden en 

potenties, creëert hoop en helpt om toekomstdoelen te formuleren. 

 

Vaardigheid inzake (interculturele) communicatie is het vierde handelingsprincipe. 

Cultuursensitiviteit is hierbij cruciaal, alsook de erkenning van en een krachtgericht omgaan met 

taaldiversiteit. De realiteit van superdiversiteit is immers een meertalige realiteit. 

 

Ten slotte kan divers-sensitief werken niet zonder een kritische houding ten aanzien van de 

bestaande machtsverschillen in de samenleving. Eerder dan een aanpassingslogica van mensen 

met een migratie-achtergrond aan de bestaande samenleving – zeg maar assimilatie – vertrekt een 

divers-sensitieve aanpak vanuit een logica van verandering en co-creatie. 

 

 

KRUISPUNTDENKEN 

 

Divers-sensitief werken in een context van superdiversiteit omvat nog andere basisvoorwaarden. 

 

Oog hebben voor de diversiteit in de diversiteit betekent het stereotyperend wij-zij-denken 

overstijgen. Het benadert en erkent de ander als individu, en niet alleen als lid van een bepaalde 

groep of gemeenschap, laat staan als vertegenwoordiger van heel die groep. Het erkennen van 

meervoudige identiteiten is daarbij cruciaal. 

‘Het erkennen van meervoudige identiteiten is cruciaal.’ 

Daarom sluit de theorie van het kruispuntdenken goed aan bij de realiteit van superdiversiteit. Het 

heeft oog voor de verschillende assen van verschil, maar voegt er aandacht voor processen van 

macht en ongelijkheid aan toe. 

 

Het kruispuntdenken is ontwikkeld vanuit feministische stromingen en focust sterk op verschillen in 

gender, macht en etniciteit. Het legt de focus op processen van onderdrukking, superdiversiteit op 

processen van differentiatie. 

 

Superdiversiteit wijst ons op die meervoudige identiteiten en complexiteit. Superdiversiteit doet 

ons oog krijgen voor het handelen van mensen en voor de keuzes die mensen zelf maken op de 

‘kruispunten’ van al deze identiteitsdomeinen. 

 

Deze individuele keuzes van mensen en hun persoonlijke levenstrajecten zijn belangrijk in een 

context van superdiversiteit, waarin keuzevrijheid en keuzemogelijkheden die mensen hebben of 

krijgen erg ongelijk verdeeld zijn. 
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AANDACHT VOOR CULTUUR 

 

Het denkkader van superdiversiteit kan hulpverleners helpen de versnellende processen van 

maatschappelijke differentiatie te begrijpen. Daarbij herinnert superdiversiteit ons opnieuw aan de 

gevaren van culturalisering. 

 

Achterstelling van mensen met een migratie-achtergrond wordt in het heersende publieke discours 

steeds minder gezien als een maatschappelijk probleem van ongelijkheid, discriminatie of van 

falende instituties als onderwijs of de arbeidsmarkt. Integendeel, achterstelling wordt 

toegeschreven aan de nieuwkomers en migranten zelf, aan hun afkomst, cultuur of religie. 

‘Uitsluiting heeft altijd meerdere oorzaken.’ 

Zo’n culturalisering ontspoort al snel in culturele schuldmodellen, waarbij mensen in kwetsbare 

situaties zelf de schuld krijgen voor hun kwetsbaarheid. Het staat haaks op de waarden van sociaal 

werk. Toch dreigen die denkwijzen via media en politiek de sociaalwerkpraktijk binnen te sluipen. 

 

Het kader van superdiversiteit herinnert ons er aan dat uitsluiting altijd meerdere oorzaken heeft. 

Achterstelling kan nooit alleen – en meestal ook niet in de eerste plaats – vanuit culturele patronen 

worden verklaard. Waar veel literatuur over diversiteit vast lijkt te zitten in een polarisatie tussen 

zogenaamde geculturaliseerde of cultuurblinde benaderingen, biedt het kader van superdiversiteit 

een derde weg. Het opent onze blik voor de keuzes van mensen, voor hun actorschap, voor de 

vraag hoe ze met hun socio-economische, culturele of andere posities omgaan. 

 

PARADOX VAN SUPERDIVERSITEIT 

 

Hoe moeten we nu handelen of zorg verlenen in deze context van superdiversiteit? Het antwoord 

draagt een paradox in zich: door meer en tegelijk minder aandacht te geven aan etnische 

diversiteit. 

‘Welzijnsorganisaties hebben erg ‘wit’ personeel.’ 

Aan de ene kant confronteert superdiversiteit ons met een demografische transitie, waarbij de 

etnisch-culturele diversiteit op vele plaatsen sneller groeit dan het interculturaliseringsproces in of 

het aanpassingsvermogen van organisaties. In kleinere centrumsteden of in de residentiële 

gemeenten rond de grote steden zoeken zogenaamde ‘witte’ scholen vandaag in snel tempo hoe ze 

moeten omgaan met de groeiende diversiteit in de klas. Bij scholen in grootsteden is dat al jaren 

de dagelijkse realiteit. 

 

Net zoals scholen hebben ook vele welzijnsorganisaties nog steeds een erg ‘wit’ personeelsbestand. 

Ook zij veranderen veel trager dan de groep mensen waarvoor of waarmee ze werken. Hetzelfde 

geldt voor hogescholen en universiteiten. Superdiversiteit is dan ook een wake-up call. Wat moet 

er vandaag in scholen veranderen om goed onderwijs te kunnen geven, met gelijke kansen voor 

alle kinderen die er schoollopen? Hoe moeten hulpverleningsorganisaties veranderen om goede 

hulp of kwalitatieve zorg op maat te leveren aan iedereen die er nood aan heeft? 

‘Superdiversiteit is een wake-up call.’ 

Méér aandacht voor etnische diversiteit en interculturalisering is een deel van de inhaalbeweging, 

met aandacht voor instroom of bereik en met vorming of intervisie rond divers-sensitief werken. 

Ook een diverser aanwervings- en personeelsbeleid is cruciaal bij het interculturaliseren van 

organisaties. 
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MEER EN MINDER 

 

Maar aan de andere kant en tegelijk impliceert superdiversiteit dat we juist minder aandacht 

moeten hebben voor etnisch-culturele verschillen. Superdiversiteit betekent immers ook voorbij de 

etnische lens leren kijken. 

 

In vele gevallen zijn etnische verschillen niet langer de meest relevante. Andere assen van verschil 

zoals hoog versus laaggeschoold, rijk versus arm of eerste versus derde generatie spelen een 

belangrijkere rol. Etnische verschillen zijn daarbij niet altijd het belangrijkste. Normalisering van 

superdiversiteit betekent juist afstappen van het voortdurend categoriseren van mensen. 

‘Etnische verschillen zijn niet langer de meest relevante.’ 

De paradox van superdiversiteit is dan ook dat het ons op korte termijn aanzet om méér aandacht 

te geven aan etnisch-culturele diversiteit, zeker in organisaties waar de diversiteit van personeel 

en organisatiecultuur nog achterloopt op de diversiteit in de bevolking. Tegelijk moeten we juist 

véél minder door een etnische bril kijken, daar waar superdiversiteit al genormaliseerd is. 

 

TWEETRAPSRAKET 

 

Stap voor stap beter inspelen op superdiversiteit is dan een soort van tweetrapsraket: eerst meer, 

dan minder aandacht. Vaak zal het een én-én benadering zijn, waarbij we meer aandacht aan 

etnische culturele verschillen moeten besteden om achterstelling weg te werken en kwaliteitsvolle 

zorg of onderwijs aan te beiden aan de kinderen, jongeren en volwassenen van vandaag. 

 

Maar tegelijk ook minder aandacht, door waar mogelijk naar een inclusieve aanpak te gaan die 

kiest voor een breed-geöriënteerde divers-sensitieve aanpak. Waar nodig, worden categoriale 

voorzieningen ingezet. 

 

VAN ‘VOOR’ NAAR ‘MET’ EN ‘DOOR’ 

 

Stilaan zien we nog een laatste cruciaal element van superdiversiteit. De stem van mensen met 

een migratie-achtergrond klinkt steeds luider, zowel in het debat over superdiversiteit als in de 

bredere samenleving. Of juister: de veelheid aan stemmen die de diversiteit in de diversiteit 

weerspiegelen. 

‘De stem van mensen met een migratie-achtergrond klinkt steeds luider.’ 

In kranten en columns, op sociale media en televisie, op studiedagen en op Sociaal.Net: steeds 

vaker nemen landgenoten met een migratie-achtergrond het woord. Van theater-, film en 

televisiemakers over sportlui, bedrijfsleiders, politici en academici tot gedegen jeugd-, welzijns of 

gezondheidswerkers. Belgen met een migratie-achtergrond nemen zichtbare en leidinggevende 

posities in. 

 

Superdiversiteit betekent dan ook dat het in de 21ste eeuw niet langer kan gaan over beleid, 

hulpverlening of onderwijs voor migranten of minderheden. Superdiversiteit krijgt vorm door en 

met hen, in dialoog en in conflict. 

 

Voorbij wij-en-zij ontstaan vormen van ‘samen’. Samen vorm geven aan deze samenleving, aan 

beleid, onderwijs of hulpverlening, van zelforganisaties tot interculturele teams. Zo wordt 

superdiversiteit in Vlaanderen niet alleen een realiteit die we stilaan erkennen, maar die we 

geleidelijk ook samen vormgeven, met vallen en opstaan. Een grondige interculturalisering van 

opleidingen en organisaties, naar inhoud en personeelssamenstelling, is daarbij cruciaal. 
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DEEL 4: MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN EN SOCIALE ONGELIJKHEID 

 

Sociale gelaagdheid → maatschappijen en samenleving gaan mensen groeperen en gaan deze 

groepen in een verhouding van ongelijkheid plaatsen, samenlevingen maken als het ware sociale 

lagen.  

 

Er zijn verschillende criteria die we hiervoor gebruiken en dit kan heel hard verschillen voor elke 

samenleving. Veel gebruikt is de verdeling onderklasse, middenklasse en bovenklasse. Er zijn nog 

veel andere verdelingen mogelijk, zoals verdelingen naar opleiding, bezit, ras of gender.   

 

Sociale gelaagdheid neemt veel vormen aan en kan impact hebben op ons denken, voelen en 

handelen.  

 

We zijn in de cursus al verschillende keren sociale gelaagdheid tegen gekomen:  

o DEEL 1: al dan niet kiezen voor het hoger onderwijs, kiezen voor een richting, de kans 

waarop je geholpen wordt 

o DEEL 2: de kans om als hoogopgeleide vrouw een nieuw lief te vinden, de kans om sociale 

contacten uit te bouwen en in het bijzonder sociale contacten waaruit je sociaal 

gewaardeerde goederen kan halen  

o DEEL 3: sociale gelaagdheid speelt mee in de keuze voor muziek, fancy foods, aantal uren 

dat een kind naar de tv mag kijken 

 

4.1 SOCIALE ONGELIJKHEID 

4.1.1 WAT IS SOCIALE ONGELIJKHEID?  

 

Even terug: in alle samenlevingsverbanden worden taken en verantwoordelijkheden (= sociale 

rollen) toegekend aan sociale posities. Er wordt ook status toegekend die op allerlei manieren kan 

worden uitgedrukt (vb.: reputatie, materiële rijkdom). Die kunnen een impact hebben op de 

verdeling van maatschappelijke kansen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Of je te maken hebt met differentiatie of ongelijkheid kan afhankelijk zijn van de samenleving. 

Voor sommige posities is er geen discussie dat we te maken hebben met sociale ongelijkheid, 

bijvoorbeeld de relatie tussen een prof en een student. Voor sommige posities is er ook geen 

discussie dat we te maken hebben met sociale differentiatie, bijvoorbeeld productiearbeiders in 

verschillende afdelingen. Toch is het zo dat de context en cultuur zullen bepalen of we 

hiërarchische relaties of nevenrelaties verkrijgen.  

vb. in het westen juridisch gezien sociale differentiatie tussen broer, zus, ouders vs. in andere 

culturen bijvoorbeeld de oudste of broer/zus meer belangrijk  
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Sociale ongelijkheid gaat over: 

o de ongelijke verdeling van sociaal gewaardeerde goederen  

o de ongelijke verdeling van actoren op grond van de maatschappelijke positie  

  

Sociale ongelijkheid impliceert dus een rangschikking van sociale posities van hoog naar laag (= 

sociale rangverschillen)  

  

Je moet opletten met het niveau van de actor die de sociale posities inneemt. Sociale ongelijkheid 

kan betrekking hebben op individuele of collectieve actoren  

o sociale ongelijkheid tussen individuen  

o sociale ongelijkheid tussen collectieve actoren (zie deel 4.2) 

 

4.1.2 PRIVILEGE  

 

Privilege → is het bezit van een sociaal gewaardeerd goed waarover de ene groep beschikt en de 

andere niet, en dit bezit puur omwille van lidmaatschap van de groep en niet omdat men het goed 

verdiend heeft.  

 

De term wordt vaak gebruikt in de context van sociale ongelijkheid, in het bijzonder wanneer het 

bezit van het sociaal gewaardeerde goed een gevolg is van groepslidmaatschap ten gevolge van 

leeftijd, handicap, etnische of raciale categorie, geslacht, gender, seksuele geaardheid, religie of 

sociale klasse. 

 

Link 4.1: IF SOMEONE DOES’T UNDERSTAND PRIVILEGE, SHOW THEM THIS VIDEO  

o jongeren moeten racen voor een biljet van 100$  

o voor de race begint zegt de proefleider enkele statements, als deze van toepassing zijn op 

de jongere mogen ze 2 stappen vooruit zetten, zo niet moeten ze blijven staan  

o na het laatste statement wordt aan de voorste rij gevraagd om eens naar achter te kijken 

o de ene heeft al wat meer kansen gehad dan andere in het leven 

 

4.1.3 ARMOEDE 

 

Armoede is een zeer moeilijk concept, het betekent veel verschillende voor verschillende personen. 

