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Actor en structuur 

Psychologen observeren gedrag 

Organiserend mechanisme 

 Gedrag is niet ad random, er zit een organiserend mechanisme achter 

 Gedrag is georganiseerd: krijgt betekenis, wordt herkenbaar en voorspelbaar 

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

 Sociale ψ: wisselwerking tussen inter- en intra-individuele, focus op impact van sociale context op 

intrapsychische processen en/of persoonlijkheid 

 Sociologie: patronen en structuren in hun ontstaan, voortbestaan en veranderen centraal 

 2 patronen:  

o Positionele dimensie: meteen zichtbaar via interactie en communicatiepatronen 

o Symbolische structuren of cultuurpatronen: al dan niet geïnstitutionaliseerde opvattingen: 

waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen 

Doelgericht observeren: we nemen selectief waar en missen vaak datgene wat we als vanzelfsprekend vinden 

 Opleiding: getraind worden waardoor je niet meer zaken rondom je ziet die eigenlijk vanzelfsprekend zijn 

 Maatschappelijke structuren: vanzelfsprekendheden meegeven over hoe de maatschappij is opgebouwd 

Een extra bril: maatschappelijke structuren 

Om achterliggende werkelijkheid te lezen is sociologische bril nuttig, maar we moeten niet enkel waarnemen, we 

moeten ook verstaan/betekenis geven aan wat we waarnemen 

Maatschappijwetenschappen: maatschappij vanuit verschillende invalshoeken bestuderen 

 

Sociologie: wetenschap die het ontstaan, voortbestaan en veranderen van de samenleving bestudeert door te kijken 

naar regelmatigheden en routines  sociologen focussen op maatschappelijke structuren en patronen en op het 

sociaal handelen van mensen binnen die patronen en structuren 

Sociologische verbeelding (Mills): afstand nemen van de actuele toestand en een alternatief standpunt innemen (3 

componenten) 

 Geschiedenis: hoe kwam een maatschappij tot stand? 

 Biografie: welke mensen bevolken een bepaalde samenleving? 

 Sociale structuur: welke zijn de dominante sociale instituties? 

Maatschappelijke structuren en patronen: gedragspatronen en cultuurpatronen 

 

vb.: Eten en drinken 

       - Koffie drinken: dorst lessen en sociale contacten 

       - Deel geworden van sociale rituelen en kreeg symbolische waarde 

       - Hoe omgaan met voedsel en drank is ingebed in sociale en culturele context 

       - Vriendelijke drug: in België aanvaardbare drug, in andere culturen niet 

       - Heeft plaats in sociaal-economische sector want wordt geëxporteerd, geproduceerd en geïmporteerd via  

         groothandel 
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              Sport 

              - Sociaal gekleurd kantje aan vrijetijdsactiviteit: hockey, tennis, … hoge sociale status 

                                                                                                     wielrennen, worstelen, … lage sociale status 

              - Verschil tussen dure en goedkopere sporten 

              - Sport is drager van symbolische codes van smaken en leefstijlen 

 

              Lifestyle en leefstijl 

              - Bladen informeren over cultuur die richtinggevend is voor imago van moderne, vrije mens 

              - Mode overgenomen door brede lagen van samenleving  verlies trendy monopoliekarakter  

                  nieuwe look aanmeten 

 

              Liefde 

              - Meestal huwen binnen zelfde sociale milieu 

              - Homogamie: patroon in samenlevingen dat mensen met veel gemeenschappelijke kenmerken trekken 

                vaker samen op 

Maatschappelijke structuur: georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, kenmerken of variabelen 

 Die samenhang vertoont regelmatigheden/sociale wetmatigheden 

 Die structuur ontstaat door dubbel proces van sociale organisatie 

1) Omgeving organiseert de sociale interacties (tussen actoren) 

2) Sociale interacties organiseren het gedrag (van de actoren) 

 

 

 

 

Organiserend mechanisme: gedrag van een actor is voorspelbaar door de sociale organisatie (patronen) 

Naar individu kijken is voor sociologen niet belangrijk, want individu is deel van geheel en dus enkel interessant via 

interacties 

De sociale organisatie verloopt aan de hand van sociale wetmatigheden en regels en is dus sterk context afhankelijk 

 Actoren: individuen of supra-individuele entiteiten (niveaus) 

o MACRO: globale maatschappelijke systeem, grotere structuren, abstracte en anonieme relaties (vb. 

postmoderne samenleving, Belgische verzorgingsstraat, Europa, …) 

o MESO: maatschappelijke middenveld (vb. scholen, bedrijven, vakbonden,  jeugdverenigingen, …) 

o MICRO: interacties en relaties tussen de actoren (vb. gezinnen, speelgroepen, kliekjes, …) 

vb. agressie 

o Psycholoog: gevolg van intrapsychische processen en/of persoonlijkheidskenmerken 

o Sociaal psycholoog: gevolg van intrapsychische processen en/of persoonlijkheidskenmerken die beïnvloed 

worden/werden door sociale omgeving 

o Sociologie: kenmerk van een interactiepatroon dat plaatsvindt binnen een bepaalde omgeving, een 

persoon is niet op zichzelf agressief 

Sociaal handelen: handelen dat (on)rechtstreeks wordt beïnvloed door handelen van anderen. Je kan sociaal 

handelen als je alleen bent 

Contigent maar niet arbitrair: het had anders kunnen zijn dan dat het nu is, maar er zijn goede redenen waarom 

onze samenleving deze bepaalde vorm heeft aangenomen 

 Opdracht van de sociologie om te achterhalen hoe ze zijn gemaakt en gevormd 

Gedrag van individu voor een stukje rechtstreeks door de omgeving 

bepaald, maar vooral door sociale interacties = een indirect verloop 
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 Padafhankelijk: : vroegere gebeurtenissen hebben invloed op latere toestanden en  ontwikkelingen 

 

Bril met wetenschappelijke standaarden 

Aandachtspunten: 

 Gedrag is contextafhankelijk ( ψ: verworven inzichten gelden universeel) 

 Sociologie is objectieve benaderingen van de sociale realiteit 

 Sociologie zoekt generaliserende verklaringen (= verklaringen die o.b.v. beperkt aantal stellingen een 

veelheid van situaties kunnen verklaren die zeer verschillend zijn) 

 Uitspraken zijn gebaseerd op empirische data die gerepliceerd en geverifieerd kan worden 

 

Voorbeelden Cafépraat Onderzoek met focus op maatschappelijke structuren 

Criminele allochtonen Aangevallen op straat: dader 

bijna altijd allochtoon 

 

Geen relatie etniciteit, cultuur en criminaliteit. 

Sociaaleconomische achterstelling verklaart 

criminaliteit. 

Causaal verband criminaliteit en SES van gemeente. 

Luie werklozen Als je hard genoeg werkt, kom 

je er wel? Genoeg werk voor 

iedereen. Sommigen kunnen 

wel, maar willen niet 

 

Onvoldoende jobs en mismatch hooggeschoolde vraag 

en laaggeschoold aanbod. 

Discriminatie vrouwen, etnische minderheden, +50 

 

 Causale verbanden tussen oorzaak en gevolg 

 Probabiliteitsverbanden tussen variabelen in termen van waarschijnlijkheid 

vb. Echtscheiding 

      - Op eerste zicht: mensen zien elkaar niet meer zitten 

      - Alleenstaande vrouwen hoger risico op armoede 

      - Kinderen lijden onder echtscheiding en hebben zelf hogere kans op scheiding later 

      - Scheiding is veel meer dan verzameling persoonlijke problemen 

      - Veranderingen in wet spelen belangrijke rol: 

                Economisch: echtgenoten onafhankelijk van elkaar door tweeverdieners gezinnen 

                Sociaal: minder druk om bij elkaar te blijven en minder sociale controle vanuit kerk/familie 

                Biologisch: hogere levensverwachting: potentiële huwelijksduur neemt toe 

                Wetgeving: procedure echtscheiding ingekort tot 6 maanden, holebi’s kunnen ook trouwen 

 

      Arbeid 

      - Arbeid is meer dan bron van inkomen  latente deprivatie-model van Jahoda 

      - Functies van arbeid:  

                Tijd individuen structureren 

                 Belangrijke bron van sociale contacten en sociale ervaringen 

                 Verbindt individu met doeleinden die persoonlijke preferenties overstijgen 

                 Zorgt voor status en identiteit en draagt bij tot definitie van iemands positie in samenleving 

                 Dwingt tot activiteit, biedt kansen om handelingen te stellen met zichtbare gevolgen en  

                 dwingt ook tot het ontwikkelen en uitdrukken van competenties en vaardigheden 
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        Werkloosheid 

        - Werklozen willen snel werk, om financiële, sociale en psychologische redenen (manifest) 