Bijvoorbeeld voor de ene betekent het dat je geen toegang tot voedsel hebt en voor de andere 

betekent het dat je niet de middelen hebt om naast voeding nog iets anders te permitteren. Als dit 

armoede is, want doen we dan bijvoorbeeld met mensen die bewust een heel sober leven gaan 

lijden zoals bijvoorbeeld monniken en wat met mensen die wel voldoende inkomen hebben maar 

door bijvoorbeeld eigen risico gedrag heel veel schulden moeten aflossen. Spreken we dan van 

armoede?  

 

In deel 3 hebben we bij de bespreking van afwijkend gedrag gekeken naar hoe de omgeving 

hiermee omgaat. De manier waarop een samenleving hiermee omgaat zegt heel veel over die 

samenleving zelf. Dit geldt ook voor hoe mensen armoede definiëren en hoe ze hiermee omgaan. 

Afhankelijk van de schuldmodellen zal ‘bepaald’ worden hoe/wanneer een arm persoon al dan niet 

zal geholpen worden.  

1) individueel schuldmodel 

2) individueel ongevalmodel 

3) maatschappelijk schuldmodel 

4) maatschappelijk ongevalmodel 
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Doorheen de geschiedenis zijn er verschillende manieren waarop naar armoede gekeken wordt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o pre-industriële revolutie: absolute deprivatie, honger en fysiek afzien door koude of ziekte 

en geen toegang tot een dokter, deze visie ook nog in ontwikkelingslanden 

o vroeg-industriële samenleving: films zoals Daams, armoede op groepsniveau, de ene groep 

tegenover de andere 

o jaren 1960: na WOII westen in volle heropbouw en geloof dat armoede volledig weg 

gewerkt kon worden, armoede werd een restcategorie voor enkele individuen en gezinnen 

die niet aan de biologische basisbehoefte kunnen voldoen, gaat dus een stuk terug naar de 

gedachten van de pre-industriële van absolute deprivatie 

o jaren 1970: toename levenstandaard en globalisering, meer denken aan armoede als 

relatieve deprivatie (niet meer tegenover een absolute norm), niet meer vervullen v/d 

basisbehoefte zoals jouw maatschappij die basisbehoefte definieert, m.a.w. armoede 

definiëren als datgene wat jouw samenleving als gebruikelijk beschouwt  

o jaren 1980: verruiming van het concept, niet enkel meer in 

economische termen, maar ook uitsluiting en achterstelling op 

vlak van sociale en culturele aspecten  

 

Recenter: armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich 

uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en collectieve 

bestaan. Het scheidt de armen van algemeen aanvaarde leefpatronen 

van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht 

overbruggen.  

 

Hoeveel personen kampen met armoede in Vlaanderen/België/Europa?  

o 1/10 mensen in Vlaanderen vertoond risico op armoede  

• coronacrisis: impact is nog onduidelijk  

o cijfers voor België al enkele jaren relatief constant: +/- 16%  

o cijfers voor Europa: 16.9%  

o een aantal sociale patronen die duidelijk maken dat de personen in 

de onderste sociale lagen het steeds moeilijker hebben  

• steeds meer lege brooddozen  

• meer mensen die beroep moeten doen op de voedselbanken 

(iets wat in tijden van corona extra moeilijk wordt → 

hamsteren zorgt dat de voedselbanken minder eten kunnen 

verzamelen)  

• meer bedelaars (corona: betalen met bankcontact → mensen 

hebben dus geen cash op zak en er wordt op toegezien dat 

bedelaars niet voor winkels gaan zitten)  
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Situatie Vlaanderen/België  

o geen genderverschil in armoede (in tegenstelling tot andere landen) 

o werkende mensen: 1/5 mensen leven in armoede & werklozen: ½ in armoede  

o 1/7 Belgen heeft onvoldoende inkomen om rond te komen  

o Kinderarmoede zeer hoog: 1/7 kinderen geboren in een kansarm gezin (= 130 000 

kinderen al vanaf het begin minder kansen krijgen) 

o grote verschillen qua nationaliteit v/d moeder: 1/3 kinderen bij niet-Belgische moeders 

 

4.1.4 INKOMENSONGELIJKHEID 

 

Is een belangrijke dimensie in de sociale ongelijkheid. Is moeilijk vast te stellen, want in de meeste 

landen geen adequate cijfers van de inkomens van haar burgers, wederom moeilijke dimensie.  

  

De Gini-coëfficiënt is een veelgebruikte maat van inkomensongelijkheid  

o deze coëfficiënt heeft een waarde tussen 0 en 1  

o waarde 0 = perfecte gelijkheid: iedereen heeft hetzelfde inkomen  

o waarde 1 = perfecte ongelijkheid: alle inkomen is in handen van één persoon  

  

Als we kijken naar de wereldkaart, dan zien we zeer 

grote verschillen in inkomensongelijkheid. In 

industrielanden ligt de Gini-coëfficiënt tussen 0.25-

0.40 terwijl de hoogte mate van inkomensgelijkheid 

terug te vinden is in de Scandinavische landen waar 

we ook de hoogste mate van gendergelijkheid hebben 

vastgesteld. We zien ook hoge mate van 

inkomensgelijkheid in midden Europa en Australia. 

Landen zoals de VS, Rusland, Zuid-Afrika en het 

gehele Latijns-Amerikaanse continent een veel grotere 

mate van inkomensongelijkheid kennen.  

 

Een ander meetinstrument is het aandeel van nationaal inkomen dat geconcentreerd zit in het 

bovenste inkomensdeciel, m.a.w. als je kijkt naar de 10% rijkste van een land, hoeveel van het 

nationaal inkomen hebben zij dan in hun bezit? 

o hoe groot is het stuk van de inkomenstaart dat de rijkste 10 percent bezitten?  

• in Europa (lichte groene lijn): stijging, maar relatief beperkt (3 – 4%)  

• liberale landen (US-Canada, donker blauwe lijn): toename van 33 → 47% , m.a.w. 

de rijken zijn rijker geworden 

• de Briks-landen: toenemende ongelijkheid  

→ Rusland: stuk v/d taart groeit met factor x2.1   

→ Indië: x1.8  

→ China: x1.5  

→ Brazilië: kleine afname (was vanaf het begin al zeer groot: 56%, m.a.w. 

meer dan de helft van het nationaal inkomen is in handen van de 10% 

rijkste mensen)  
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Thomas Pikkety heeft uitgebreid geschreven in zijn boek over de ongelijkheid in inkomen en 

vermogen in 22 landen. Hij stelde vast dat de rijkste 1% v/d Amerikaanse samenleving haar 

aandeel van de inkomenstaart heeft zien toenemen van 10% naar 30%. Sinds 2009 ging 95% van 

de inkomensgroei in de VS naar de rijkste 1%. In de jaren 1950 (kort na WOII) verdiende een 

Amerikaanse CEO gemiddeld 20x meer dan zijn gemiddelde werknemer. Nu is dat meer dan x200. 

Zo een grote verschillen in het loon komen in België quasi niet door.  

 

Een andere vaststelling van Pikkety is dat de gedachten dat Europeanen hun economie eerlijker 

verdelen ook volledig mis is. De Europese ongelijkheid is bijna even groot nu als aan de vooravond 

van WOI. Ongelijkheid is een mondiale ontwikkeling.  

 

Als we nog eens kijken naar een specifieke groep in die 10% rijkste mensen, namelijk de 85 rijkste 

mensen ter wereld, dan moeten we volgens Oxfam vaststellen dat deze mensen meer bezitten dan 

de armste helft van de wereldbevolking en dit zijn meer dan 3.8 miljard mensen.  

 

We tellen wereld 2095 miljardairs, waarvan de rijkste in de tweede helft van de jaren 90 zijn 

bedrijf op starten. De rijkste man ter wereld is de oprichter van Amazon.  

 

Het vermogen van de miljardairs is 

met 12% toegenomen of m.a.w. 

2.5 miljard dollar per dag. Bij de 

armste laag van de bevolking is het 

vermogen in dezelfde periode met 

11% afgenomen.  

 

We stellen vast dat op wereldschaal 

zijn 70% van de bevolking 3% van 

de wereldrijkdom bezit en dat 8% 

v/d mensen zo’n 40% in bezit 

heeft.  

 

 

Nog een ander meetinstrument is de 

verhouding tussen inkomenskwintielen   

o de inkomensongelijkheid in België is 

doorheen de jaren nauwelijks gewijzigd  

o we moeten vaststellen o.b.v. de 

inkomensongelijkheid dat er in België 

nauwelijks ongelijkheid is en dat die de 

laatste jaren ook niet is toegenomen  

o België vormt samen met Frankrijk een 

grote uitzondering op het patroon van 

een toenemende inkomensongelijkheid 

in de wereld  

o de relatieve stabiliteit in 

inkomensongelijkheid in België is een 

gevolg van de inkomensherverdeling via 

belastingen en sociale zekerheid  

  

Inkomensongelijkheid onderschat de totale welvaartsongelijkheid. Daarom moeten we kijken naar 

de vermogensverdeling. Vermogen is het geheel van roerende en onroerende goederen zoals 

huizen, auto’s, juwelen, aandelen, obligaties, schilderijen, …  

o de vermogensongelijkheid is veel groter dan de inkomensongelijkheid 

o de vermogensongelijkheid in België is veel ongelijker verdeeld in België dan de 

inkomensongelijkheid  
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Wetenschappelijk onderzoek voor België leert dat  

o de 20% grootste verdieners 36% van het inkomen bezit en 

61% van het vermogen  

o de 20% kleinste verdieners 9% van het inkomen bezit en 

amper 0.14% van het vermogen  

 

Het verschil in ongelijkheid tussen inkomen en vermogen valt 

logisch te verklaren. Je bouwt vermogen op door te sparen en te 

investeren. Hoe lager je inkomen is, hoe kleiner de kans dat je op 

het einde van de maand geld over hebt waarmee je een vermogen 

kan opbouwen. Een vermogen bouw je ook op doorheen de tijd & 

wordt ook doorgegeven via schenkingen en erfenissen. Vandaar 

dat er veel gepensioneerde en studenten zijn met een aanzienlijk 

vermogen en een klein inkomen.  

 

LINK 4.2: IS DE KLOOF TUSSEN RIJK EN ARM GROTER 

GEWORDEN?  

o niet toegenomen, blijft stabiel (al zo’n 30 jaar)  

o ondanks de vele verschuivingen in onze maatschappij blijft de inkomensongelijkheid 

relatief stabiel  

o vermogensongelijkheid is veel groter (we weten de exacte trend nog niet), maar de cijfers 

wijzen wel op stabiliteit  

o België en Frankrijk zijn landen van grote stabiliteit (= grote uitzonderingen) 

o te maken met een sterk sociaal middenveld en middenveldinstituties & een sterke 

welvaartstaat  

 

Why bother?  

o is inkomensongelijkheid nodig om een samenleving draaiende te houden? is het iets goed 

of iets waar we van wakker moeten liggen? is het iets onvoorkomelijk?  

o er is een positieve correlatie tussen inkomensongelijkheid en een zeer grote waaier aan 

gezondheids- en sociale problemen (o.a. lage levensverwachting, lagere 

onderwijsprestaties, werkloosheid, criminaliteit, dalende economische groei, etc.) 

[Wilkinson & Pickett]  

• waar inkomstongelijkheid lager ligt: hoger geluksniveau, minder sociale problemen, 

hogere levensverwachting  

• hoogst: VS, Portugal, UK  

• laagst: Japan, Scandinavië, West-Europa 
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4.1.5 BOEK  

 

OVER DE GELAAGDHEID VAN SAMENLEVING  

Rousseau formuleert de rol van macht en het zich daarbij neerleggen in het ontstaan van 

ongelijkheid (“dit is van mij”). Vandaag de dag komt ongelijkheid vooral voor in de vorm van 

inkomensongelijkheid. Vooral de crisis heeft daartoe bijgedragen. Deze begon als kredietcrisis in de 

VS en groeide uit tot een volwaardige maatschappelijke crisis die de hele westerse wereld trof.  

 

Wilkinson en Pickett concludeerden uit hun onderzoek dat landen met een hogere 

inkomensongelijkheid veel meer sociale problemen voorkomen dan in landen waar het inkomen 

gelijker verdeeld is (De Scandinavische landen). Inzake sociale mobiliteit concluderen ze dat je 

kansen op sociale stijging vandaag veel beter liggen in de Scandinavische landen dan in de VS.  

 

Thomas Piketty, een Franse econoom, verklaart de opnieuw groeiende inkomens- en 

vermogensongelijkheid in eerste plaats doordat het rendement op kapitaal doorgaans hoger ligt 

dan de groei van het nationaal inkomen. In een economisch systeem als het onze (privébezit) 

wordt vermogen van generatie op generatie geaccumuleerd en overgedragen; het vloeit dus toe 

aan een selecte maatschappelijke groep.   

 

Dat de ontwikkeling al enkele decennia gaande is, blijkt ook uit statistische tijdreeksen die we in 

rapporten terugvinden. Volgens ramingen van de OESO (Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling) is de inkomensongelijkheid toegenomen tussen 1985 – 2008 in 

17/22 landen.  

 

Het onderzoek heeft een drievoudige empirische focus. Ten eerste gaat veel energie naar het 

produceren van relatief objectieve maatstaven voor het vaststellen van de verdeling van middelen 

over individuen of gezinshoofden. Ten tweede noteren we menige poging om de mate van 

intergenerationele of intragenerationele sociale mobiliteit te meten. Ten slotte wordt aandacht 

besteed aan vormen van klassenbewustzijn, in de zin van hoe de perceptie van sociale ongelijkheid 

verschilt naargelang van de sociale klasse.  

 

Het opmerkelijkst is evenwel de openbloei van het debat over het al dan niet bestaan van sociale 

klassen en over de relevantie van dat concept.  

 

De relaties tussen actoren kunnen nevenschikkend of boven- en onderschikkend zijn. Relaties van 

nevenschikking leiden tot sociale differentiatie en sociale verscheidenheid, relaties van boven- en 

onderschikking leiden tot sociale ongelijkheid. We tekenen eerst een sociologisch denkraam uit 

voor die verschillende soorten van verschillen en bekijken we verschillende vormen van sociale 

gelaagdheid. Dan bespreken we twee dimensies van ongelijkheid (sociale mobiliteit en macht). 

Vervolgens concentreren we ons op 3 grote sociologische verklaringen voor sociale stratificatie – de 

gangbare benaming voor de groepsmatige dimensie van de ongelijkheid: de functionalistische, 

marxistische en weberiaanse. 

 

SOCIALE ONGELIJKHEID 

Ongelijkheid betekent in deze typologie dat er een boven- en onderschikkend mechanisme 

werkzaam is, maar dat dit niet noodzakelijk samengaat met breuklijnen in de samenleving. In de 

sociologie worden 2 belangrijke mechanismen geïdentificeerd: de uiteenlopende waardering voor 

posities en de economische organisatie.  

 

Ongelijkheid kan betrekking hebben op individuen of op groepen. Het belangrijkste en best 

uitgewerkte leerstuk in de sociologie gaat evenwel over collectieve vormen van ongelijkheid: de 

sociale stratificatie, dat is de ongelijke ordening van collectiviteiten. De term stratificatie wordt hier 

in een engere betekenis gehanteerd dan Dahrendorf, die er alle soorten van ongelijkheid mee 

aanduidt. 
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DE INKOMENSONGELIJKHEID: VAN PEN TOT PIKETTY  

Sociale ongelijkheid gaat over de ongelijke verdeling van allerlei soorten sociale goederen over 

posities en hun bekleders en tevens over de ongelijke waardering en behandeling van personen op 

grond van hun maatschappelijke positie en levensstijl. Tot die sociale goederen behoren zowel 

materiële middelen als ideële zaken: sociaal, economisch en cultureel kapitaal. Sociale ongelijkheid 

bevat zowel de collectieve als de individuele dimensie, zowel de positionele als de culturele 

dimensie. 

  

Ongelijkheid is niet in de eerste plaats gekoppeld aan verschillen inzake individuele capaciteiten. 

Belangrijker is dat mensen bepaalde sociale posities in de maatschappelijke structuur bekleden, 

dichter bij het maatschappelijke centrum of verder daarvan verwijderd.  

 

Om de inkomensongelijkheid visueel voor te stellen voerde Jan Pen ‘een stoet van dwergen en 

enkele reuzen’ op. De stoet van Pen duurt net één uur en de gemiddelde inkomenstrekker die erin 

meeloopt, is van een gemiddelde lengte; net als wij, de toeschouwer. Eerst passeren mensen met 

een negatieve lengte, mensen met schulden. Dan komen de dwergen, dit zijn de occasionele 

verdieners. De dwergen moeten plaats maken voor mensen van ongeveer een meter: de 

minimumuitkeringstrekkers. Na hen komen de minimumloners. 6 minuten voor het einde steken ze 

al een eind boven de twee meter uit. De laatste minuten doemen de reuzen op.  

 

Thomas Piketty maakt een onderscheidt in 3 klassen o.b.v. vermogen en inkomen: de onderklasse 

(50%), middenklasse (40%) en bovenklasse (10%); die laatste splitst hij nog eens op in de 

hoogste 1% en de andere 9%  

o de onderklasse  

• aandeel in tot. inkomen: 30%. Aandeel tot. bevolking: 50%. Aandeel tot. 

vermogen: 5%  

• horeca of dienstverlenende beroepen  

• in Europa ontvangt onderste helft van de inkomens ongeveer 30% van de totale 

inkomens. 

o de middenklasse  

• aandeel in tot. bevolking: 40%. Aandeel tot. vermogen: 35%  

• rond 1900 was haar aandeel gelijk aan dat van de onderklasse  

o de bovenklasse  

• 10% van de tot. bevolking  

• welstellende klasse (9%); gemiddeld vermogen van 1.2M per volwassene  

• dominante klasse (de top-1%); gemiddeld vermogen van 5M per volwassene  

 

In de studies over ongelijkheid worden onder meer opleiding, beroep, leeftijd, geslacht, etnische 

kenmerken, woonplaats en sociale herkomst naar voren geschoven als beïnvloedende factoren.  

 

De inkomens uit vermogen nemen verschillende vormen aan. De meest opvallende is die van 

dividenden in aandelen. Ook de opbrengsten van de woning, andere onroerende en roerende 

goederen…. Vermogen is niet enkel een bron van ‘moeiteloos inkomen’. Ook de deelname aan de 

bron van die inkomens, het vermogen zélf, is eer ongelijk verdeeld. Vermogens zijn erg 

geconcentreerd in de handen van een klein deel van de bevolking, waardoor het buitensporige 

economische een maatschappelijke macht verschaft aan de eigenaars. 

 

4.2 SOCIALE STRATIFICATIE: TRADITIES 

4.2.1 WAT IS SOCIALE STRATIFICATIE?  

 

Sociale ongelijkheid (rangschikking) tussen sociale categorieën of collectiviteiten noemen we 

sociale stratificatie of sociale gelaagdheid (niet meer niveau individuen maar groepen).  
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Zowel bij sociale categorieën als bij collectiviteiten is er geen interactie met alle leden van de 

groep, maar bij collectiviteiten zijn er wel gemeenschappelijke waarden en normen. Sociale 

categorieën zijn dus eigenlijk enkel aggregaten/verzamelingen van personen met een zelfde 

gemeenschappelijke kenmerk zoals een bepaalde leeftijd. Sociale categorieën zijn passieve 

verschijnselen, het zijn geen op zichzelf staande maatschappelijke eenheden, ze spelen niet mee in 

de maatschappelijke arena. Bij collectiviteiten zorgen de gemeenschappelijke waarden en normen 

voor onderlinge solidariteit, door het collectieve bewustzijn is de collectiviteit meer dan zomaar een 

verzameling.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale categorie: strata; men is hier niet bewust van dat ze tot klasse behoren  

→ Marx: klasse – an – Sich  

Collectiviteiten: standen of klassen: men is hier bewust van, dat ze tot klasse behoren  

o Mark: Klasse – Fur – Sich  

o Functionalisme: sociaal stratum  

o Weber: sociale klasse  

 

Er zijn 3 belangrijke invalshoeken  

1) stratificatie naar stratum/sociale klasse (klassiek thema) → economisch criterium 

o is oudste manier & opnieuw opdelen in twee groepen:  

a) kijken naar sociale gelaagdheid vanuit sociale klasse: men gaat er vanuit 

dat het gaat om collectiviteiten die geordend moeten worden 

b) kijken naar sociale gelaagdheid vanuit strata: men gaat uit vanuit het idee 

dat het gaat om sociale categorieën  

2) stratificatie naar gender (zie deel 3)  

3) stratificatie naar etniciteit (zie superdiversiteit)  

 

In alle samenlevingen van enige omvang is een of andere vorm van sociale stratificatie. 

Samenlevingen verschillen sterk in de criteria waarop ze die sociale lagen baseren en de 

uiteindelijke vorm die die sociale lagen gaan aannemen. Posities en statussen worden in 

gestratificeerde samenlevingen a.d.h.v. particuliere criteria (vb. bezit) toegekend. Dit leidt tot 

specifieke vormen van sociale gelaagdheid. Er zijn 3 types van sociale stratificatie:  

1) standen (vb.. Europa in de middeleeuwen)  

2) kasten (vb. Indië)  

o één v/d brikslanden, dus één van de opkomende economieën in de wereld 

o 4 of 5 kasten afhankelijk van waar men de groep onaanraakbare (PARIA) gaat 

classificeren → paria’s doen het vuile werk van de samenleving  

o elke groep levert een specialisatie op waarin verschillende groepen verschillende 

taken in een samenleving moet uitvoeren  

o er is een sterke hiërarchie tussen de kasten en ze worden van elkaar gescheiden 

door rituelen en verschillende geloofsovertuigingen die al het denken en handelen 

doordringen: de hoogste en laagste kasten verschillen zo sterk dat de middelste 

kasten dienen om de samenleving bij elkaar te houden  

o de kaste waarin je geboren bent is de kaste waar je de rest van je leven in moet 

blijven, het wordt dus bepaald door afkomst en het is niet mogelijk om van kasten 

te veranderen (kasten afhankelijk van karma in vorige leven)  
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3) klassen (vb. huidige westen)  

o traditie 1: de collectiviteiten vormen oppositionele sociale klassen (K. Marx), 

m.a.w. de klassen staan tegenover elkaar  

o traditie 2: de collectiviteiten vormen kwalitatief verschillende sociale klassen (M. 

Weber), m.a.w. ze staan niet zo zeer tegenover elkaar, benadrukt vooral de 

verschillen tussen klassen 

o traditie 3: de sociale categorieën liggen als strata geordend op een continuüm 

(functionalisme), m.a.w. er is een idee dat sociale categorieën geordend moeten 

worden of geordend zijn op continuüm van hoog naar laag, we hebben dus te 

maken met een sociale ladder  

 

4.2.2 BASISVISIE 1: KLASSE VOLGENS K. MARX 

 

Belangrijkste werk: Das Kapital  

o heeft heel veel domeinen sterk beïnvloed (sociologie, politieke filosofie, economie, 

historiografie)  

o hij leefde in de 19de eeuw (1ste industriële revolutie) en grondlegger van arbeidersbeweging 

en centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en communisme  

o boek niet afgewerkt is geraakt: Marx stierf voordat het hoofdstuk over sociale klassen 

afgewerkt is geraakt  

o een ander belangrijk werk is het communistisch manifest dat hij samen met Friedrich 

Engels heeft geschreven 

  

De samenleving is opgebouwd uit sociale klassen die tegengestelde belangen hebben. Deze 

tegengestelde of conflicterende belangen zorgen voor de dynamiek van maatschappelijke 

veranderingen. Het gaat hier dus om (een) denker(s) die de samenleving bekijken vanuit conflict 

denken en conflicttheorieën.  

  

De basis (criterium) van sociale klassen is het al dan niet bezitten van de productiemiddelen. In 

kapitalistische samenlevingen is het productiemiddel kapitaal.  

  

Afhankelijk van het type samenleving krijg je andere klassen omdat het om andere 

productiemiddelen gaat. In kapitalistische samenlevingen is het dominante productiemiddel 

kapitaal.  

  

Alhoewel Marx’ kassenmodel complexer is, wordt ze vaak herinnerd als model met twee 

antagonistische klassen (twee klassen die met elkaar in conflict zijn) de klassen die kapitaal 

bezitten (= de burgerij, de kapitaalbezitters) en de bezitloze klasse (= het proletariaat). Ze delen 

de kapitalistische samenleving op in 2 aparte deelsamenlevingen  

  

De relatie tussen de kapitaalbezitters en proletariaat is in essentie een uitbuitingsrelatie van de 

arbeider. Uitbuiting ontstaat wanneer de meerwaarde die door arbeid tijdens het arbeidsproces 

wordt gecreëerd, niet terugvloeit naar de arbeider maar wordt geïnd door de kapitaalbezitters.  

o m.a.w. in kapitalistische systemen krijgen arbeiders niet wat ze verdienen, wat ze 

uitbetaald krijgen ligt een pak lager dan wat ze hebben toegevoegd  

o vb.: wanneer een persoon grondstoffen koopt en door toevoeging van arbeid een stoel 

maakt, dan heeft hij een meerwaarde gecreëerd, deze is voor hemzelf & in een 

kapitalistisch systeem is het de kapitaalbezitter die grondstoffen koopt, de arbeider voegt 

arbeid toe om een stoel te maken en de meerwaarde gaat naar de kapitaalbezitter  

o zero-sume-game: de winst van de ene partij is het verlies van de andere partij, de winst 

van de kapitaalbezitter is het verlies van de arbeider 

o door de aard v/h systeem kunnen nooit beide partijen samen beter worden, het gaat om 

een fundamentele tegenstelling, een fundamenteel antagonisme  
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Een belangrijk gevolg van de uitbuitingsrelatie voor individuen is aliënatie of vervreemding  

o in kapitalistische samenlevingen is een arbeider verplicht om voor een ander te werken 

(manier en tempo opgelegd door een ander), hierdoor wordt arbeid iets wat buiten hemzelf 

staat (niet meer zelf beslissen hoe arbeidsproces er gaat uitzien, arbeider wordt een 

verleng stuk van een machine)  

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

afstaan aan de kapitaalbezitter, hierdoor verliest hij wat de mens echt tot mens maakt: het 

vermogen om via arbeid de wereld te ontwikkelen en haar aan de eigen behoeften aan te 

passen.  

o de arbeider vervreemdt van:  

• het product (hij/zij kan niet meer zelf kiezen wat er gemaakt wordt)  

• het arbeidsproces (hij/zij tot een verlengstuk van de machine gedegradeerd)  

• zijn medemensen (omdat samenwerking wordt ingeruild voor onderlinge 

concurrentie)  

• zichzelf (verliest wat de mens tot mens maakt)  

o vervreemding neemt toe naarmate er meer specialisatie in het productieproces plaats vindt 

o veel auteurs vragen zich af of vervreemding ook niet kenmerkend en onvermijdelijk is in 

een kapitalistische maatschappij → de meningen hierover verschillen  

 

LINK 4.3: KARL MARX – ALIËNATIE  

o werk is nodig om zichzelf te zien in objecten die ze creëren en vervult, maar in kapitalisme 

v/d 19de eeuw: mensen zijn vervreemd van zichzelf, de producten die ze maken en andere 

mensen → ze leven voor de enkele uren thuis waar ze kunnen eten, ontspannen en slapen  

o oplossing volgens Marx: opstand: “you have nothing to lose but your chains”  

  

Is vervreemding in de postmoderne samenleving onvermijdelijk?  

o de meningen zijn verdeeld  

o degene die van mening zijn dat er spraken is van vervreemding wijzen op het feit van de 

grote aantallen werknemers die niet langer in het arbeidsproces kunnen meedraaien en 

uitvallen (de cijfers blijven stijgen) 

o ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bieden alvast voldoende stof tot nadenken  