                  Verlies van inkomen en consumptiemogelijkheden, minder investeren in eigen toekomst 

                   en toekomst van kinderen en risico op sociale daling 

        - Schadelijk voor gezondheid en levensverwachting (latente impact)  

                  Langer werkloos  minder kans volledig geïntegreerd op arbeidsmarkt  litteken-effect 

 

        Kwaliteit van arbeid 

        - Substantieel perspectief: welvarende samenleving vooral aandacht voor welzijn van de arbeid 

        - Instrumenteel perspectief: kosten van een slechte arbeidskwaliteit 

 

       Karasek: Job demand – Job control model 

 

          Ziekte en dood 

           - Levensverwachting: personen lage SES leven minder lang, in minder goede gezondheid 

                     Mannen: vanaf 50 jaar: laagopgeleid: +25 jaar 

                                                                hoogopgeleid: + 35 jaar 

                     Vrouwen: vanaf 50 jaar: laagopgeleid: + 34 jaar 

                                                                 hoogopgeleid: + 38 jaar 

           - Levensverwachting in goede gezondheid:  

                     Mannen: vanaf 50 jaar: laagopgeleid: +13 gezonde jaren 

                                                                hoogopgeleid: + 21 gezonde jaren 

                     Vrouwen: vanaf 50 jaar: laagopgeleid: + 15 gezonde jaren  

                                                                 hoogopgeleid: + 21 gezonde jaren 

Sociologische verklaringen:  

1. Artefactverklaring: kloof is te wijten aan gebruikte onderzoeksmethoden en meetinstrumenten 

     - Onderzoek komt vaak uit zelfrapportage  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 

     - Sociale netwerken: geen beroep kunnen doen op sociale netwerken voor steun: roken, drinken  

                                           en meer eten, gevoel van machteloosheid 

    - Levensstijl: voeding, opvoeding en cultuur 

  

Werkdruk leidt niet tot hoge psychische belasting, maar wel 

combinatie van werkdruk met sturingsmogelijkheden. 

 

Beperkte mogelijkheden en werkdruk niet aangepakt  stress 

 

België: 22% zinloos werk, 25% actief werk, 31% passief werk, 21% 

slopend werk 

 

Enkel actieve jobs maken niet ziek.  
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Maatschappelijke structuren beïnvloeden gedrag: voorbeelden 

 Anderen helpen 

 Geholpen worden hangt af van de sociale categorie, gender of leeftijd van de hulpbehoevenden 

 Percepties over de oorzaken van armoede? 

o Individueel ongevalmodel: verlies partner 

o Individueel schuldmodel: lui zijn 

o Maatschappelijk ongevalmodel: natuurramp 

o Maatschappelijk schuldmodel: onvoldoende jobs 

 

 Succes 

 Individuele these: succes afhankelijk van eigen inspanning? Talent? IQ? … 

Gevolg: we zijn ook verantwoordelijk voor ons falen 

 Reproductie these: veel mechanisme die meespelen waar je als individu niet aan kan doen 

o Gender: meer meisjes starten hoger onderwijs (72% vs 57%) 

o Socio-economische afkomst: hoger diploma ouders, groter kans hoger onderwijs starten 

o Interactie gender en SES: hoger diploma ouders, kleiner genderverschil onderwijs starten 

o Gender: meer meisjes behalen een diploma hoger onderwijs (45% vs 37%) 

o Socio-economische afkomst: hoger diploma ouders, groter kans diploma HO behalen 

o Interactie gender en SES: hoger diploma ouders, kleiner genderverschil diploma HO halen   

o Allochtone afkomst: autochtone studenten dubbel zoveel kans diploma HO behalen 

o Gezinstoestand: meer kinderen uit klassieke kerngezin halen hoger diploma 

o Beursstudenten: lagere slaagkans dan niet-beursstudenten 

 Impact sociale herkomst geldt op alle onderwijsniveaus 

 Middelbaar onderwijs: kinderen met hoogopgeleide ouders scoren beter op leesvaardigheid, wiskunde en 

wetenschappen 

 Arme kinderen krijgen sneller B- of C-attest  selffulfilling prophecy 

 Kinderen uit hoge SES kiezen om te blijven zitten, kinderen uit lage SES kiezen lagere opleiding 

 

Sinds 1965 heeft de overheid sterk ingezet op onderwijsparticipatie  veel meer studenten in HO 

Sociale ongelijkheid niet gedaald  

 vervrouwelijking studentenpopulatie 

 verhouding studenten uit minder gegoede en de gegoede gezinnen is dezelfde gebleven  

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

 Zelfdoding 

Vlaanderen: 2017: 3 zelfdodingen per dag 

                                  71% door mannen 

                                   Is in alle samenlevingen zo behalve China (25% meer vrouwen) 

x-as: % van de variantie in leesprestatie 

verklaart door SES 

y-as: gemiddelde leesprestatie 

Hoe rechtser, hoe minder SES een rol 

speelt in verschil in prestatie 

Binnen OESO geen enkele regio waar 

verschillen op 15 jaar groter zijn in 

Vlaanderen  onderwijs in Vlaanderen 

schiet tekort als sociale lift 
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                                   Piek op 45-50 jaar (zowel mannen als vrouwen) = mid-life crisis 

                                   Piek op 75 – 80 jaar voor mannen 

                         2018: 27 zelfdodingen per dag 

                                    62,3% vrouwen 

                                    17 – 18 jaar: 12% van jongens en 20% meisjes zelfmoord overwogen  

                                     Nederland: makkelijker bespreken met ouders etc.  

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

Europees en wereld niveau:  

          vrouwen: plaats 3 in Europa 

          mannen: plaats 10 in Europa 

 

Verschillen in pogingen (vrouwen) en zelfmoord (mannen): te maken met aard van methode 

          mannen: agressiever, meer met middelen, soms met wapens 

          vrouwen: gebruik van pillen 

 

 Waarom verschillen cijfers tussen groepen, landen…? 

o Gender: meer jongens dan meisjes 

o Leeftijd: meestal op heel oude leeftijd of rond middelbare leeftijd 

o Beroepsstatuut: werk heeft risico verlagend effect op zelfmoordpoging 

o Burgerlijke staat: weduwen, geschieden en ongehuwden het meest 

o Regio: meest in West-Vlaanderen, vooral kustgemeenten 

 

 Durkheim: onderzoek naar verschillen in zelfmoordcijfers: 

 Meer zelfmoord in geïndustrialiseerde landen 

1) Individualisme: wanneer men faalt is het de eigen schuld 

2) Overdreven hoop: kapitalisme creëert hoop want iedereen die inspanning doet kan baas worden van iets 

3) Kapitalisme biedt individuen te veel vrijheid; gebrek aan structuur, samenleving geeft er niet om 

4) Atheïsme: geen organiserende religie die iedereen kan verbinden, samenhorigheid valt weg 

5) Verzwakking van de natie en het kerngezin 

 Centrale stelling: verschillen in zelfmoordcijfers tussen landen zijn te wijten aan: 

1) Integratie: mate waarin een individu de waarden en normen van de groep/collectiviteit deelt 

 Laag: Egoïstische zelfmoord: het individu streeft alleen het eigenbelang na, geen gevoel van 

verbondenheid; zinloosheid en depressie (vb. artiesten/popsterren) 

 Hoog: Altruïstische zelfmoord: het individu ziet zelfmoord als een plicht en gelooft in een mooie 

tijd/beloning na dit leven (vb. kamikazepiloten, zelfmoordterroristen) 

2) Regulatie: mate van externe druk/dwang/sturing van individuen door de groep/collectiviteit 

 Laag: Anomische zelfmoord: de normen vallen weg waardoor de keuzevrijheid van het individu niet 

langer wordt begrensd; zorgt voor stuurloosheid (vb. vluchtelingen) 

 Hoog: Fatalistische zelfmoord: de normen zijn dominant waardoor het individu geen keuzevrijheid 

heeft en zich moet schikken naar de groepsnormen (vb. karoshi in Japan – zich dood werken) 

Actor en structuur: een dynamische wisselwerking 

 Twee extreme visies op gedrag: individueel determinisme vs structureel determinisme 

 Individueel determinisme 

o Handelingen: volledig vrij 

o Actoren: apart en onafhankelijk 

o Structuur: geen supra-individuele structuren die denken, voelen en handelen beperken/sturen 

o Het individu is goed, de maatschappij is slecht 
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o Subjectivisme: maatschappij is geen objectieve realiteit, maar gevolg van het denken en handelen van 

individuen 

o Verstehen: nadruk op handelende individuen en de betekenis die het individu aan zijn handelen geeft 