• ~ toenemende automatisering, robotisering en artificiële intelligentie  

• ~ toenemend aantal psychische problemen bij werknemers  

→ 390.800 langdurige ziekten in België (ongeveer 4 miljoen loontrekkende, 

m.a.w. 10% van de loontrekkende zit al meer dan een jaar thuis) 

→ waarvan 130.000 psychisch (stijging van 80.5%), 120.000 spier- en 

gewrichtsproblemen, 23.700 zenuwstelsel, 23.100 tumoren, 22.900  hart- 

en vaatstelsel, 22.800 letsel door ongevallen, 45.900 rest  

→ het meeste komt door psychische klachten (1/3)  

  

Marx voorspelde dat de klassenstrijd (geen win-win) tussen kapitaalbezitters en proletariaat 

volgens 3 fasen zou verlopen (het conflicterende is de motor tot verandering! → hier zit de 

dynamiek om tot een nieuwe samenleving te komen)  

1) individueel niveau: strijd tussen individuele kapitalist en individuele arbeider  

o kapitalistische klassenstructuur  

o geïsoleerd van andere arbeiders, geen samenhorigheidsgevoel of identificatie met 

elkaar (kunnen eigen toestand niet vergelijke met andere arbeiders)  

o zijn zich enkel bewust van hun afhankelijkheid ten aanzien van de handelaar-

ondernemer  

2) toestandsklasse: Klasse-An-Sich (te make met sociale categorie): gemeenschappelijke 

toestand inzake bezit van productiemiddelen en socio-economische omstandigheden  

o gemeenschappelijke gedragspatronen die bepaald zijn door objectieve belangen 

o klasse zonder dat ze tot leven is gekomen  

o ze zijn niet bewust van de historische rol die ze vervullen  
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3) mentaliteitsklasse: Klasse-Fur-Sich: collectiviteit met eigen klassenbewustzijn (tijdens 

kapitalisme als burgerij)  

o mensen die samen een eigen collectiviteit vormen  

o enkele voorwaarden voor een klassenbewustzijn te ontwikkelen  

• bewust gemeenschappelijke deprivatie ontwikkelen  

• leden moeten zien dat er een belangenconflict is met de andere klasse  

• interactie binnen toestandsklasse met open communicatiekanalen  

• zich organiseren in politieke beweging of partij  

  

Marx dacht dat de klassenstrijd tussen het proletariaat en de bourgeoisie uiteindelijk zou leiden tot 

een klasseloze 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.  

  

LINK 4.4:   

o MAX WEBER   

• start vanuit het protestantisme: het is door deze set van waarden en normen dat 

iets zoals een kapitalistisch systeem is kunnen groeien  

o KARL MARX  

• omgekeerde redenering  

• economische systeem komt op de eerste plaats, daarna wordt een ideologie 

gevormd die ervoor moet zorgen dat dit systeem kan blijven draaien door bepaalde 

waarden en normen 

• zo zal bijvoorbeeld een kapitalistisch systeem een waardensysteem uitbouwen dat 

waarden zal hechten aan consumptie en luxegoederen  

• het kapitalisme zorgt er voor dat mensen waarden gaan hechten aan iets dat geen 

waarden heeft (vb.: luxegoederen & dat mensen iets dat waarden heeft als 

waardeloos gaan bekijken (vb.: vrije tijd, werklozen)  

• dit waardensysteem maakt ons ongelukkig en geeft ons een competitieve houding  

o problemen met het kapitalisme volgens MARX:  

• modern werk is vervreemd: disconnectie tussen werk en wie je bent  

• modern werk is onzeker: arbeiders worden vervangen door machines zoals 

wegwerpproducten  

• arbeiders krijgen weinig betaald terwijl kapitalisten rijker worden: primitieve 

accumulatie: kapitalisten zien het als belonding maar Marx zit het als stelen van 

werk en talent  

• profit is een mooi woord voor exploitatie  

• kapitalisme is onstabiel: crisissen voorgesteld door kapitaalbezitters als 

uitzondering, maar komen vaak voor  

• kapitalisme is slecht voor kapitalisten: iedereen wordt geforceerd om geld als 

grootste prioriteit te stellen = commodity fetisjisme (vb. bourgeoisie trouwen voor 

geld en niet voor liefde)  

 

4.2.3 BASISVISIE 2: KLASSE VOLGENS M. WEBER 

 

Weber vertrekt 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 multidimensionaal benadert. Hij ziet die 

dimensies analytisch onafhankelijk van elkaar (vb. tot hoger klasse behoren en weinig status):  

o terrein: economisch (bezit), sociaal, politiek  

o criterium: positie op de markt, status, macht 

o maatschappelijke vorm: klasse, stand, partij  
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Sociale klasse  

o gaat om levenskansen, bepaald door de positie op de markt (vb. geldmarkt, arbeidsmarkt, 

markt van andere productiefactor) of m.a.w. het gaat om de mogelijkheden/kansen om 

sociale gewaardeerde goederen te verwerven (o.b.v. de positie op elk van die markten, heb 

je een specifieke levenskans) 

o een klasse is een aggregaat van personen die zich in dezelfde klassentoestand bevinden (= 

dezelfde levenskansen hebben op die markt), de typische kansen op een positief of 

negatiefmonopolie op die markt   

• voorziening van goederen  

• uitwendige levenspositie  

• innerlijke levenslot  

o aggregaat wijst op een sociale categorie & Weber is dus een uitzondering op de denkers die 

klassen zien als een collectiviteit 

o klassen hebben verschillende belangen. Die niet noodzakelijk tegengesteld zijn.  

o Weber komt tot 4 klassen o.b.v. een mix van 2 criteria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• bezitsklassen: typisch voor pre-industriële economische ordening (belangrijkst bij 

Marx en Weber! geleid weglating van middenklasse)  

→ positief geprivilegieerd: RENTENIERS (baten van het in stand houden van 

het bestaande)  

→ negatief geprivilegieerden: ONVRIJEN  

• verwervingsklassen: typisch moderne, industriële MS; ondernemers en arbeiders 

baten beiden van de groei van handel en industrie  

→ positief geprivilegieerd: ONDERNEMERS (handelaars, reders, industriële 

ondernemers, bankiers)  

→ negatief geprivilegieerd: ARBEIDERS  

 

Stand  

o status/prestige uit hoofde van een positie (i.t.t. klassen zijn standen wel echte 

collectiviteiten) 

o een sociale stand bestaat uit een veelheid van individuen die van een gelijkaardig soort 

prestige genieten  
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o standen vormen in tegenstelling tot klassen echte gemeenschappen en ze zijn zich altijd 

bewust van hun gemeenschappelijke positie  

o er is geen noodzakelijk verband tussen klasse en stand  

• vb.: het is niet omdat je veel economisch kapitaal hebt dat je daardoor een 

levensstijl en gedragingen hebt die als prestigieus worden gezien  

• vb. nouveaux riches: term gebruikt om minachting te uiten tegen de nieuwe rijke, 

geven centen uit op een manier dat ze aan de buitenwereld duidelijk maken dat ze 

rijk zijn geworden, ze zijn afkomstig uit een lagere klasse en volgen nog niet de 

waarden en normen, ze mogen over monopolie bezitten op markten maar zullen 

nog niet aanvaard worden als leden van de overeenstemmende stand waar toe ze 

menen te behoren o.b.v. hun economisch kapitaal door stijl en taal 

• in China spreken ze van tuhao: groep van nieuwe rijke en is een nieuwe snel 

groeiende groep (één v/d brikslanden), de kinderen genieten van een zeer 

comfortabel leven (ouders sturen ze vb. naar universiteiten in Europa), ze doen 

aan opzichtige consumptie (tonen dat ze merken kennen, praline van Leonidas voor 

het merk en niet voor de chocolade), elke 4 à 5 dagen komt er een nieuwe 

miljardair bij 

 

Partij   

o we bevinden ons op het politieke domein van sociaal handelen: macht  

o het handelen van partijen is gericht op het beïnvloeden van een gemeenschappelijk 

handelen, ongeacht de inhoud ervan. Dus op macht.  

o macht is de mogelijkheid om mensen tegen hun wil dingen te laten doen omdat jij wil dat 

ze dit doen.  

• er hoeft niet noodzakelijk een lineair verband te zijn tussen klasse en stand volgens 

Weber 

• iemand kan hoog score op klasse en stand, maar slaagt er niet in mensen aan te 

zetten tot actie  

 

4.2.4 BASISVISIE 3: SOCIALE STRATA 

 

Centrale gedachte dat de samenleving is opgebouwd uit strata die samen een continuüm vormen 

(“van meer naar minder” vb. inkomen, vermogen, van een hogere beroepsstatus naar een lagere 

beroepsstatus, …). De grenzen tussen de strata zijn m.a.w. vrij vaag of zelfs onbestaande. Het 

bekijkt strata als sociale categorieën en niet als zelfstandige maatschappelijke eenheden.  

 

Vaak voorgesteld als een sociale ladder  

  

In veel recentere benadering van stratificatie worden tezelfdertijd met verschillende strata in 

rekening gehouden. Doorgaans wordt dan gesproken van “socio-economische status”. SES wordt 

gemeten a.d.h.v. de variabelen onderwijs, inkomen en beroep. Men bekijkt m.a.w. drie ladders 

tegelijkertijd en gaan deze combineren.  

  

Denken in termen van sociale strata gaat terug op structuurfunctionalisme en nog vroeger E. 

Durkheim.  

o bekijken samenlevingen als systemen die zichzelf in stand proberen houden door enkele 

functies en regels.  

  

E. Durkheim:  

o enkel die vormen van sociale stratificatie die berusten op een ongelijke bijdrage van 

individuen aan de maatschappij zijn maatschappelijk aanvaardbaar, m.a.w. als degene in 

hogere posities een belangrijkere bijdragen leveren aan de samenleving dan degene in 

lagere sociale posities 
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o die vormen moeten wel gelegitimeerd worden door een morele consensus onder de leden, 

m.a.w. mensen moeten het er over eens zijn dat wat diegene in een hogere positie doet 

ook effectief een belangrijkere bijdragen is  

o geen ongelijkheid o.b.v. sociale afkomst, religie of etnische kenmerken anders vormt het 

een bedreiging voor de organische solidariteit  

 

Structuurfunctionalisten (voort bouwend op E. Durkheim) 

o het is belangrijk dat cruciale posities in de samenleving ook effectief worden bekleed 

o er is nood aan een mechanisme dat de bekwaamste leden van de gemeenschap aanzet om 

die belangrijke en veeleisende posities in te nemen (krijgen grotere sociale 

beloningen/honingpotten) 

o er is nood aan een mechanisme om alle andere positiebekleders zover te brengen dat ze 

ook hun rol opnemen  

o het middel daartoe is om de verschillende posities verschillende sociale belondingen toe te 

kennen  

o door ongelijke ‘honingpotten’ aan sociale posities te koppelen, ontstaat sociale stratificatie 

• hoe groter de honingpot, hoe groter de plaats die je inneemt in de sociale positie  

• de coronacrisis heeft dit in systeem onder druk geplaatst  

→ bij veel beroepen worden vragen gesteld  

→ bij veel beroepen met lage sociale beloningen (kassier/rekkenvuller, 

verzorger) wordt steeds door meer personen erkend  

→ de vraag is, gaat dit na de coronacrisis blijven gelden? 

 

4.2.5 DE TRADITIES SAMENGEVAT 

 

1) de sociale klassen zijn alles (Marx)  

o klassen bekijken vanuit verhouding productiemiddelen  

o eerst vormen de mensen die geen kapitaal bezitten slechts een sociale categorie en 

op een bepaald moment zullen ze een klassenbewustzijn ontwikkelen  

o belangen v/d arbeider is tegengesteld aan de belangen v/h kapitaal 

2) sociale klassen zijn iets (Weber)  

o naar klassen kijken, maar ook naar status en macht 

o klassen is een aggregaat van mensen met dezelfde levenskansen op allerlei 

markten en status zorgt voor de invulling en het bewustzijn 

3) sociale klassen zijn niets (structuurfunctionalisten) 

o samenlevingen is opgebouwd uit sociale lagen zonder harde grenzen en 

tussenschotten 

o het gaat van meer naar minder → samenleving bekijken als een sociale ladder 

 

4.2.6 BOEK  

 

COLLECTIEVE VORMEN VAN ONGELIJKHEID  

Mensen vormen sociale verbanden, die georganiseerd zijn op basis van een of meerdere vormen 

van verschillendheid. Dat fenomeen noemen de sociologen sociale stratificatie of sociale 

gelaagdheid. De term komt uit de geologie en drukt het inzicht uit dat de maatschappelijke 

ordening een gelijkaardige structuur vertoont als de aardkorst.  

Omdat strata (hiërarchisch geordende grotere categorieën) niet verder gaan dan het opdelen van 

de bevolking in sociale categorieën, vormen ze dus, maatschappelijk gezien, een passief 

verschijnsel.   

 

De sociale klasse krijgt wel een actieve rol als we haar het statuut van collectiviteit toekennen. 

Gemeenschappelijke opvattingen en belangen vormen het cement van onderliggende solidariteit. 
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Door dat collectieve bewustzijn bezit de klasse een eigenheid tie uitstijgt boven de optelling van de 

individuele leden.  

 

Bij de studie van sociale ongelijkheid en sociale gelaagdheid moeten we niet enkel rekening houden 

met het onderschikkende en bovenschikkende karakter van sociale relaties, maar ook met het feit 

dat de relaties consensueel of conflictueel van aard kunnen zijn. Hier staan ordesociologen en 

conflictsociologen frontaal tegenover elkaar. Ordesociologen ontkennen niet alleen dat klassen 

zelfstandige eenheden zijn, maar ook dat ze verschillende en zelfs tegengestelde belangen hebben. 

Volgens hen vormt de samenleving een geheel dat continu in balans probeert te zijn. De 

conflictsociologen stelen dat klassenconflicten onze maatschappij in beweging houden. 

 

STANDEN, KASTEN EN KLASSEN  

Alle samenlevingen van enige omvang vertonen een of andere vorm van sociale gelaagdheid. De 

oudst bekende vorm is slavernij. Mensen leefden niet alleen in een verhouding, ze waren eigendom 

van een ander.  