(mensen definiëren samen de sociale werkelijkheid 

 Structureel determinisme 

o Handelingen: volledig bepaald door spelregels van maatschappelijke structuren waarvan ze lid zijn 

o Actoren: vormen deel van een groter geheel 

o Structuur: supra-individuele structuren die denken, voelen en handelen beperken/sturen 

o Durkheim: sociaal feit/fait social 

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

o Consensusbenadering: sociaal gebeuren is gericht op evenwicht, stabiliteit en consensus: conflict en 

tegenstelling zijn onnodig en te vermijden 

o Conflictbenadering: samenleving is een arena waar individuen en groepen voortdurend strijd leveren om 

schaarse goederen: conflict is onvermijdelijk en zelfs nodig 

 

 Sociale feiten: objectieve, eigensoortige werkelijkheid buiten het individu (stuurt denken, voelen en handelen) 

1) Sociale relaties tussen mensen 

2) Instituties: gezin, godsdienst, parlement 

3) Spelregels: beleefdheidsregels, morele normen en wetten 

 Hoe bepalen sociale feiten of maatschappelijke structuren het gedrag? 

o Via dwang: sancties vermijden 

o Via ruil: gedrag stellen omdat het voordelig uitkomt 

o Via normen: gedrag stellen omdat de norm gewaardeerd wordt 

 Sociale institutie: automatische posities die al gecreëerd zijn, onze voorziene wegen 

 Sociale structuur: patronen van onze sociale regeling in de samenleving die zowel bestaat uit de 

determinanten van de acties & de relaties tussen personen, definiëren hoe onze samenleving er zou moeten 

uitzien 

 Social agency: capaciteit/het vermogen dat individuen onafhankelijk kunnen optreden om vrije keuzes te 

maken 

 Sociale organisaties: product van personen die hun activiteiten coördineren 

 4 paradigma’s: 

 

 

 

 

 

 

 

Conflict vs consensus: gericht op het bereiken van een toestand van evenwicht, stabiliteit, en continuïteit.  

1) (Neo-)Marxisme: conflictbenadering, structureel determinisme 

2) Structuurfunctionalisme: consensusbenadering, structureel determinisme 

3) Sociale ruil: conflictbenadering, individueel determinisme 

4) Symbolisch interactionisme: consensusbenadering, individueel determinisme 

 Moderne stromingen: zoeken naar verzoening tussen de extreme visies  

 Uitgangspunt 1: samenleving is geen veld van onpersoonlijke maatschappelijke krachten of verzameling van 

losse individuen 

 Uitgangspunt 2: er is pas vrijheid als er spelregels zijn 

o Acties en reacties worden voorspelbaar 

Actor vs structuur: gebaseerd op inzicht dat maatschappelijk 

gebeuren zich afspeelt op verschillende aggregatieniveaus 

          - Micro: interacties en relaties tussen actoren,    

                         onmiddellijke dagelijkse ervaringen 

           - Meso: allerhande organisaties zoals ondernemingen  

                          en ziekenhuizen die samen het  

                           maatschappelijke middenveld vormen 

- Macro: globale maatschappelijke systeem 
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o Actoren krijgen zo de vrijheid om te beslissen of ze de spelregels volgen 

o Vanuit die beslissing de spelregels reproduceren of veranderen 

o Gereproduceerde of veranderde spelregels beïnvloeden op hun beurt gedrag van andere actoren 

 
vb. Obesitas: persoonlijk of maatschappelijk probleem? 

       Persoonlijk: eten noodzakelijk, maar ook eten om sociaal te zijn (verjaardagen, huwelijken, …) 

                              We eten onder persoonlijke controle, maar wordt beïnvloedt door omgeving 

       Maatschappelijk: 35% van USA heeft obesitas, 69% heeft overgewicht  

                                        Probleem: food desert: amper gezond eten te vinden 

                                                            subsidies van overheid: amper 1% naar productie groenten en fruit  gezonde  

                                                                                                       voeding duurder 

 

 

 

 

 

De samenleving is een objectieve werkelijkheid. 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 (her)maakt deze met anderen in 

interactie = je kan een samenleving produceren. 

Gedrag van individuen is product van:  

          - kracht die uitgaat van MS en samenleving 

          - kracht van individu om hier tegen in te gaan 

 

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 

 Positionele dimensie: interactie en communicatie-patronen tussen actoren (zowel individuen als groepen) 

o Nevenschikkende of onderschikkende relaties 

o Relaties van strijd of samenwerking 

= gedragspatronen 

 Symbolisch structuren of cultuurpatronen: opvattingen (waarden en normen) 

o Normen: collectieve en min of meer bindende gedragsregels 

o Vooral bindend als ze geïnstitutionaliseerd geraken (huwelijk, school, jaarlijkse vakantie…) 

= opvattingen 

 Tweede deel: sociaal 

 Handelen is enkel sociaal handelen voor zover het rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed wordt door het 

handelen van anderen 

 Handelen gebeurt in een sociale omgeving en ondergaat de kenmerken van die omgeving  (mensen gedrag 

zich anders rond familie dan vrienden) 

Berger en Luckmann: magische driehoek 

Streeft naar verzoening tussen het actor denken 

en structuur denken 

 

 

vb. we gaan weer massaal naar aula (gedrag)   effect op ‘spelregels’  

effect op omgeving (overheid) om gedrag onder bestaande reglementering 

te houden 
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Individu en samenleving: strijd van goed tegen kwaad 

 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 

 Centrifugaal: middelpuntsvliegend; rukken het sociale weefsel stuk 

 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 versus samenleving 

 Simmel: collectief conformisme 

 Analyseerde mode: mensen willen tegelijk conformeren en zich toch onderscheiden 

 Conformeren en onderscheiden kan tegelijkertijd 

 Boudrillard: differentiatie door consumptie 

 Waarde van goederen ligt niet langer enkel in gebruiks- of ruilwaarde, maar in de waarde die ze hebben als 

teken 

 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 

 Mangelwesen: ondanks onze unieke persoonlijke eigenschappen, zijn we altijd vertegenwoordigers van de 

samenleving 

 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 

 Arbeider wordt verplicht om voor iemand anders te werken: vervreemding van het product, arbeidsproces, 

medemens en zichzelf 

 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 
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 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 

 Comte: samenleving is zowel statisch als dynamisch 

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

 Factorperspectief: organisatiestructuren maken mensen ziek, het zijn altijd dezelfde groepen die in armoede 

verzeild geraken (statisch) 

 

Mogelijkheden versus 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 

 

Solidariteit versus stand 

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

samenleving samenhoudt en identiteit geeft 

 Zonder solidariteit kan een samenlevingsverband niet bestaan, ze mist het bindmiddel, cement voor sociale 

cohesie 

 Structurele solidariteit: mechanismen die in de samenleving zijn ontwikkeld waardoor het leven mogelijk of 

gemakkelijker wordt 

o Arbeidsdeling: verschillende jobs worden verdeeld onder mensen (bakkers maken brood, boeren telen 

groenten etc.) en dragen samen allemaal bij tot de samenleving 

o Veralgemeende afhankelijkheid: veelheid van netwerken waar iedereen deel van uitmaakt en zonder 

dewelke we niet zouden overleven  

 Paradox van individualisering: maatschappelijke welvaart gaat samen met individuele hulpeloosheid 

 Sociale zekerheid invoering 

 Mattheüseffect: rijke mensen worden rijker en arme mensen worden armer 

o vb.: gezinnen die kinderen niet naar universiteit kunnen sturen betalen wel mee voor de studies van 

kinderen uit rijkere gezinnen 

 Durkheim: typologie van solidariteit 

 Solidariteit veranderde van aard doorheen de modernisering van de maatschappij 

o Traditionele samenleving: weinig arbeidsdeling met mechanische solidariteit 

o Moderne maatschappij: complexe arbeidsdeling met organische solidariteit 

 Traditioneel Modern 

Arbeidsdeling Eenvoudige arbeidsdeling 

- Homogene cultuur 

- Repressieve normen 

- Gemeenschapsbezit 

- Totemisme religie 

- Gesloten samenleving 

- Altruïstische zelfdoding 

Complexe arbeidsdeling 

- Nieuwe economie, beroepen, 

industrialisering 

- Verhoogd individualisme 

- Restitutieve normen 

- Contractuele verhoudingen 

- Privaat bezit 
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- Persoonlijke godsdienstbeleving 

- Anomische/egoïstische zelfdoding 

Solidariteit Mechanische solidariteit 

- Vanzelfsprekende solidariteit 

(traditie) 

- Gelijkvormig sociaal handelen 

- Soort zoekt soort 

- Individueel en collectief bewustzijn 

vallen samen 

- Conformisme en traditie 

- Patriotisme 

Organische solidariteit 

- Vrijblijvende solidariteit 

- Interdependentie 

- Complementariteit: elkaar nodig 

hebben  

- Secularisering 

- Samenleving heeft minder grip op 

individu 

- Moeilijker maatschappelijke 

consensus of samenwerking te 

organiseren 

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

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

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 

 Moderne mensen moeten meer energie steken in gewenste relaties, omdat hechte relaties niet langer 

vanzelfsprekend zijn 

 Verzwakt collectief bewustzijn zorgt voor maatschappelijke desintegratie en anomie (normloosheid) 

 

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

 Leden kunnen fysiek of mentaal opgesloten worden 

 Minder mobiliteitskansen (hogere studies, partner kiezen, verhuizen…) 

 Uitsluiting is de ultieme sanctie 

 Onmogelijkheid om mentaal te ontsnappen 

 

 Er zijn twee verschillende visies binnen de sociologie op strijd en conflict 

 Ordesociologen zijn functionalisten: alles wat bestaat in een samenleving levert een bijdrage tot haar 

voortbestaan 

o Elke vorm van conflict/afwijking van norm is negatief omdat ze het voorbestaan van het geheel bedreigen 

o Functionalistische analyse is snel conservatief 

 Conflictsociologen: conflicten zijn inherent aan samenlevingen 

o Klassenconflict (Marx): proletariaat vs burgerij, werkgevers vs werknemers 
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 Er zijn verschillende soorten conflicten 

 Individuele conflicten 

 Belangenconflict: in een situaties van relatieve schaarste waar 2 actoren dezelfde sociale goederen opeisen 

 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 

 Manifest conflict: open conflict, zichtbaar voor de actoren en toeschouwers (oorlog, staking…) 

 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 

 Conflictparadox: conflicten kunnen functioneel zijn, maar mensen vermijden ze vaak 

 

Ongelijkheid vs gelijkheid 

 Ongelijkheid heeft voordelen en nadelen 

 Voordelen: goed voor de economie, dus goed voor de samenleving 

 Nadelen: meer sociale problemen (obesitas, mentale stoornissen) bij grotere inkomsten ongelijkheid 

 

 Soorten gelijkheid 

1) Gelijkheid bij start: wanneer iedereen gelijke rechten heeft 

o Iedereen start met dezelfde kansen 

o 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 

o 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 

 Optimistische instelling: de ergste vormen van ongelijkheid zullen afnemen tot op een aanvaardbaar niveau 

door verdere economische ontwikkelingen 

o Aanvaarding van ongelijkheid, maar enkel vormen van ongelijkheid op basis van brijdagen aan de 

maatschappij (bijvoorbeeld prestaties) 

 Andere instelling: meer sociale mobiliteit door economische en technologische ontwikkelingen en vervagen 

van sociale klassen 

o Nieuwe ongelijkheden zullen ontstaan 

 

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 

  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) 
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 Reguleringen van gedrag: arbeidsethos, agressie intomen, goede manieren golden vroeger enkel voor de elite 

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

o Vroeger werd dit gereguleerd door externe dwang (Kerk), nu door de discipline van het individu zelf 

(Selbstzwang) 

o Een vrije samenleving vraagt meer zelfbeheersing  

 

Maatschappelijke structuren en hun positionele dimensie 
 

Sociaal handelen 

 Sociaal handelen is handelen dat (on)rechtstreeks wordt beïnvloed door het handelen van anderen 

 Gedrag waarbij we rekening houden met anderen en ons gedrag daarop afstemmen 

 Zinvol handelen 

 Kan gericht zijn op verleden, heden of toekomst 

 Niet-handelen kan ook sociaal handelen zijn 

 Vindt plaats tussen actoren: individuen of sociale eenheden 

 

 Weber: handelen gericht op objecten is geen sociaal handelen, ook wanneer dat dat sociaal is aangeleerd 

4 types van sociaal handelen 

o Affectief sociaal handelen: emotioneel sociaal handelen 

o Niet doelgericht, verwijst niet naar een waarde 

o Uitdrukking van een toestand: instinctief, zintuiglijk, emotioneel, passioneel 

o Moet op een sociaal aanvaardbare manier worden geuit 

 Internalisatie (vrouwen) vs. externalisatie (mannen) 

 Zelfmoordgedachten: afhankelijk groep makkelijker/moeilijker bespreekbaar 

 Somatisatie: pijn/emoties worden vertaald in iets lichamelijks 

 Stigma en taboe 

o Traditioneel sociaal handelen: automatisch en onbewust, diepgewortelde gewoontes 

o Zinvol handelen (vb. beleefdheidsregels, etiquette, een hand geven) 

o Waarderationeel handelen: het handelen zelf heeft een intrinsieke betekenis 

o Onafhankelijk van het resultaat, maar handelen omdat jij het zelf belangrijk vindt 

o vb. gezellig samenzijn met vrienden, vriendin troosten omdat je vriendschap belangrijk vindt 

o Doelrationeel sociaal handelen: systematisch verwezenlijken van weloverwogen doelstellingen 

o vb. economisch handelen 

 

Interactie en communicatie 

 Is de non-verbale communicatie v/d belangrijkste emoties universeel of cultureel bepaald? 

 Hoog context vs. laag context communicatie: 

o Laag: alle informatie die nodig is om een bericht te kunnen begrijpen is opgenomen in het bericht zelf 

o Hoog: 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, woorden die uitgesproken worden 

zijn ondergeschikt aan de boodschappen die niet uitgesproken worden maar wel worden gestuurd 

 

 Interacties zijn waarneembare handelingen 

 Sociogram (Moreno): een grafische voorstelling van de banden die iemand heeft 
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 Interacties ordenen 

 Beleefde inattentie: sociale regel dat mensen die elkaar ongewild ontmoeten niet opdringerig doen, elkaar 

niet verdenken van kwade bedoelingen en tolerant zijn 

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

 Front stage vs back stage: op de scène en in de coulissen van de samenleving 

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

publieke leven 

 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 een groot publiek) 

 Ongerichte interacties: bewust zijn van elkaars aanwezigheid maar niet tot directe interactie overgaan 

o Non-verbaal communiceren 

o Gerichte interactie: partners richten zich uitdrukkelijk tot elkaar 

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

o vb.: wegdraaien, applaus 

 

 Kenmerken van interacties 

 Frequentie: aantal interacties per tijdseenheid 

o Hoe hoger, hoe belangrijker de interactie 

 Regelmaat: vaste interactie 

o Iets kan regelmatig zijn, maar daarom niet frequent 

 Uitgebreidheid: aantal situaties waarin interactiepartners elkaar ontmoeten 

o Hoe meer situaties, hoe belangrijker de interactie 

 Coördinatie: mate van afstemming van de interactie op elkaar 

 Richting: met betrekking tot wie het initiatief neemt 

o Eenzijdig: vaak uitdrukking van sociale hiërarchie 

o Tweezijdig: vaak uitdrukking van egalitaire verhoudingen 

 Directheid: communicatie aspect 

o Direct: interactie en communicatie vallen samen 

o Indirect: interactie en communicatie zijn compleet gescheiden (vb. e-mails) 

 Communicatie kan verbaal of non-verbaal zijn 

 Overdragen van gedachten, gevoelens, wensen en strevingen om anderen te informeren over wat je denkt, 

voelt of wenst 

 Pseudocommunicatie: wanneer deelnemers verschillende betekenissen hechten aan de gebruikte symbolen 

of codes 

o Vaker bij non-verbale communicatie 

 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 een uitwisseling van informatie door gezichtsuitdrukkingen, gebaren en 

lichaamshoudingen 

 Herhalen van wat werd meegedeeld 

 Vervangen/tegenspreken/ondersteunen/beklemtonen/structureren van de verbale communicatie 

 Informeren over onderlinge relatie 

 Uiting is cultureel bepaald 
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Gezichtsuitdrukkingen voor de zes belangrijkste emoties zijn gemeenschappelijk voor alle culturen 

Gebaren: dezelfde vinger- of armbewegingen soms andere betekenissen 

Impact van sociale media op communicatie: complexer, bundelt diverse communicatievormen (privaat en publiek), 

drempel lager voor wie verbaal minder sterk is  nadeel: cyberpesten, voordeel: online werken 

 werkplek verdwijnt/verzwakt als knooppunt van informatie en netwerken 

 

Sociale posities en relaties 

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

sociale entiteiten met een eigen structuur en dynamiek, die sociale entiteit gaat het sociaal handelen 

daadwerkelijk aansturen 

 

 4 fasen van groep vormen:  

o Forming: groep vormen 

o Storming: wie krijgt welke rol? 

o Norming: aan welke regels houden we ons? 

o Performing; waar naartoe met doel? 