 

Een samenleving is alleen egalitair wanneer alle posities nevengeschikt zijn en alle ermee 

verbonden statussen gelijkwaardig zijn. Die statusongelijkheden berusten op uiteenlopende 

kwalificaties naargelang van de historische en ecologische situatie. In sommige sociale verbanden 

(bv. Aboriginals, Pygmeeën, sommige Indianenstammen) wordt een hogere status toegekend op 

basis van leeftijd, geslacht en persoonlijke kenmerken. Een samenleving die enkel die universele 

beginselen van rangtoewijzing kent, kunnen we dan ook egalitair noemen; differentiatie naar 

leeftijd of geslacht lijkt een minimumvereiste voor het al georganiseerde maatschappelijke leven.  

 

Gestratificeerde samenlevingen zijn dan alle samenlevingen waarin posities en statussen aan de 

hand van particuliere criteria (bv. bezit) worden toegekend, wat leidt tot specifieke vormen van 

sociale gelaagdheid: standen, kasten of klassen. De verschillen tussen traditionele samenlevingen 

(standen en kasten) en moderne maatschappijen (klassen) zijn aanzienlijk. Traditionele 

samenlevingen hebben een rigide stelsel van scherp van elkaar gescheiden sociale lagen. Het is 

dan vrijwel onmogelijk om van sociale positie te veranderen. 

 

SOCIALE KLASSEN – MARX 

De hedendaagse sociologen die over sociale klassen schrijven, mixen meestal Marx en Weber in 

hun model en voegen daar een snuifje functionalisme aan toe wanneer ze aan empirisch onderzoek 

doen.  

 

Sociale klassen zijn voor Marx groepen waarvan de maatschappelijke positie wordt bepaald door 

hun relatie tot de productiemiddelen. De twee hoofdklassen in het kapitalisme zijn voor Marx de 

burgerij (de bezittende klasse), en het proletariaat (de bezitloze klasse). Om die antagonistische 

relatie te begrijpen, maakte Marx gebruik van de term uitbuiting (de toe-eigening door de burgerij 

van de meerwaarde die door de arbeiders wordt geproduceerd). Door die uitbuitingsrelatie wordt 

de verhouding tussen beide klassen een zero-sum-game (de winst van de ene partij is het verlies 

van de andere).  

 

Sociale klassen komen niet meteen tot stand. Marx onderscheidt 3 stadia:  

1) strijd tussen individuele kapitalist en individuele arbeider  

2) klassen-an-sich/toestandsklasse  

3) klassen-für-sich  

 

Meervoudige klassenschema’s en sociale lagen  

Marx’ meervoudige klassenindelingen zijn in hoge mate beschrijvend. Ze bevatten een mix van 

criteria: naast de relatie tot de productiefactoren spelen ook maatschappelijke functies en status 

een rol.  

o acht klassen in de revolutie Duitsland: feodaal adel, burgerij, kleine burgerij, grote en 

middelgrote boeren, kleine boeren, lijfeigenen, landarbeiders, industriearbeiders   
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Sociale laag: geen eenduidige relatie tussen de productiemodellen.  

o gevormd door individuen die tot verschillende klassen behoren  

o gemeenschappelijke functie in het productieproces  

o geen zelfstandige rol in de klassenstrijd maar verbindt klassen  

o duiden randgebieden van de klassen aan die slechts secundaire effecten uit combinaties 

van productiewijze en het politieke handelen kunnen beïnvloeden zonder dat ze autonome 

krachten vertegenwoordigen  

 

Sociale gelaagdheid binnen het proletariaat volgens Marx   

o relatieve overbevolking: geen natuurwetmatig gegeven naar kwestie van de kapitalistische 

productiewijze  

o bewegende overbevolking; gevolg van technologische innovatie en concentratie; deel van 

bevolking regelmatig ontslagen door snellere verandering van arbeidsmarkt  

o stilstaande overbevolking: bestond uit personen met een zeer onregelmatige 

werkgelegenheid  

o latente overbevolking: arbeidsreserve op het platteland van waaruit voortdurende stroom 

naar het stedelijke proletariaat vloeide  

o pauperisme: armlastigen, lompenproletariaat  

 

Waarom domineert in Marx’ werk de dichotome klassenstructuur   

Feitelijke klassenstructuur van industrieel kapitalistische maatschappij lag dicht bij het schema; 

klassenpositie en sociale positie vielen samen:  

o volgens Dahrendorf: industriële revolutie verving oude strata door nieuwe en tegelijk 

verdween het systeem van waarden en normen dat pre-industriële ordening legitimeerde  

o vereenvoudigd ideologisch klassenmodel naast de feitelijke bestaande en meer 

gedifferentieerde klassenstructuur: binaire beeld dient belangen van structuur beter; 

betekenisvolle relatie dat verbergt dat er nog andere groepen en conflicten bestaan; 

afstand t.o.v. andere klassen vergroten om eigen positie en politiek te vergroten  

o identificeren van ontwikkelingswetten en krachten die bij ontwikkeling betrokken zijn  

o relevantie van Marx: loonarbeid, uitbuitingsgraad, concentratiebewegingen van het kapitaal 

 

WEBER 

Weber verschilt in het model van Marx met dat hij, naast de economische dimensie (klasse), 

uitdrukkelijk een sociale dimensie (stand) en, een minder uitdrukkelijk, een politieke dimensie 

(partij) introduceerde. De reden voor die toevoeging komt doordat hij uit gaat van het sociaal 

handelen.  

 

Sociale uitsluiting  

Sociale uitsluiting gaat over de strijd om mach over levenskansen die ook door anderen worden 

begeerd. Gebeurd oor monopoliseren of afsluiten van die levenskansen door buitenstaanders. 

Sociale groepen proberen om beloning te verwerven, vergroten of te behouden.  

 

Klasse (11.3.2), stand (11.3.3), partij (11.3.4) → zie 2.3 

 

DURKHEIM 

Durkheim hield zich bezig met de vraag welke vormen van sociale ongelijkheid maatschappelijk 

aanvaardbaar zijn en welke soorten van ongelijkheid in de loop van de maatschappelijke 

ontwikkeling zullen verdwijnen.   

Durkheim argumenteert onder andere tegen het erfrecht. Dat verleent een niet-functioneel 

voordeel, dat daarom niet moreel gerechtvaardigd is. Ook sociale problemen zoals ongelijkheid 

ontstaan wanneer de organisatie van de maatschappelijke verhoudingen niet in overeenstemming 

zijn met de verdeling van de individuele capaciteiten en met de collectieve opvattingen daarover.  

 

Zo houdt het collectieve bewustzijn, dat bestaat uit een stel gedeelde overtuigingen, opvattingen, 

houdingen en kennis, een groep of samenleving bij elkaar.  
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Structuurfunctionalisten Davis en Moore  

o door verschillende ongelijke sociale beloningen te koppelen aan verschillende sociale 

posities ontstaat sociale stratificatie  

o nood aan mechanismen; bekwame leden van een gemeenschap aanzetten om cruciale, 

veeleisende posities in te nemen en dat alle andere positiebekleders zover te brengen dat 

ze ook hun rol opnemen  

o middel daartoe: aan verschillende sociale posities verschillen sociale beloningen toekennen 

o Door ongelijke honingpotten te koppelen aan elke sociale positie, ontstaat 

maatschappelijke ongelijkheid  

o de combinatie van het verschillende functionele belang van posities voor de samenleving 

en van de marktwaarde zal leiden tot ongelijke verdeling van inkomen, vermogen, macht, 

invloed en prestige.  

 

Sociale ongelijkheid neemt de vorm aan van een opeenstapeling van lagen of strata van laag naar 

hoog, in de vorm van een ladder met sporten, op regelmatige afstand van elkaar. 

 

4.3 SOCIALE STRATIFICATIE: RECENTERE VRAAGSTUKKEN  

4.3.1 ZIJN SOCIALE KLASSEN NOG BELANGRIJK?  

 

Volgens sommigen is de impact van sociale klassen gedaald of zelfs volledig verdwenen. Volgens 

anderen is de impact van sociale klasse nog springleven in allerlei domeinen van het leven, of zelfs 

aan het toenemen.  

 

Dat de klassenstructuur gewijzigd is sinds Marx, Weber en de structuurfunctionalisten betwijfelt 

niemand. Dat besef geleid tot nieuwe stratificatiemodellen die steeds op één of andere combinatie 

van de 3 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 (vb.: door de globalisering)?   

 

4.3.2 PIERRE BOURDIEU  

 

Eén van de invloedrijkste moderne denkers rond stratificatie. Neo-

Weberiaan, maar met een eigen vocabularium waardoor hij voor 

velen dus ontoegankelijk is. 

  

Hij brengt de verschillende dimensie van het samenleven bij elkaar 

via twee cruciale concepten: kapitaal en habitus  

 

KAPITAAL – er zijn 3 soorten  

o economisch kapitaal: de materiële mogelijkheden o.b.v. 

inkomen en bezit, die omgezet kunnen worden in geld  

o sociaal kapitaal: het geheel van relaties binnen een sociaal 

netwerk of het kapitaal aan respectabiliteit en eer 

(prominente status)  

o cultureel kapitaal: geheel van disposities (opvattingen, 

houdingen) die naar hogere cultuur verwijzen (opleiding en 

kennis, diploma’s, titels, familiale achtergrond, …)  
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HABITUS – een geheel van handelings- en waarderingsschema’s, dus een duurzame manier van 

waarnemen, denken en handelen, waarmee mensen zich in een ‘maatschappelijk veld’ (vb. 

arbeidsmarkt) kunnen handhaven en verder kunnen komen  

o de waarderingsschema’s in de habitus bepalen de smaak  

o de handelingsschema’s in de habitus bepalen iemands consumptie  

o smaak en consumptie in de habitus brengen samen met de 3 vormen van kapitaal de 

leefstijl voort 

o door het uitdragen van de leefstijl trachten mensen zich van anderen 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  

o leefstijlen en distincties zorgen voor de maatschappelijke afbakening tussen sociale 

groepen 

 

Een stap verder naar sociale klasse …  

o klassen verschillen in habitus en in de mate waarin ze beschikken over kapitaal: hoe lager 

de sociale klasse, hoe minder kapitaal men bezit  

o Bourdieu ziet 3 klassen  

• dominante klasse  

• middenklasse of kleine burgerij  

• arbeidersklasse  

o klassen, kapitaal, habitus en leefstijl zijn en blijven nauw verbonden, dit was zo in 

premoderne samenlevingen maar ook in de moderne samenlevingen 

 

4.4 SOCIALE MOBILITEIT 

4.4.1 WAT?  

 

Sociale mobiliteit is de mogelijkheid van individuen of groepen (bv. etnische gemeenschappen, 

sociale klassen of beroepsgroep) om van sociale laag te veranderen. Het is de dynamische kant 

van sociale stratificatie.  

  

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  

o gemakkelijk (structuurfunctionalisten → geen harde tussenschotten tussen de verschillende 

lagen)  

o mogelijk (Weber)  

o vrijwel onmogelijk (Marx → de klassen hebben te conflicterende belangen)  

  

We onderscheiden horizontale en verticale mobiliteit  

o horizontaal: tussen 2 posities van hetzelfde niveau die functioneel (wat je doet) van elkaar 

verschillen  

• vb. jobmobiliteit van de ene naar de ander afdeling  

• vb. economische migratie naar West-Europa  

o verticaal: tussen hoge en lage sociale positie  

• opwaarts (vb. promotie binnen een bedrijf)  

• neerwaarts (vb. van manager in topbedrijf naar eigenaar van een KMO)  

 

We onderscheiden intergenerationele en intragenerationele mobiliteit  

o intergenerationeel: tussen 2 generaties (positie ouder & het kind bekijken) 

vb.: arbeiderszoon neemt kaderfunctie op  

o intragenerationeel: binnen dezelfde generatie, doorheen de eigen loopbaan 

vb.: arbeider neemt kaderfunctie op 
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4.4.2 NU MEER SOCIALE MOBILITEIT?  

 

Hebben mensen nu meer kansen dan vroeger? Zijn er maatregelen die deze sociale mobiliteit 

kunnen bevorderen? Is het zo dat de mensen met de meeste talenten effectief de meest essentiële 

functies opnemen zoals de functionalisten vooropstellen? 

o X-as: inkomensongelijkheid 

o Y-as: mate van sociale mobiliteit 

o negatieve correlatie: hoe meer inkomensongelijkheid in een samenleving hoe minder 

sociale mobiliteit in een land 

o Scandinavische landen: inkomensongelijkheid laag en sociale mobiliteit hoog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.3 EN WAT MET BELGIË/VLAANDEREN?  

 

Twee vastgestelde patronen:  

o deel 4.4: hoe lager de inkomensongelijkheid, hoe meer sociale mobiliteit  

o deel 4.1: België heeft een relatief lage inkomensongelijkheid  

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

  

De realiteit toont alvast aan van niet  

o differentiële in-en uitstroom in het onderwijs  

o kinderen in lage SES kiezen  

• minder prestigieuze opleidingen en beroepen  

• minder universitair onderwijs  

• meer voor beroepsgerichte diploma’s (ook in het hoger onderwijs)  

o kinderen kiezen een type dat congruent met de status van het milieu van herkomst is  

 

Sociale ongelijkheid en sociale stratificatie spelen op alle domeinen in het leven een rol. Zo zijn er 

3 discours die de kop op steken:  

o EQUALITY  

• iedereen moet gelijke kansen krijgen  

• vb.: iedereen moet evenveel kindergeld krijgen  

o EQUITY  

• gelijke kansen zijn onvoldoende om deel te 

kunnen nemen aan de samenleving  

• de ene persoon heeft meer steun nodig dan de 

andere  

• vb. het bedrag van kindergeld moet afhankelijk 

zijn van het inkomen van de ouders 

o REALITY  

• differentiële levenskansen  

• denk aan video privilege 
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4.4.4 BOEK  

 

SOORTEN SOCIALE MOBILITEIT  

Sorokin: eerste definitie van sociale mobiliteit: elke overgang van een individu, maatschappelijk 

object of waarde van de ene naar de andere positie.  

 

Horizontale mobiliteit gebeurt tussen posities die op zich op hetzelfde niveau bevinden en enkel 

functioneel van elkaar verschillen (bv. geografische mobiliteit en jobmobiliteit). Verticale mobiliteit 

grijpt plaats tussen hoge en lage posities in de samenleving en daarom krijgt dat soort van 

mobiliteit de meeste aandacht van de sociologie. Dit soort mobiliteit kan a.d.h.v. vele criteria 

worde vastgesteld (inkomen, status en opleiding).  

 

Intergenerationele mobiliteit gaat over veranderingen in beroepspositie tussen twee of meer 

generaties (arbeidszoon neemt kaderfunctie op) (sociale posities tussen 1ste generatie migranten 

vergelijken met latere generaties).  

 

Intragenerationele mobiliteit treedt op wanneer iemand tijdens zijn loopbaan een hogere of lagere 

beroepspositie gaat innemen (arbeider neemt kaderfunctie op).  

 

Statuscongruentie: hoe groter de statusincongruentie die door sociale mobiliteit in het vooruitzicht 

wordt gesteld, hoe minder mobiliteit er uiteindelijk zal bestaan. Dat zou verklaren waarom 

arbeidskinderen vaak minder prestigieuze opleidingen en beroepen kiezen. De status van het 

gekozen onderwijstype is met andere woorden congruent met de sociale status van het milieu van 

herkomst.  

 

Individuen zijn niet de enige sociale eenheden die sociaal mobiel kunnen zijn, ook posities zijn dat. 

Stel dat de zoon van een onderwijzer in het basisonderwijs zelf leraar wordt in het secundair. Op 

het eerste zicht is dat een duidelijk voorbeeld van opwaartse sociale mobiliteit. Positionele 

mobiliteit = posities die veranderen ten gevolge van veranderingen in de beroepsstructuur van de 

samenleving. 

 

MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN VERTICALE MOBILITEIT 

Heersende ideologie: westerse samenlevingen bieden meer kansen voor iedereen, ongeacht de 

sociale herkomst zolang men hard genoeg wil werken.  

 

Idiological equalitarianism: gelijkheid voor iedereen is functioneel. Personen met lagere sociale 

afkomst worden de idee voorgehouden dat ze even succesvol kunnen zijn als ze maar hard genoeg 

werken. Ze hebben de illusie dat ze als gelijken zullen behandeld worden door diegenen in de 

positie die zij ambiëren. Geloof reduceert de emotionele afstand tussen personen van een 

verschillende sociale rang. Personen uit de elite geloven dat ze door eigen talenten hun positie 

hebben bereikt.  

 

Wat zijn dan de mogelijkheden voor verticale sociale mobiliteit? Het belangrijkste kanaal voor 

grootschalige stijging is onderwijs. Deze manier is nog steeds belangrijk omdat het merendeel van 

de posities in de industriële maatschappij via verwerving wordt bekleed en niet langer via 

toewijzing. Ook exogame huwelijken, politieke en sociale acties kunnen leiden tot een verticale 

sociale mobiliteit.  

 

Toch zijn er enkele drempels voor sociale mobiliteit:  

o het geloof dat bestaande ongelijkheden rechtvaardig zijn en/of door een hogere 

machtgewild  

o het geloof in een trickle down theory of doorsijpel-effect: idee dat welvaart van de rijken 

doorsijpelt naar de lagere klassen  

o geloof heeft hogere macht waarvoor men geen controle zouden hebben  
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o hoogste sociale klassen wenden allerlei machtsmiddelen aan om de bestaande verdeling in 

stand te houden  

• fysieke machtsmiddelen (vb. huurmoordenaars, stakingsbrekers…)  

• juridisch en politiek apparaat in een rechtstaat  

• of via subtiele wegen, zoals (in)directe controle over de media  

→ zodat ideologieën uitdrukkelijk of steels overgebracht worden  

→ maatschappelijke problemen zo gedefinieerd kunnen worden dat de 

oplossing die de dominante klasse aanbrengen, de meeste plausibele en 

effectieve lijken  

→ armoede: te laag inkomen en geen meervoudige uitsluiting van de 

samenleving.  

→ wie wordt beloont?  

✓ wie de machtsverhoudingen niet in vraag stelt  

✓ sociale dominante lagen controleren toegang tot hun wereld  

✓ stimuleren van sociale barrières: taalgebruik, dresscode  

 

De problematiek van sociale mobiliteit is eigen aan bepaalde types van de samenlevingen en ook 

aan een bepaalde kijk op de samenleving. Ook het beeld dat we hebben van de maatschappelijke 

structuur, speelt een belangrijke rol. Vanuit een marxistisch perspectief biedt sociale mobiliteit 

geen oplossing voor het probleem van de klassentegenstelling en de verdeling van macht. Vanuit 

het geloof in gelijke kansen wordt sociale mobiliteit wel als mogelijk, wenselijk en zinvol gezien. 

Structuurfunctionalisten zullen dan ook stellen dat enkel een zeer grote mobiliteit ervoor zorgt 

dat de ‘right person in the right place’ terecht komt. 
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GASTCOLLEGE: DUURZAAMHEID 

DEEL I: DUURZAAMHEIDSUITDAGINGEN EN - INTERPRETATIES 

 

Waarom wordt deze les gegeven? 
- We worden meer en meer geconfronteerd met grote duurzaamheidsuitdagingen vb. 

klimaatverandering, biodiversiteitsverlies. 
- Deze zijn complexe uitdagingen. In de zin van dat er geen juist antwoord bestaat, er zijn 

soms zelf verschillende antwoorden en dat leidt tot discussie tussen wetenschappers of 
tussen maatschappelijke actoren bv. welk tijdssysteem willen we?  

→ Dit noemen we duurzaamheid controverses. 

 

- We moeten leren omgaan met verschillende disciplines (intermultidisciplinariteit) maar 
ook met niet academische actoren (transdisciplinariteit). Iedereen moet een normatieve 
stellingen ontwikkelen voor zichzelf over deze vraagstukken en deze met argumenten 
kunnen onderbouwen.  

 
 
De rode draad doorheen de les is gebaseerd op een serie van 5 tweets 

 

 

Tweet 1: “Sociale rechtvaardigheid is een essentieel duurzaamheidsprincipe” 
Deze heeft betrekking op de sociale component van duurzaamheid.  

 

Als we met duurzaamheid willen omgaan moeten we rekening houden met:  

- Tegengaan van armoede 
- Tegengaan sociale ongelijkheid 
- Tegengaan van sociale uitsluiting 

 

Kaart wereldarmoede (hoe groter de landen hoe meer armoede) 
Vooral India en Afrika hebben het zwaar te voortduren. Europa, de VS, en Japan stellen bijna niks 

voor.  
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Kloof tussen arm en rijk 
1% van de wereldbevolking beschikt bijna over de helft van de 

rijkdom in de wereld. 85% van de wereldwijde rijkdom is in bezit 

van de 10% rijkste. De 50% armste hebben maar 1% van de totale 

rijkdom in de wereld.  

 

De welvaart in de wereld gaat wel een beetje voorbij. De 

wereldwijde hongerlijders zijn gezakt van een miljard naar 820 

miljoen mensen (meer dan in 2015 in 2017, maar minder dan 20 jaar geleden). Maar in Afrika gaat 

slechts 1/3 van de kinderen naar de middelbare school terwijl bij ons dat 90% is. In sommige landen 

is dit nog geen 10%   

 

Millenium Development Goals 
8 concrete sociale doelen ondertekend in 2000 (door 189 landen) en opgesteld door de VN. De VN 

evalueerde deze in 2015 (1990- 2015)  

Doelen:  

1. Ontwikkel een partnerschap voor ontwikkeling  
2. Uitroeiing van extreme armoede en honger  
3. Bereiken van universeel basisonderwijs  
4. Zorgen voor ecologische duurzaamheid  
5. Bevordering van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen  
6. Bestrijding van HIV, aids, malaria en andere ziekten  
7. Verminder kindersterfte  
8. Verbeter gezondheid van moeders   

 

Dit waren de resultaten: 

Vooruitgang:  

- Extreme armoede en honger daalt (24% naar 13%) 
- Toegang tot water is verbeterd 
- Malaria en TBC zijn 60% gedaald 

 

MAAR problematisch:  

- Ongelijke vooruitgang tussen en in landen 
- Groot aantal mensen blijft in honger, armoede, slechte hygiëne 
- Moedersterfte 
- Slechte scholing 
- Gendergelijkheid 
- Aantasting ecosysteem 

 
 
Ondertussen zijn deze ‘goals’ veranderd naar de SDG (sustainable Development Goals). Dit is 
uitgevloeid tijdens de RIO +20 conferentie. Deze gelden van 2015-2030. Op vlak van economie en 
ecologie zijn er allemaal dingen bijgekomen wat het totaal aantal goals op 17 zette. Dit was een 
echte revolutie omdat zoveel landen het hierover eens waren.  
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En bij ‘ons’ dan? 
Pikkety deed een grootschalig onderzoek over ongelijkheid in Westerse en Noordelijke landen. Het 

volgende stelt hij vast: 

- De ongelijkheid is sinds de 18de eeuw blijven toenemen, vooral door de toename van 
opbrengst uit kapitaal (Pikkety, 2014)  
 

- Mensen die kapitaal hebben kunnen daar opbrengsten uit genereren, mensen die alleen 
een soort inkomen hebben worden alleen maar armer: rijken worden rijker en armen 
worden armer  

 

De kans om in Vlaanderen op te groeien in een kansarm gezin stijgt elk jaar, zelf een piek van 6,4% in 

2004 → 13,8% in 2017 (Kind en Gezin, 2018).  

In gent 2018: 1/5 geboorten in kansarm gezin (22,28%) (Kind en Gezin, 2019).  

De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning in Gent is 6 JAAR (Stad Gent, 2016)  

16,4% vd Belgische bevolking heeft risico voor armoede of sociale uitsluiting (EU-SILC, 2018)  
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Tweet 2: “Ecologische duurzaamheid is dat ander essentieel duurzaamheidsprincipe” 

 

Ecologische grenzen 
Een belangrijke naam is Thomas Rockström, de voormalige baas van het ecologisch instituut in 

Stockholm, die deze belangrijke figuur heeft gemaakt (zie figuur ecologische grenzen). 

 

In de figuur heb je een soort van groene, veilige zone: ‘the safe operating zone’. Op bepaalde vlakken 

zijn we aan het flirten met de planetaire grenzen. Op vlak van Klimaatverandering, biodiversiteit en 

stikstof zitten we voorbij de planetaire grenzen → rechtstreeks te maken met ons energie- en 

landgebruik. Druk vanuit o. a. energie-, mobiliteits- en agrofoodsystemen  

 

Wetenschappers merken dat de problematiek rond biodiversiteit eigenlijk groter is dan zegmaar 

klimaatverandering maar merkt dat de politiek hier weinig over praat. In 2019 heeft het 

‘intercontinental panel on biodiversity’ een rapport op tafel gelegd waaruit blijkt dat het 

biodiversiteit probleem heel ernstig is.  
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Evolutie globale C02-emissies 

De afgelopen 50 jaar is deze immens zwaar toegenomen. Af en toe zien we een knikje: 

- Oliecrisissen 
- Financiële crisissen 
- En nu met het Corona virus 

 

Nochtans zijn er dingen gebeurt om dat te proberen tegenhouden: 

- IPCC (intercontinental panel on climate change) 
- Kyto Protocol (1997) 
- Parijs-akkoord (2015) → stijging van temperatuur van maximum 1,5 à 2 graden. 

 

Eerst was het Westen de grote boosdoender en stootte die heel veel CO2 uit maar nu zien we dat het 

Westen verminderd en dat China een enorm grote hoeveelheid CO2 uitstoot. In 2050 moeten we 

eigenlijk klimaatneutraal zijn, we moeten ‘netto-zero emission’ zijn. Dit wil zeggen dat als je toch 

emissie de lucht inpompt dat je die dan op één of andere manier terug uit de lucht moet halen, dit 

kan bijvoorbeeld door de ‘bio-based solutions’ met bossen aan te planten of door chemische 

processen met ‘carbon-capture storage of utilisation’, dit wil zeggen dat we de C02 opslaan en later 

voor iets anders gebruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecologische voetafdruk: 
= (productieve) grond- en wateroppervlakte (in hectare) waar iedereen recht op zou hebben:  

- Indien we niet meer willen verbruiken of consumeren dan wat de aarde jaarlijks 
produceert (dus enkel redement verbruiken, niet het kapitaal)  

- Indien alle mensen dezelfde toegang zouden hebben tot de natuurlijke hulpbronnen  
 

We hebben recht op 1,8 hectare max (eerlijke aarde aandeel (fair earth share)) 

De huidige wereldwijde voetafdruk? 2,7 hectare! (1,5 extra planeet nodig om de huidige 

levensstandaard te onderhouden). En van de belg? 7 hectare! (3 à 4 aardbollen) 
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Van begin jaren 70’ zijn we deze 1,8 hectare aan het overschrijden. Dit heeft vooral te maken met 

ons verbruik van fossiele brandstoffen en onze landbouw.  

 

Azië? Net onder 1,8 → per individu minder nodig maar door de overbevolking in deze landen stijgt 

hun voetdruk wel enorm.  