 

 Sociale posities zijn plaatsen die actoren in een sociale eenheid innemen 

 Sociale relaties zijn verbindingen tussen sociale posities 

 Nodig dat interactie en communicatie volgens vaste patronen lopen 

 Structuurfunctionalisme: die patronen zijn het gevolg van diepgewortelde en wijdverspreide consensus 

o M.a.w. interactie en communicatie worden bepaald door al aanwezige gemeenschappelijke waarden en 

normen 

 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) 

 Primaire relaties Secundaire relaties 

Sociale afstand Kort Lang 

Aard Face-to-face Functioneel 

Betrokkenheid Totale persoon Positiebekleder 

Basis Emotioneel Rationeel, instrumenteel 

Sociale ruimte Privé Publiek 

Organisatietype Associatie Bureaucratie 

Samenlevingstype Gemeinshaft Gesellshaft 

 Sociale structuren sturen sociaal handelen aan, ontstaan uit autonome sociale entiteiten (groepen, bedrijven) 

en volgen een vast patroon 

 Basiselementen: 

1) Sociale posities: plaatsen in een sociale eenheid die actoren innemen 

2) Sociale relaties: verbindingen tussen de sociale posities 

 

 Sociale posities verwijzen altijd naar andere sociale posities: knooppunt van sociale relaties 

 Positieset/positiestellen: geheel van posities dat een actor inneemt (meerdere posities tegelijk zijn) 

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

positiebekleder) 

o Worden wél bezet door een positie bekleder, handelen is positiegebonden 
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 Hoe komen individuen op specifieke posities terecht? 

 Toewijzing: op basis van criteria die niets te maken hebben met de inhoud van de positie (vb. geslacht) 

o Vaker in traditionele, gesloten maatschappij 

o Peter-principe: in een hiërarchie stijgt elke werknemer tot zijn niveau van incompetentie; men zet 

minstens 1 stap te ver,  voorbij zijn competenties 

 Verwerving: op basis van formele en informele maatschappelijke kwalificaties die nodig zijn om die positie 

waar te maken (vb. diploma) 

o Vaker in moderne, open maatschappij 

 België doet het niet goed: nog veel discriminatie op de arbeidsmarkt tegen vrouwen 

 IJsland heeft minste discriminatie op de arbeidsmarkt 

 Posities vormen een continuüm 

 Er is geen strikt onderscheid tussen toegewezen of verworven posities 

 Begrip ‘positie’ helpt om sociaal handelen te begrijpen 

 

Sociale status en rol 

 Een sociale status wordt bepaald door de waardering gekoppeld aan een positie (prestige) 

  sociaal aanzien: waardering gekoppeld aan de positiebekleder 

o Bepaald door beroepsstatus 

 Belang van een positie kan afgeleid worden van wie degene zijn die waarderen 

 Impliceert rangorde of sociale stratificatie: van hoge naar lage posities 

 Ouder worden = toenemende sociale status 

Niet in Westerse cultuur sinds kapitalisme: ouderen minder belangrijk voor productieproces 

 

 Status niet onderschatten 

          Bepaald eigen gedrag en hoe andere mensen dit gaan beoordelen 

          Vaak gedrag stellen en rekening houden met de status 

          Vaak interactie met mensen met dezelfde status of die de eigen status kunnen verhogen 

 Sociale stratificatie: samenleving verdeeld in laagjes en binnen laadjes makkelijker communiceren met elkaar 

 

 LINK: waarom vinden hoger opgeleide vrouwen geen lief? 

 Mannen zoeken vrouwen die minder inkomen verdienen dan hen 

 Lief vinden op de 2e partnermarkt: 

1) Nood aan een nieuw lief (financieel, emotioneel, seksueel, sociaal) 

2) Aantrekkelijkheid: (scheiding, laag inkomen, kinderen zijn onaantrekkelijk; jong, hoog inkomen is 

aantrekkelijk) 

3) Gelegenheid: je moet mensen ontmoeten 

o 1e partnermarkt: homogamie in opleidingsniveau tussen koppels 

o 2e partnermarkt: heterogeniteit in opleidingsniveau tussen koppel (grotere verschillen door gelimiteerde 

keuze in partner) 

 Lager opgeleiden vrouwen: hebben 1) en 2) factoren die hun minder aantrekkelijk maken op de markt, maar 

vinden toch sneller een lief 

 Mannen: zoeken vrouwen die lager zijn opgeleid 

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

 

 Statusincongruentie komt voor wanneer de statussen ontleend aan sociale posities te ver uit elkaar staan 

 Statuscongruentie/statusconsistentie: meeste componenten van een globale sociale status zijn in evenwicht 



17 
 

 Sociale samenlevingsverbanden zullen in de regel:  

          - Een toestand van een statuscongruentie als de norm beschouwen en positief bekrachtigen 

          - Statusincongruentie als deviant labelen en negatief sanctioneren 

 Gesocialiseerd  om gedrag te vertonen dat statusconsistentie bevordert 

vb. Leeftijdsverschil tussen partners 

       - Juridische beperkingen/sancties 

       - Sociale beperkingen/sancties, afhankelijk van grootte van leeftijdsverschil 

                    Oudere vrouw en jongere man: negatieve reacties 

                    Oudere man en jongere vrouw: positieve reacties 

 

 LINK: statusangst: wat zullen anderen van mij denken als ik mijn beroep onthul? 

 Meritocratie: samenleving is eerlijk 

o Rijken verdienen het om rijk te zijn, armen verdienen het om arm te zijn 

o Maar: zo een samenleving bestaat niet 

 

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

 Dahrendorf: 3 soorten verwachtingen van sociale rollen 

1) Muss-Erwartungen: wetten (moeten) 

 Zeer uitdrukkelijk geformuleerd, afdwingbaar 

 Sancties zijn uitsluitend negatief (gevangenisstraffen, boetes) 

2) Soll-Erwartungen: zeden, mores (zullen) 

 Gaat ook vooral over het niet-naleven 

 Hoofdzakelijk straffen: afdwingen in het sociale verkeer (sociale uitsluiting) 

3) Kann-Erwartungen: gewoontes, folkways 

 Niet-verplichte handelingen, maar het stellen ervan geeft positieve waardering 

 Meeste sociale rollen bevatten een mix van de drie 

 Hoe meer Muss- en Soll-Erwartungen, hoe belangrijker 

 We stemmen rolgedrag af op andere rolgedragingen 

 

 Rollenconflicten zijn tegenstrijdige verwachtingen uit maatschappelijke ordening die tot uiting komen in 

sociale situaties en afdwingbaar zijn 

 Structureel gegeven 

 Intern rollenconflict: conflict tussen verschillende rollen die bij 1 positie horen 

o vb. leraar: verwachtingen van de leerlingen vs verwachtingen van 

de directie? 

o vb. dokter: verwachtingen van de patiënten vs verwachtingen 

van de overheid? 

 Extern rollenconflict: conflict tussen rollen bij verschillende posities 

o vb. trainer: speler van het veld halen terwijl die zijn baas is op het werk? 

 Rolattributen zijn uiterlijke tekenen of voorwerpen om een rol te kunnen vervullen (ter herkenning van een 

positiebekleder) 

 Hebben een communicatieve en utilitaire functie 

 Non-verbaal communicatiemiddel 

 Statussymbolen zijn rolattributen die niet gebruikt worden als utilitaire herkenningstekens 

 Vaak schaarse sociale goederen gekoppeld aan een sociale positie 

 Kan leiden tot sociale fraude 

 Beïnvloeden zelfbeeld en gevoel van eigenwaarde 

 Zijn middelen voor sociale controle: houden sociale afstand tussen hogeren en lageren in stand 
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Sociale netwerken 

 Netwerken zijn open systemen die een aantal gesloten systemen verbinden 

 Verbinding van positiebekleders, posities en relaties 

 Vormt het geraamte 

 Groepen zijn gesloten systemen die een specifieke identiteit en samenhorigheidsgevoel bezitten gebaseerd op 

gemeenschappelijke waarden, normen en doelstellingen 

 Is alles wat een netwerk ook is, maar met statussen en rollen toegevoegd 

 Vormt de body 

 Een sociaal netwerk is een geheel van posities en relaties met een bepaalde mate van organisatie 

 Sociale relaties verbinden de verschillende plekken 

 Sociale relaties vervoeren sociale goederen 

 Sociale relaties blijven bestaan ook al worden ze niet gebruikt 

 Sociale goederen zijn (im)materiële goederen, informatie, emotionele steun, geld, vertrouwen… 

 Alles wat belangrijk is in een samenleving, van de ene naar andere positie doorgeven 

 Gatekeepers beheren toegang tot sociale goederen op knooppunten van sociale relaties 

 

 Simmel: er is een wereld van verschil tussen een dyade en een triade 

 Dyade: netwerk dat bestaat uit 2 actoren 

 Triade: netwerk dat bestaat uit 3 actoren 

o Coalitievorming 

o Bemiddeling 

o Gebruik van conflict tussen 2 partijen voor eigen belang 

o Bewust uitlokken van conflict tussen 2 partijen 

 Een persoonlijk netwerk bestuderen is een manier om sociale netwerken te bestuderen 