 

Grootste ecologische voetafdruk:  

1. Qatar: 11.68 hectare 
2. Koeweit: 9.72  
3. Verenigde Arabische emiraten: 8;44  
4. Denemarken: 8;25  
5. USA: 7.19 
6. België: 7.11 
7. Australië: 6.68 
8. Canada: 6.43 
9. Nederland: 6.34 
10. Ierland: 6.22  

 

Kleinste ecologische voetafdruk:  

1. Puerto Rico: 0.04 hectare 
2. Timor Leste: 0.44 
3. Bangladesh: 0.62 
4. Afhanistan: 0.62 
5. Haïti: 0.68 
6. Malawi: 0.73 
7. Palestina: 0.74  

 

 

 

Enkele cijfers 

- Ons energie verbruik in 2040 met minstens 30% toenemen tegenover 2015 (EIA, 2017), 
dit komt grotendeels door de ontwikkelingslanden die nu de welvaartssprong maken. 

o Energie-efficiëntie haalt het niet van toenemende consumptie  
 



123 

 

- In Zweden haalde men in 2018  54.6% van hun energie uit hernieuwbare bronnen. In 
belgië 9.4%.( doel in 2020 is 13%) (Eurostat, 2020)  

- Circulaire economie: producten hergebruiken en verstandig met grondstoffen omgaan. 
Urban mining: edele metalen uit kapote gsm’s halen. Nu wordt slechts 2 à 3% vd naar 
schatting 6 miljard GSMs wereldwijd gerecycleerd.  

o Gsms bevatten meer dan 20 verschillende edele en uiterst zeldzame metalen  
- 70% van de Amerikaanse gezinnen hebben een boormachine maar deze wordt in heel 

zijn levensduur maar 13 minuten gebruikt. (Welzer, 2013)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweet 3: “Duurzame ontwikkeling gaat over goed leven binnen grenzen. Dus inter-en 

intragenerationele rechtvaardigheid” #sol+ecol 
Een combinatie van beide tweets: bekijk het zoals een DNA-streng. De ene streng sociaal en de 

andere ecologie. Samen vormen ze de streng. 

 

Kwetsbaarheid klimaatverandering 
Net die landen met de laagste ecologische voetafdruk zijn het meest kwetsbaar voor 

klimaatverandering.  
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HDI & Ecological Footprint 
 

2 assen: 

- Ecologische voetafdruk 
(horizontaal): heel wat landen 
zitten erboven en heel wat 
landen eronder. 
 

- Human development index 
(levenstandaard- verticaal): 
landen rechts van de stippelijn 
zijn heel welvarend, links is heel 
wat minder welvarend.  

 

Landen met een hoge voetafdruk moeten 

die lager krijgen zonder te moeten inboeten 

op welvaart. Omgekeerd natuurlijk ook. Het 

zijn vaak landen in midden-Amerika die het 

hier op goed doen. 

 

Doughnut economy  
Gemaakt door Raworth, 2017. Hier spelen 2 soorten assen mee: 

- The social foundation 
- The enviromental ceiling 

En deze moeten we in balans houden. Ze stelt vast dat er zowel overshoot als shortfall is op 

verscheidende vlakken. 
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Basisbegrippen van duurzaamheid 
- Sociale rechtvaardigheid 
- Draagkracht, ecologische grenzen 

→Intra- en intergenerationele solidariteit (hier en elders)  

- Levenskwaliteit (hier is geen eenduidig antwoord op) 
- Democratie/participatie 

 

 

Tweet 4: “duurzaamheid is niet eenduidig te defniëren. Vandaar (politieke) strijd!” 
Er zijn heel veel verschillende interpretaties over duurzaamheid daarom is er geen eenduidig 

antwoord, vaak gebouwd op normatieve begrippen. Waar liggen de grenzen? 

 

Normatieve constructies 
Duurzaamheid is  gebouwd op normatieve begrippen, die niet eenduidig te definiëren zijn  

- Wat is sociaal rechtvaardig?  
- Waar liggen ecologische grenzen?  
- …  

 

Duurzame ontwikkeling  

- Een gecontesteerd concept 
- Gaat gepaard met keuzes en ‘politieke strijd’, iedereen schuift vaak zijn idee naar voor 

van wat hij belangrijk vindt.  
- Vergt maatwerk 

 

Steeds politieke vraag bij uitstek stellen 
We moeten ons telkens de vraag stellen wie heeft dit nu eigenlijk beslist? Wie hebben ze 

bevoordeeld en benadeeld? Welke belangen zijn gediend?  

→ Vaak wordt beslist om de gevestigde orde in stand te houden, daarom is verandering juist zo 

moeilijk.  

Wie beslist wat voor wie, met welk doel, vanuit welke belangen en wie verliest of wint  

 

Waaier aan denkkaders in het debat rond duurzaamheid (update) 
Heeft verschillende concepten van duurzaamheid in kaart proberen brengen. Bv. de neo-liberale 

duurzaamheid valt weg, houdt geen logica met ecologie en het sociale en focust alleen op winst.  
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We hebben hier 3  benaderingen 

- Status-quo benadering: we kunnen met de huidige politieke structuren naar een 
duurzame wereld streven.  

- Reform: we kunnen op bepaalde maten deze politieke en economische structuren 
gebruiken maar we moeten deze grondig gaan hervormen. De overheid moet voor deze 
verandering zorgen. 

- Transformatieve benadering: Er moet een fundamentele verandering in structuren 
gebeuren omdat juist daar heel het probleem zit.  

 

Status-quo benadering (kenmerken) 

1. Technologische innovatie (technological fix) 
Er is enorm geloof in technische inovatie om klimaatverandering tegen te gaan. Denk maar aan 

‘Capture and uttilization of CO2 (CCU)”, dit betekent dat we CO2 gaan opslaan en gaan gebruiken 

voor iets anders. Ook doen ze beroep op ingenieurs die dan bijvoorbeeld passieve woningen 

zetten of hongerprobleem de wereld uitwerken d.m.v. genetische modificatie (hierover ook 

steeds nadenken want boeren worden aan de kant geschoven, neveneffecten) 

 

2. Economische groei 
We moeten gaan naar een groene economie. Wanneer is iets schaars? Dan gaan we daar in 

investeren en gaat men streven naar een win-win situatie.  
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Men gelooft in trickle-down economics: uiteraard gaan eerst de rijkste van deze groei kunnen 

profiteren maar uiteindelijk zal het neerdruppelen naar de armeren (uit onderzoek van pikkety is 

dit dus niet gebleken).  

 

Grensgevallen: status-quo of reform 
Dit noemen we ecologische modernisering, deze geloven dus in beide opties om ons te helpen.  

 

Het Brundtland (voorzitser van comité) rapport of our common future is zo een geval. uitvloeisel 

van ‘World commision on everimonent and development (WCED)’ in 1987. Zij hebben de eerste 

defnitie van duurzaamheid gemaakt en die luidt als volgt: 

- Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de behoeften van de 
huidige generaties zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties in gevaar te 
brengen door hetzelfde te doen. 
 

Het gaat hier meer over Reform. De economische modellen van nu zorgen voor problemen bv. het 

noorden consumeert te veel. Maar ze geloven dat economische groei en trick-down economics ons 

gaan redden.  

- Reform want mens is afhankelijk van milieu om behoeften te bevredigen en huidige 
economische modellen hebben gefaald om sociale en ecologische uitdagingen aan te 
pakken + ook globale aanpak nodig  

 

Aandacht voor behoeftebevrediging, armoedebestrijding en eerlijke verdeling van middelen, maar 

oplossing zit in ‘versnelde economische groei’  

Bedrijven en overheden zijn zo in staat duurzaamheid na te streven zonder de uitdaging van een 

fundamentele koerswijziging  

→ trickle-down theorie blijft veeleer overeind  

→ kwantiteit blijft primeren op kwaliteit  

 

→ dus toch veeleer ‘status quo’ (bij verfijning)?  

 

Status quo: monitoring en managen  

- De 17 doelen  
- Systeemdoorbrekend of systeembestendigend?  

 

 

De duurzame onwikkeling doelstellingen (die 17 VN doelstellingen). De praktijk laat zien dat die 

doelstellingen passen binnen een systeem gepast voor duurzaamheid. Er zijn 3 redenen waarom dit 

toch misschien eerder bij status-quo hoort: 

1. Die 17 doelen passen perfect binnen een soort lineair management denken. Ze zijn niet 
bindend. Dus er wordt teveel nagedacht in een soort management logica maar in 
werkelijkheid zal er niks anders gebeuren dan wat men gewoon is. 

2. Landen die veel investeren in technologische inovatie staan heel hoog in de ranglijst van het 
naleven van de doelstellingen. 
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3. Als de 17 doelen even strategisch zijn, dan is het niet strategisch. Het is heel bruikbaar en 
vlak en iedereen gebruikt het wanneer ze kunnen en het hen uitkomt.  

 

 

Hervorming-Reform 

 

Geloven in dominante structuren maar willen een nieuwe hervorming. Die hervorming moet 

gebeuren via een sterke overheid.  

- Overheden die voor innovatie (moeten) durven zorgen. Zij moeten de economie sturen 
of controleren en voor herverdeling zorgen  
 

Overheid stuurt (meestal voorzichtig?)  
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Overheid verdeelt (meestal matig?)  

- Tussen en binnen landen: schuldenlast, vermogensbelasting, 
basisinkomen, …  

 

Omschreven in het boek ‘the entrepreneurial state’: de overheid is niet gewoon 

een beaurocratie die van alles wegblijft, maar eigenlijk durft die vaak risico’s 

nemen. Investeren sluit aan bij het idee van een ‘global green new deal’, de 

overheid die eigenlijk massaal moet inoveren in hernieuwbare energie en de creatie van 1000den 

nieuwe jobs door deze nieuwe investeringen.  

 

In het boek ‘Earth system governance’ kaart men aan dat de globale structuren niet voldoen 

(VN,WHO,…) we moeten ons opnieuw organiseren. Er is een nieuw evenwicht nodig tussen 

globalisatie en lokalisatie.  

 

Voorbeelden:  

Cap & trade: een soort bovengrens die de overheid oplegt aan C02 emissies die mogelijk zijn en 

onderling verhandelt kunnen worden (emissierechten). Heeft een bedrijf minder uitstoot dan kan 

men rechten verkopen aan bedrijven die teveel uitstoten. Vroeger werkte dit niet goed maar nu staat 

het op punt en op een manier dat emissierechten heel duur zijn geworden.  

 

One-child policy: vaak vanuit de IPAT formule (I = P x A x T) 

- I: Impact ecologie 
- P: populatie 

- A: affluence (welvaart) 

- T: technologie 

 

De overheid herverdeelt. Het sociale zekerheidsstelsel in Vlaanderen en België is zeer goed. Maar we 

kunnen gerust nog grote vermogensbelastingen invoeren.  

 

Transformatieve benaderingen 
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Geloven dat alles anders moet, mens-natuur relatie moet anders, economische en politieke modellen 

voldoen niet meer. 

 

Verontwaardiging/ Transformaties groeit vanonderuit, bottom-up praktijken. Vaak vanuit actoren 

met weinig macht. 

Één van de bekendste voorbeelden is ‘the enviromental justice movement’. Protesteerde tegen de 

Amerikaanse overheid die giftige grond in hun achtertuin wou dumpen. Er wordt dus een koppeling 

gelegd tussen sociale onrechtvaardigheid en ecologische problemen: de mensen die het minder 

breed hebben hebben meer te maken met ecologische problemen.  

 

Sufficiëntie en dematerialisatie  

Postgrowth of degroth filosofie: pleiten voor andere waarden. Wat is belangrijk en wat is de 

kwaliteit van leven? How much is enough, is het nodig om altijd zoveel te hebben. Pleiten voor 

sufficiëntie (matigheid en selectieve consumptie), we moeten het met wat minder doen omdat 

bijvoorbeeld we met de zuinige wagen rapper, sneller en meer rijden waardoor het verbruik gewoon 

hetzelfde wordt als ervoor, dit noemen we het rebound-effect. 

 

Marktbeperking/ decommidificatie  

 

Moeten we alles gaan organiseren in een globale supermarkt? Moeten niet meer lokaal gaan of naar 

andere modellen gaan. Hebben we een boormachine nodig of hebben we een gat in de muur nodig? 

De boormachine kan je ook uitwisslen. Bijvoorbeeld een bedrijf genaamd ‘emergent’ zegt: kunnen 

we met energiecoperatieven ook energie halen en met de winsten die deze kleine bedrijven hebben 

iets interessanter doen i.p.v. bij de grote spelers te gaan aankloppen. CSA boeren: allemaal 

verschillende mensen gaan beslissen wat ze zaaien, de coperanten geven een vast bedrag aan de 

coperatieven,dan gaan ze samen oogsten en verdelen maar de boer heeft toch een vast inkomen.  

 

Voorbeeld:  

- Shell startte in 1958 met olie te nemen uit Nigeria 
- Ze hebben 6 olievelden genomen in het meest bevolkte dorp van Afrika 
- Veel land verloren → niets kan er nog groeien 
- Zijn hier tegenop gegaan door opstanden (geweldloze) en MOSOP (organisatie)  

o Omdat ze wilden tegengaan dat hun rechten geschonden werden (al 35j) en dat 
ze overbleven met niets 

o Negeriaanse overheid zei dat ze zich hier wel aan hielden en de rechten 
respecteerden  

o 1993: Sarah Wiewo president → opstanden: Agoni day  
o 4 Agonis zijn vermoord in 1994 door mensen van Sarah Wiwo, later is hij 

gearresteerd 
o Ken Sarowi: leeuw van Afrika die vocht tegen een multinational 

▪ Vermoord, gexecuteerd door de overheid  
▪ Gevecht verloren  

- Herkenning voor Sara Wiewo en zijn volgers in de vorm van 9 miljoen pond 
- Ookal zegt Shell dat ze toestemming hadden 
- Shell:  

o Ze hebben de Negeriaanse mensen geholpen, gesteund, betaald en rekening 
gehouden met de rechten  
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Transformatie zonder duurzaamheid 
- eco-facisten: pleiten voor een wereldoorloog waarbij 

veel mensen sterven en de natuur zijn gang kan gaan.  
- Socials cornucopia: weinig aandacht aan ecologie, 

teveel aan het sociale aspect. 
Eigen positie? Wat, waar, wanneer?  

 

 

 

Aangereikte driedeling (status-quo, reform, transformatie) kenmerken (Hopwood et al, 2005) 

- geen precieze indeling, veleer simplificatie 

- discours en praktijken van actoren kunnen veranderen (cf limits to growth)  
- binnen groepen of concepten zijn er niet zelden verschillende interpretaties (vb. OESO of 

ecologische modernisering) 

- educatief interessant (overzicht) 

- voer voor debat 

 

Doordat er geen eenduidige interpretatie is van duurzaamheid zorgt dit vaak voor verwarring. Geen 

gedeelde agenda en er wordt veel aan greenwashing gedaan (vb. coca-cola zijn die echt duurzaam?). 