 Eerste zone van het persoonlijke netwerk: verzameling actoren met wie het ego rechtstreeks interacteert 

o Waarneembare relaties tussen sociale posities 

o Bepalen toegang van positiebekleders tot sociale goederen 

 Tweede zone van het persoonlijke netwerk: alle mensen die het ego via actoren uit eerste zone bereikt of 

kan bereiken 

o Potentiële relaties via een positienetwerk 

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

o 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 

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 

 Gatekeepers! Controleren stroom van sociale goederen 

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

 

 Putnam: sociaal kapitaal zijn de hulpmiddelen die in een gemeenschap aanwezig zijn om de gezins- en sociale 

organisatie vorm te geven 

1) Vertrouwen  reciprociteit 

2) Gedeelde waarden en normen 

3) Formele en informele netwerken 

 Putman: Bowling alone: verenigingsleven is verloren aan 

het gaan 

 Netwerken worden kleiner door individualisering  minder gedeelde waarden en normen   vertrouwen 

gaat achteruit  

 

 Sociaal kapitaal in Vlaanderen 

 20e eeuw: rijkelijk klassiek verenigingsleven gestructureerd: 

 o.b.v. geloof of overtuiging 

 o.b.v. gedeeld kenmerk 

 o.b.v. gedeelde interesse 

 Soms verantwoordelijke functies binnen verenigingsleven  mini samenleving met duidelijke 

verwachtingen naar leden toe 

 Sterke verzuiling = info die je krijgt als persoon wordt gefilterd door uw zuil  patroon in 

verwachtingen/posities ingebakken, wat veiligheid/rust brengt 

 Eind 20e eeuw: toenemende individualisering 

                            groeiend gebrek aan engagement en betrokkenheid 

                            vertrouwen in instellingen gedaald 

                            verdere ontzuiling, meer pluralisme 

 

 Invloed op informele sociale contacten, verenigingsleven en vrijwilligerswerk: 

o Burencontact: dagelijks: 37%  26% 

                           1 à 2 keer per week: 36%  43% 

                            7/10 heeft minstens wekelijks contact 

 Meeste bij laaggeschoolden, mannen, ouderen, gelovigen, samenwonenden, op het platteland en bij 

wie de actualiteit volgt 

o Familie: 6/10 heeft minstens wekelijks contact met familie 

 Meeste bij vrouwen, op het platteland en bij gelovigen 

 Minder contact naarmate men ouder wordt 

o   Vrienden: contact met vrienden is hoger bij mannen en wie de actualiteit volgt 

 Minder contact naarmate men ouder wordt 

 Verenigingsleven: 1/2 is actief lid van minstens 1 vereniging, 1/4 is actief lid van 2 verenigingen 

o Geen crisis in verenigingsleven, actief lidmaatschap of het opnemen van een bestuursfunctie 

o Wel verschuiving in type: toename lidmaatschap in sportverenigingen 

o Actief lidmaatschap, bestuurslidmaatschap is hoger bij: mannen, hoogopgeleiden en in de middelste 

leeftijdsgroepen; wordt lager naarmate men meer TV kijkt 

 Vrijwilligerswerk: fluctueert, maar er is geen sprake van terugval, 1/5 doet vrijwilligerswerk 

o Meeste bij mannen, ouderen, hoogopgeleiden, wie de actualiteit volgt, katholieken en christenen 

 Beoordeling sociale contacten 

 Oppervlakkigheid: 1/3, meest bij mannen, ouderen, laaggeschoolden, niet-werkenden en laag 

huishoudinkomen 

 Isolement: 1/8, geen verschil in gender en leeftijd, meer bij singles, laaggeschoolden, laag 

huishoudinkomen 
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 Vertrouwen in medemens: 52%, meer vertrouwen bij jongeren, mannen, hooggeschoolden, hoog 

inkomen 

 Vertrouwen in overheid: 25%, geen verschil in gender en leeftijd, meer vertrouwen bij hooggeschoolden, 

hoog inkomen 

 

o Wie veel  participeert: 

 Meer vertrouwen in anderen 

 Minder utilitair individualistisch 

 Minder etnocentrisch 

 Minder politiek machteloos 

 Hoger op gelukschalen 

 Hogere tevredenheid op allerlei levensdomeinen          

                                                    

 Putnam: bonding versus bridging sociaal kapitaal 

 Bonding sociaal kapitaal: sterke banden binnen een homogene groep mensen (getting by voor armoede) 

o Sterke banden verwijzen naar relaties met 3 kenmerken 

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

 Multiplexiteit: individuen zijn aanwezig op veel levensdomeinen van de ander 

 Betrokkenheid: brede emotionele draagwijdte tijdens de aanwezigheid 

vb. gezin, familie, vrienden 

 Bridging sociaal kapitaal: zwakke banden waarmee en brug wordt geslagen naar andere groepen in de 

samenleving (getting ahead voor armoede) 

o Instrumentele relaties 

o Strength of weak ties 

o Sociale klassen 

 Zwakke en sterke banden lopen door elkaar hoog in de sociale hiërarchie 

 

 Netwerken van mensen in armoede: geringe toegang tot hooggewaardeerde sociale goederen die opgeslagen 

zijn in andere netwerken 

 Sociale uitsluiting: mensen in armoede hebben enkel bereik tot laaggewaardeerde goederen die wél binnen 

het bereik liggen  

 Working poor: mensen wiens inkomen valt onder de armoede grens 

 Enkel toegang tot secundaire arbeidsmarkt, beperkte toegang tot secundaire markt van tweedehands 

goederen of diensten 

 Bonding sociaal kapitaal is een belangrijk middel om zich te redden (getting by), maar bridging sociaal 

kapitaal om vooruit te komen ontbreekt (getting ahead) 

 

 LINK: FOMO en nomophobia 

 FOMO: fear of missing out 

o Romantisch type: intense ongelukkigheid, dat zou mijn leven moeten zijn! Gelooft dat er een centrum is 

waar alle leuke dingen gebeuren en dat de populatie verdeeld is in middelmatigen en een elite, vermijd 

onsuccesvolle mensen 

o Klassieke type: goede kwaliteiten kunnen gevonden worden bij doordeweekse mensen en dingen; men 

kan belangrijke dingen rondom zich missen 

 Nomophobia: no mobile phone 

o GSM’s worden gezien als extensies van onszelf; oplossing door digitale detox 

 Organisationele netwerken zijn netwerken waarin organisaties de knooppunten vormen 

 Altijd instrumentele relaties: doorstroom en uitruil van hulpbronnen staat centraal 



21 
 

 Kan formeel of informeel zijn 

 

Groepen 

 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 

 Officiële doelstellingen (guiding beliefs) 

 Feitelijke doelstellingen (daily beliefs) 

 Doelstellingen maken algemene waarden concreter 

 Groepen kunnen gelijkheid tussen leden hebben of hiërarchisch gestructureerd zijn 

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

diverse netwerken en groepen 

 Lidmaatschapsgroepen beïnvloeden gedrag door middel van het lidmaatschap aan een groep 

 Referentiegroepen beïnvloeden gedrag omdat de actor er zich naar richt in het handelen (is geen lid van de 

groep 

 Typologie van groepen bestaat uit: 

1) Netwerk dimensie: directe interactie en communicatie aanwezig? 

2) Culturele dimensie: zijn gemeenschappelijke waarden en normen aanwezig? 

 

 

 

 

 

Positionele dimensie 

Ja Nee 

 

Culturele 

dimensie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja 

Primaire groep: gezin, peergroup, speelgroep 

- Beperkt aantal leden die regelmatig, 

veelvuldig en intensief communiceren 

- Primaire relaties 

- Intimiteit tussen leden 

- Waarderationeel handelen 

- Bestendig, duurzaam 

Collectiviteit: sociale klassen, etnische 

gemeenschappen, vakbonden politieke partijen, 

jeugdverenigingen 

- Geen interactie en communicatietussen alle leden, 

maar wel zekere samenhorigheid 

- Meest voorkomende type van groep in de 

samenleving 

- Bestaat vaak uit samenhangende kleinere 

netwerken of primaire groepen 

- Organisaties of sociale bewegingen 

 

Nee 

Samenzijn: ramptoeristen, kijkfiles, concert 

- Geen gemeenschappelijke waarden en 

normen om tot duurzame relaties te komen 

- Interacties ontstaan door een extern en 

momentgebonden gebeuren 

- Vanaf het gebeuren verdwijnt, verdwijnt het 

samenzijn 

Sociale categorie: tweedegeneratie migrant van 

Marokkaanse herkomst, persoon met een handicap 

- Geen volwaardige groep 

- Aggregaat: verzameling van sociale eenheden met 

een bepaald gemeenschappelijk kenmerk 

- Niet realiteitsvreemd: criteria verwijzen naar 

betekenisvolle sociale realiteit 

- Sociale categorieën zijn vaak goede voorspellers van 

individueel gedrag (marketing 
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 Natievorming: door moderniseringsproces: afgesloten gemeenschappen verbinden met elkaar via 

commercialisering, industrialisering en schaalvergroting 

 Rationeel-legaal gezag in plaats van traditioneel 

 Bevolking mobiliseren 

 Natievorming is moeilijker met weinig culturele homogeniteit 

 Een massa is een groot aantal mensen op een plaats die niet groepsmatig verbonden zijn 

  menigte: toevallig op dezelfde plaats en geen persoonlijke contacten 

 In een massa kan een plotse, doelgerichte actie ontstaan 

 

Referentiegroepen 

 Referentiegroepen zijn groepen waaraan mensen een voorbeeldfunctie ontlenen wanneer ze bepaalde 

gedragskeuzes moeten maken 

 Lidmaatschapsgroepen en referentiegroepen vallen meestal samen, maar niet altijd 

 Normatieve referentiegroep: wanneer we er lid van willen worden 

 Vergelijkende referentiegroep: wanneer de groep enkel een voorbeeldfunctie heeft 

 Vergelijkende referentiegroepen 

 Relatieve deprivatie: wanneer men zich tekort gedaan voelt in vergelijking met anderen 

 Men is relatief gedepriveerd van een sociaal goed wanneer aan 4 voorwaarden is voldaan: 

1) Men heeft het sociale goed niet 

2) Men ziet andere 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 

 Mate van deprivatie wordt bepaald door de grootte van de kloof met de referentiegroep, omvang van de 

groep en intensiteit van gevoelens 

o Verklaart ontevredenheid met armoede in maatschappij met kastensysteem vs mobielere maatschappij 

(standensamenleving) 

 

 Normatieve referentiegroepen bepalen je waarden en normen, je neemt ze over 

 Anticiperende socialisatie: socialisatie die voorloopt op eventueel lidmaatschap 

 Er is meer referentiegroepsgedrag in samenlevingen met grotere sociale mobiliteit 

 Individu wordt dubbel gemotiveerd om lid te worden van de nieuwe referentiegroep: 

1) Associatie met nieuwe groepswaarden 

2) Dissociatie van de oude groepswaarden 

 vb. straatbende verlaten: associatie met nieuwe groepswaarden (studeren, betaalde job, tattoos 

verwijderen), dissociatie met oude groepswaarden (stoppen met dealen) 

o Reactie van lidmaatschapsgroep: afwijzing, sanctionering 

 

Groepen tussen conflicten en solidariteit 

 Ontstaan/voortbestaan van groepen factoren 

 Eensgezindheid over doelen en waarden 

 Nodige vaardigheden en middelen om dit uit te voeren 

 Gemeenschappelijke normen en voldoende samenhang 

 Effectieve samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken 
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 Duurzaamheid kan negatief of positief zijn 

 Negatief: omvang van de groep 

o Aantal potentiële relaties gaat naar omhoog: minder intense interactie/communicatie en divergente 

interpretaties van doelstellingen 

 Positief: samenhorigheidsgevoel 

 Binnengroepsconflicten kunnen het voortbestaan van de groep bedreigen of interne cohesie verhogen 

 Conflict moet realistisch zijn en niet gaan over waarden, doelen of belangen 

 Groepsstabiliteit: hoe meer realistische conflicten (die kunnen opgelost worden door de groep), hoe beter 

 Tussengroepsconflicten versterken de interne solidariteit van de groep 

 Schept extreem vijandsbeeld 

 Gemeenschappelijk gedeelde ervaring + bevestiging van eigen groepswaarden en normen 

 Sociale uitsluiting kan groepscohesie versterken 

 In-group vs out-group 

 

Maatschappelijke structuren en cultuur 

Cultuur 

 Cultuur is algemeen omschreven de leefstijl van een samenleving; de manieren van denken, voelen, handelen 

en hebben 

 Patroon van waarden, normen, rolverwachtingen en doeleinden 

 Zorgt voor de specificatie en verduurzaming van het sociale gedrag 

 Nodig voor het bestendigen van het samenlevingsverband 

 Socialisatie: cultuurpatroon wordt aangeleerd en 

doorgegeven  

 Immateriële dimensie: vanaf mensen symbolisch kunnen 

communiceren wordt cultuur mogelijk 

o Materiële producten horen niet bij de immateriële 

dimensie, maar die objecten kunnen wel symbolen zijn 

met culturele waarden 

 

 Waarden: algemene, collectieve opvattingen over wat moreel goed, rechtvaardig en nastrevenswaardig is 

 Rechtvaardigheid, democratie, vrijheid, solidariteit… 

 Wat is moreel juist en goed? 

 Conflict = waarden die botsen 

Jan Romein: AMP (algemeen menselijk patroon): kenmerkt het menselijk handelen over de hele wereld  

 Patroonvariabelen van Parsons: handelingsoriëntaties van een persoon in een relatie binnen een sociaal 

systeem (hoe iemand zich opstelt is afhankelijk van de sociale rol die deze vervult) (hoort bij waarden) 

 5 dichotome begrippenparen 

Patroonvariabelen A Patroonvariabelen B 

Toewijzing (ascription): sociale positie verkrijgen op 

basis van criteria die niets met de inhoud van de positie 

te maken hebben 

Verwerving (achievement): sociale positie verkrijgen op 

basis van formele en informele maatschappelijke 

kwalificaties 

Diffuusheid (diffuseness): primaire relaties Specificiteit (specificity): secundaire relaties 

Particularisme (particularism): sociale relaties zijn 

gespecialiseerd 

Universaliteit (universalism): onpersoonlijke sociale 

relaties 
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Affectiviteit (affectivity): belang hechten aan emoties 

uitdrukken in sociale relaties 

Instrumentalisme (affective neutrality): zakelijkheid, 

gevoelens onderdrukken 

Groepsgerichtheid (collective orientation): gedeelde 

belangen nastreven 

Zelfgerichtheid (self-orientation): individuele belangen 

primeren, zelfs al worden we vervreemd 

 

 Normen zijn regels voor het handelen die ontstaan uit waarden 

 Uit 1 waarde kunnen meerdere normen afgeleid worden 

 Wat hoort? Hoe moet men zich (niet) gedragen? 

1) Mores: Soll-Erwartungen (zullen) en Muss-Erwartungen (moeten) (= Dahrendorf’s verwachtingen die bij 

een sociale rol horen) 

 Vaak in de vorm van wetten 

 Fundamenteler dan folkways: door formele instanties gecontroleerd en bij overtreding negatief 

gesanctioneerd 

2) Folkways: Kann-Erwartungen (= Dahrendorf’s verwachtingen die bij een sociale rol horen) 

 Tijdgevoelig en onderhevig een modes; gewoontes en gebruiken 

 Niet meteen een probleem bij overtreding 

 Normen kunnen positief of negatief zijn, ze hebben ook verschillende reikwijdtes en zijn gevoeliger aan 

maatschappelijke veranderingen dan waarden 

 Positieve normen zijn geboden, negatieve normen zijn verboden 

1) Unviersals: gelden voor iedereen (formele normen zoals wetten) 

2) Specialties: gangbaar in sommige sociale groepen (informeel of formeel) 

3) Alternatives: vrije keuze (informele normen) 

 

 Doeleinden zijn gewenste resultaten van het handelen 

 Wat is wenselijk? 

 Moet meetbaar zijn: is de concretisering van een waarde 

 vb. gelijkheid (waarde): gelijke rechten, gelijkere inkomensverdeling, geen discriminatie 

 

 Rolverwachtingen zijn anticipaties van de zetten van de tegenspeler 

  norm: normen vormen de spelregels 

 Wat kan of zal gebeuren? 

 Verwachtingen en normen hangen vaak samen 

 Verwachtingen zijn wederzijds: verwachtingsverwachtingen: verwachten wat anderen verwachten van je 

 Ze worden aangeleerd via socialisatie: men verwacht dat wat hoort te gebeuren, ook zal gebeuren 

 

 LINK: 12 ongeschreven regels over sociale controle: 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 

 

 Ogburn: cultural lag ontstaat wanneer: 

1) De immateriële cultuur achterblijft op veranderende materiële situaties 

2) 2 aspecten die eerst op elkaar waren afgestemd zich ontwikkelen aan een verschillend tempo 

 Cultuur is een sociaal feit; het bevat autonomie 
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De ene cultuur is de andere niet 

Cultuur kan zeer divers zijn: de ene cultuur is niet beter of slechter dan de andere: culturele diversiteit 

 Verschillen in sociale positie: cultuurverschillen tussen groepen in lage sociale posities en hoge sociale posities 

hebben vaak te maken met verschillen in economische mogelijkheden 

 Participatie verschillen in hogere cultuur kan niet verklaard worden aan opleidingsniveau, maar wel door 

sociale afkomst: niet iedereen die hoger onderwijs volgt, komt uit een cultuurrijk thuismilieu 

 vb. hoge cultuurparticipatie (opera, ballet…) 

o Hoge opleiding (cultureel kapitaal) 

o Financieel kapitaal  

o Minder vrije tijd 

o Meer intellectuele vaardigheden (culturele reproductie) 

 Vrije tijd:  

 Jaren 80-90: belangrijk om stabiliteit te krijgen (economische zekerheid) 

                        manier om status te krijgen was d.m.v. economisch kapitaal 

                        conspicuous consumption (consumeren om de status te tonen) 

 Nu: luxe goederen zijn verspreid  iets anders nodig om onze sociale distinctie te tonen 

        samenleving model waarbij vrije tijd hebben heel belangrijk wordt 

 

 vb. super foods en fancy coffee 

o Hoge opleiding/kennis (cultureel kapitaal) 

o Financieel kapitaal 

o Ongelijke toegang tot gezonde voeding 

o Sociale distinctie 

 Verschillen naar opvolging van de dominante cultuur 

 Dominante cultuur (universals): geeft binnen een samenlevingsverband de toon aan (vb. dominante 

dresscode in het Westen) 

 Subculturen (specialties): wijken in sommige opzichten van de dominante cultuur af 

o vb. dresscode in de islamitische gemeenschap in het Westen 

o vb. Afrikaanse gemeenschap in de Matongéwijk 

 Contraculturen ontstaan in en uit conflictsituaties en/of onder sociale omstandigheden die als frustrerend 

worden ervaren 

o Vorm van protest en verzet tegen de dominante cultuur 

vb. punkcultuur, hippies 

vb. 420 cultuur: wat zegt dat over de samenleving?  4:20 gedaan met werken, er is vrijheid, moment ontstaan 

waarop je jezelf ‘pleziertje’ kan doen 

vb. Amisch: heerst een protestantse ethiek, levensvisie waarbij bijbel zeer strikt wordt opvolgt, ze concentreren  

                      zich op landbouw en alle technologie wordt vermeden 

                      16 jaar: volledig losgelaten, ze mogen doen wat ze willen, komen in dominante cultuur terecht 

                                     vraag of je wit blijven: 95% stapt terug in Amisch cultuur                               

 Verschillen in de tijd 

 LINK: Protestantse ethiek en kapitalisme: van premoderne naar moderne samenleving 

 Waarom bestaat kapitalisme?  

Ontstaan als gevolg van technologische ontwikkelingen 

Protestantisme cruciaal: het protestantisme laat je schuldig voelen 

                                             God houdt van hard werk – the protestant work ethic 

                                             al het werk is heilig 
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                                             het is de maatschappij die telt, niet de familie 

                                             er bestaan/zijn geen mirakels 

 Hoe is het kapitalisme internationaal ontstaan?  

In 35 landen goed ontwikkeld, in 168 landen niet ontwikkelt, omdat bepaalde landen zich niet angstig of 

schuldig genoeg voelen, ze geloven te veel in mirakels en ze willen het vieren i.p.v. te investeren 

 Hoe kunnen we de wereld veranderen? 

Weber: 3 types macht: 

          Traditional authority: waar de koningen zich baseerden op goddelijkheid en de folklore 

          Charismatic:  ∼ Napoleon die dacht dat men alles kon veranderen door passie en wilskracht 

           Bureaucratic: bereikt macht via kennis 

 

 De postmoderne samenleving vandaag 

o Opvattingen zijn contingent (tijdsgebonden), erosie traditionele raamwerken, routines en patronen 

o Heropbloei fundamentalisme (islam en christendom) 

o Differentiatie van culturele sferen: 

a) Premoderne, homogene samenleving: overkoepelende religieuze wereldbeschouwing 

b) Moderne, heterogene samenleving: meerdere domeinen met onafhankelijke waardensferen en minder 

geïnstitutionaliseerde opvattingen 

o Belang van het zelf, eigen betekeniskaders bij elkaar knutselen (individualisering) 

o Generatieculturen: 

Generatie-

cohorte 

Periode 

(geboren) 

Context 

(economisch/sociologisch) 

Focus Waarden 

Baby-

boomers 

1946-1964 Stabiele economische 

groei 

Geloof in genereuze 

welvaartstaat 

Leven om te werken (sterke 

arbeidsethos) 

Erkenning, werkzekerheid, 

integriteit 

Loyaal 

Idealistisch 

Optimistisch 

Gedreven 

Generatie X 1965-1980 Economisch verval 

Hoge werkloosheid 

Wil hard werken 

Moeilijk om werk te vinden 

Houdt minder van formele 

werkomgeving 

Minder loyaal 

Autonomie 

Flexibiliteit 

Bescheiden 

 

Generatie Y 1981-1992 Economische groei 

Welvarende context 

Werkt om te leven 

Wil baan ‘achter’ zich kunnen laten 

Continu leren 

Geen job voor het leven 

Ambitie 

Authenticiteit 

Pragmatisch 

Generatie Z Na 1992 Wereld met eindeloze 

mogelijkheden (internet) 

Combinatie allerlei 

crisissen 

Moeten hun toekomst zelf in de 

hand nemen 

De ‘doe-het-zelvers’ 

Multitasking 

Problemen met oude hiërarchie 

Zelfontplooiing 

Verbondenheid 

Flexibiliteit 

Werk/leven 

balans 

 

 LINK: omgaan met falen doorheen de tijd 

 Oude Grieken: verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren met goede mensen (Griekse tragedies), maar dat 

betekent niet dat ze onsuccesvol zijn, falen is geen schande 

 Romeinen: succes is het belangrijkste; geld, macht en militaire overwinningen; opkomst van faalangst 

 Duitsland 9e eeuw: Romeinen heersen nog steeds, falen is zo een schande dat men zelfmoord pleegt 

 Christendom: Jezus zegt dat de onsuccesvollen juist wel succesvol zijn, falen betekent dat je gezegend bent 

(falen in de ogen van een Romein) 
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 Boeddhisme zegt dat werelds succes niets betekent, echt succes is niets hebben (falen in de ogen van een 

Romein) 

 

Verschillen in sociale ruimte 

 Internationale verschillen: verschillen in cultuurpatronen tussen landen 

 Intranationale verschillen: verschillen in cultuurpatronen binnen landen 

 Migratie is een belangrijke factoren in de verspreiding van cultuurpatronen 

 vb. eetpatronen, schoonheidsidealen, zelfexpressie 

o Hoge-inkomenslanden zijn cultureel seculier-rationeel en staan positief tegenover zelfexpressie 

o Lage-inkomenslanden zijn cultureel traditioneler en leggen meer nadruk op economisch overleven 

 

vb. schoonheidsideaal vrouwen: vroeger: witte huid, tonen rijkdom 

                                                           nu: bruine huid v/d zon 

vb. schoonheidsideaal mannen: 1870: dik zijn teken van rijkdom 

                                                          1930: norm gemiddeld gewicht en (niet extreem) gespierd 

                                                          1960: mager lichaam en lang haar (hippiecultuur) 

                                                          1980: : fitness en bodybuilding fenomeen, hypermasculaniteit 

                                                          1990: getrained, maar relatief natuurlijk er uitzien 

vb. zelfexpressie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoge-inkomenslanden zijn cultureel seculier-rationeel en staan positief tegenover zelfexpressie: hechten 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: nationale cultuur heeft meer invloed op het denken en handelen dan klassieke variabelen zoals 

leeftijd, geslecht enz. 

 Nationale cultuur dimensies: 

Dimensie Uitleg Voorbeelden 

Machtsafstand De mate waarin er sociale ongelijkheid is 

en dit aanvaard wordt 

- Meer in Latijnse culturen, Rusland, India, 

China, België  

- Minste in Scandinavische landen 

Mannelijk (vs 

vrouwelijk) 

Mannelijk: voorkeur voor competitie, 

prestatie, heroïsme, assertiviteit, 

materiële beloning voor succes 

Vrouwelijk: voorkeur voor samenwerking, 

- Meer in USA, Australië, UK, China en 

Japan en Latijnse culturen  

- Minder in Rusland, Frankrijk, Spanje, 

Portugal  

- Minst in Zweden 

x-as linkerkant: waarden te maken hebben met overleven 

x-as rechterkant: waarden die te maken hebben met zelfexpressie 

y-as onderaan: traditionele waarden 

y-as bovenaan: seculiere waarden 

Clusters van waarden verschillen per regio: 

          Katholiek Europa: midden = hoge inkomenslanden 

           Protestants Europa: rechts bovenaan = hoge inkomenslanden 

           Engelssprekende landen = hoge inkomenslanden 
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bescheidenheid, zorgen voor zwakkeren 

en levenskwaliteit 

Individualisme (vs 

collectivisme) 

De mate waarin de rechten en prestaties 

van het individu of de groep centraal 

staan 

- Meer in