 

Maar duurzaamheid kan voeding zijn voor een sterk debat inzake visies, strategieën en 

beleidsbeslissingen. We weten min of meer wat het inhoudt maar niet precies en daarom is het goed 

debatvoer. 

 

Containterbegrip vs basisdebat 
Vele do-interpretaties een probleem?  

- Ja: verwarrend → gedeelde agenda lijkt afwezig/ containerbegrip, ook voor 
‘greenwashing’  

- Nee: typerend voor belangrijke concepten (cf vrijheid, rechtvaardigheid, …) + basis voor 
sterk debat inzake:  

o (politieke) visies  
o Strategieën  
o Beleidsbeslissingen  
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Tweet 5: “Het iconische ‘triple P’-beeld toont een zwakke invulling van duurzaamheid (in 

de praktijk)”. 
 

Zwakke duurzaamheid: 3P-model 

People (prosperity), planet, profit. Dit soort modellen is niet radicaal 

genoeg om naar die verandering te streven, men kiest vaak maar 1 

aspect waar men op inzet en denkt dan met duurzaamheid bezig te zijn.  

 

 

 

 

 

 

Nood aan ‘sterke duurzaamheid’ 
De economie staat den dienste (is geen doel) van de sociaal rechtvaardige samenleving. We moeten 

altijd rekening houden met de draagkracht van de aarde. Heel parallel aan ‘Doughnut economy’. We 

kunnen de 17 doelstellingen hier ook in integreren.  
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DEEL II: TRANSITIEDENKEN 

 

Basisconcepten  

Even herhalen: waaier aan interpretaties  

 

Naar hervorming en/ of transormatie  

Dematerialisatie en eco-efficiëntie  

- Factor 4 tot 10/ meer doen met minder 
 

Herverdeling en compensatie 

- Herverdeling wint aan belang in de begrensde wereld  
 

Inbedding en inperking ‘markten’  

- Bv: collectieve of zelfvoorziening  
 

’Sufficientie’ en selectieve consumptie  

- Levenskwaliteit hoog 
- Materiële consumptie laag  

 

Bevolkingsgroei afremmen  

- bv: gezinsplanning  
 

Er is nood aan verandering 

De trickle-down theorie werkt niet zoals vastgesteld door Pikkety. Er nood aan structurele 

verandering. 

 

Politieke en economische machtstructuren, levensstijlen en relatie natuur-mens dienen te wijzigen, 

al dan niet met fundamentele ‘transformatie’ van de machtarrangementen zelf  

 

Voorbij louter technologische ‘fix’ (eco-efficiëntie) en voorbij ‘trickle down’-filosofie  
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Hoe dan concreet hervormingen of transformaties beïnvloeden? 

Richting een toekomst die sociaalrechtvaardig en ecologisch duurzaam is. 

Relatief nieuw kader (jong vakgebied): transitiedenken en - werk 

Transitiedenken en -werk, ontstond begin deze eeuw. Er bestaan daarbinnen 2 stromingen: 

1. Hoe naar transitities kijken? Hoe deze begrijpen? 
2. Hoe duurzaamheidtransities beïnvloeden? 

 

Transformaties zijn onvermijdbaar 

Zijn we in staat om transities te sturen naar een toekomst beeld dat wij wensen?  

 

De transitietheorie is aantrekkelijk omdat ze erkennen dat duurzaamheid iets hardnekkigs is, dat 

duurzaamheid een debattopic is waar verschillende antwoorden op mogelijk zijn. Heeft veel te 

maken met macht, het dominante systeem wil gevestigd blijven want zij halen daar voordeel uit. 

 

Wereldwijde maatschappelijke evoluties leiden (ook) autonoom tot diepgaande verandering  

→ niet ‘of’ maar ‘op welke manier’ en ‘welk beeld’  

 

Beïnvloeden in een complexe context: 

- ‘persistent problems’  
- Onzekere kennis en hybride kwesties 
- Verdeelde macht en veel belangen  
- Tal van grillige en verweven processen  
 

→ transitiedenken en – werk  

 

Wat zijn transities?  

Radicale veranderingen in social-technische systemen die aan de basis liggen van onze welvaart 

- bv. ons landbouw systeem.  
o Het gebeurt niet op 1 2 3, het is een incrementele verandering wat wil zeggen 

met kleine stapjes. De radicaliteit zit in dat het systeem fundamenteel verandert. 
o  

Radicaal → niet zozeer plots 

Radicaal → wel fundamentele veranderingen van structuren, culturen en praktijken die diep 

verankerd zijn in onze samenleving  

 

Transities zijn niet per definitie duurzaam   

 

Wat is een socio-technisch systeem? 

Bv: socio-technisch systeem van wonen, voeding, mobiliteit, zorg of energie  

 

= een complex, samenhangend geheel van o/m/ kennis en wetenschap, technologie, instituties en 

regulering, gebruikerspraktijken en culturele betekenissen, infrastructuren, … En dit geheel vervult 

een functie/ maatschappelijke behoefte  

→ transitiedenken vertrekt vanuit systeemdenken/ systeemperspectief 
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In transitiedenken noemt met dit ‘het regime’. Het is een complex samenhangend geheel van heel 

veel verschillende facetten, dus het is niet alleen politiek maar ook kennis en wetenschap maar ook 

wij als consument behoren daartoe.  

 

Bijvoorbeeld wat is het dominante systeem bij landbouw? Men kan zeggen de monocultuur. Dus 1 

dominant idee ‘ons voeding is landbouw’ het regime is ‘de monocultuur’. Technologische 

oplossingen worden gekoppeld aan de landbouw cultuur zodat we veel meer rendement kunnen 

halen uit onze maisvelden.  

- Ons regime politiek gezien: de CD&V die samenwerkt met de boerenbond, die dan weer 
samenwerkt met Europese normen → het is dus een systeem van heel veel verschillende 
facetten 
 

Voorbeelden van transitie: 

- Industriele revolutie 
- Digitale revolutie 
- De overstap van atoom- naar hernieuwbare energie 
- Gesloten rioleringen (Lmao) 

 

We nemen Facebook onder loep: 

- Facebook is een soort logaritme aangepast aan ons 
gebruik om met elkaar in contact te komen. Facebook 
verandert ook steeds daarom is dit ook een 
voorbeeld van een socio-technisch systeem.  

 

Multi-level perspectief 

Dit is bril die ons helpt kijken naar deze complexe transitieprocessen, het geeft ons inzicht in radicale 

veranderingen. → helpt ons deze processen beter te begrijpen  

→ toont niet expleciet hoe transitieprocessen te beïnvloeden, laat staan aan te sturen 
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Er zijn 3 niveau’s: 

- Het regime (staat centraal) 
- Landschapsniveau 
- Niche niveau 

 

Tussentijdse reflectie  

Basisstrategie transitiedenken: druk op regime verhogen  

- Niches: uitbouwen en/of versterken 
- Regimeniveau: contradicties blootleggen 
- Landschap: trends mobiliseren  

 

MLP erkent complexiteit:  

- ‘lock-ins’ i.f.v. behoud van regime  
- Grilligheid van processen 
- Belang van actoren (voorlopers, ‘policy entrepreneurs’, volgers, …)  

 

Een transitie is de verandering van het socio-technische regime naar een compleet nieuwe 

configuratie. Het gaat dus niet om één kleine regeling-verandering. Belangrijk is dat het dynamisch 

stabiel is. Er bevinden zich in het systeem lock-ins of padafhankelijke: het systeem zit vast in zichzelf 

en laat zich niet in een andere richting sturen. 

 

Maar er is druk vanuit het landschap denk maar aan klimaatverandering, de verandering van ons 

consumentenpatroon (China begint meer vlees te eten → meer ruimte nodig → wij minder vlees). 

Dit zet druk op het systeem.  

 

De niches zetten druk op dat dominante systeem bijvoorbeeld landbouw, daar zetten toch veel 

mensen op bio-landbouw (meer diversiteit, niet alles oogst mislukt). Community supporting 

agriculture (CSA): dit zijn boeren dit niet willen overleven op subsidies uit Europa, wij willen geen 

monocultuur. Ze werken samen met coperanten (mensen zoals jij en ik) die samen met de boer 

beslissen wat ze gaan zaaien. Wij als coperanten gaan de boer een vast inkomen geven maar krijgen 

ook een deeltje van de oogst. Dit werkt! 

 

In het systeem zelf zijn een paar interne contradicties bijvoorbeeld de mest overschot bij 

monocultuur die we moeten dumpen ergens in de natuur. In het systeem komt dus ook van onderuit 

onder druk.  

 

Verandering mogelijk wanneer: 

- Veel druk vanuit het landschap 
- Interne contradicties worden blootgelegd 
- (mature) Niches staan op  
→als dit samenkomt dan is er een soort momentum genaamd het ‘window of opportunity’. 

Dan kan je verandering gaan afdwingen.  

 

Het landschap (klimaat, industrialisering) werkt eigenlijk op dezelfde manier door op het regime.  
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Hoe groot de uitdagingen ook zijn, vanuit onze mature niches zijn we één van de processen die 

transitie mogelijk maken. We moeten ook bemerken dat dit echt een strijd is, regimes willen kosten 

wat kost hun eigen regime behouden.  

 

Transitiemanagement 

We hebben een idee waarmee we transities kunnen versnellen en in een bepaalde richting duwen. ` 

 

De esssentie/ basisfilosofie : ‘goal-oriented modulation’ of goal-oriented incrementalism’. Dus 

richting een doel en geïncrementeerd (stapje per stapje).  Het gaat niet over zomaar iets sturen maar 

eerder beïnvloeden, dus moduleren naar een doel.  

 

Het noemt eigenlijk management omdat de ambtenaren dat graag hebben, het is dus misleidend. 

(misleidende term transitie-management) 

 

De uitgangspunten: 

- Aan de slag met voorlopers (progressieve mensen met innovatieve ideeën) 
- Langetermijnspoor in schaduw van beleid (een machtsvrije context) 
- Zoektocht gedeelde agenda ontwikkelen 
- Kortetermijnacties (snelle winsten) 

 

Stappenplan bestaat uit 5 delen: 

1. Systeem analyse: wat is het 
dominante regime, wat is de 
landschapsdruk en welke niches 
spelen er? 

2. Toekomstvisie: waar willen we 
naartoe met ons systeem 

3. Transitiepaden: welke stappen 
moeten we zetten om ons doel te 
bereiken? 

4. Acties: inovatieve ideeën ruimte 
geven, verbreden en verdiepen 

5. Werken aan regime  
5de stap is redelijk radicaal en 

daarmee niet zo zuiver. Daarom 

wrinkt het schoentje hier wat. 
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Wat is nu de sterkte van transitiemanagement? ( zeker in theorie)  
 

- Aandacht voor lange termijn (en duurzaamheid)  
 

- Sterke in visie-en discoursontwikkeling op systeemniveau: nieuwe discoursen die 
ambiteus en inovatief zijn. Dit zijn de voorlopers en deze moeten verankerd raken. 
(combinatie technologische, institutionele, ‘socio-culturele, … innovatie)  
 

- Het brengt ook iedereen samen (netwerkcreatie) (vooral voorlopers, maar voorbij 
driehoek (overheid-bedrijven-kennisinstellingen) 
 

- Oplijsten van innovatieve praktijken 
 

→Interessant voor agendasetting (en dus voor het koppelen van strategieën en processen) 

 

Wat is nu de zwakte van transitiemanagement (zeker in de praktijk) 

- Beperkte spanningsboog van transitiemanagement. Er is geen rekening gehouden met 
hoe beslissingen moet doorgevoerd worden, hoe het bij het regime werkt.  

o Wat met/ na visie en transitiepaden  
o Machtsvrije setting vs hegemonische setting  

 

- Achteruit-verus vooruitkijken: waar zit de erkenning van de complexiteit 
o 1ste januskop: ze erkennen heel het grillige process van transitiedenken maar dan 

kijken ze naar hun eigen project vijf stappen ver en dan vergeten ze eigenlijk wat 
hun doel was 
 

o 2e januskop (verwerven met 1e januskop) : ‘open ended processes’: wij als 
transitiedenkers gaan niet bepalen wat nu net duurzaamheid is, zij laten dat 
open. De voorlopers moeten zelf invulling geven aan het begrip. Maar het feit 
dat je dat niet invult en redelijk neutraal vakjargon gebruikt maakt dat mensen 
die niet bezig zijn met duurzaamheid maar vinden dat dat goed klinkt die termen 
ook gaan gebruiken naar hun belang 

▪ Duurzaamheid = open ended process (vaak consensus: ‘ecologische 
modernisering’)  
→ jargon en aanpak makkelijk recupereerbaar 

 

▪ Ook binnen neoliberale praktijken, verkokerde instellingen, 
kortretermijnaanpak, … 

 

Naar een ‘transitie’-governance 

- Transitiemanagement is bruikbaar maar als onderdeel van een bredere en meer 
gediversifieerde strategie waarbij je rekening houdt met andere zaken 

- Je moet de complexiteit blijven erkennen. Besef dat als je verandering wilt je allerlei 
processen gaat moet doen, dingen op de agenda zetten, mensen moet meekrijgen en het 
een heel politiek spel is.  

 

 

Oefening  
Transities: resultaat van multilevel dynamiek  
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Wat is het ‘socio-technische regime’ voor personenvervoer in Vlaanderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is uw gewenste ‘socio-technische toekomstbeeld’ voor personenvervoer in Vlaanderen (op 

langere termijn)  

 

Welke landschapselementen bepalen het dominante ‘personenvervoer’-regime en welke zetten dit 

onder druk?  
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Welke groeiende interne tegenstrijdigheden kunnen we vaststellen binnen het ‘personenvervoer’-

regime  

 

Welke niches ontstaan en/of proberen in te breken in het dominante ‘personenvervoer’-regime  

  

 

Naar een transitie vh mobiliteitssysteem?  

 

 

 
 


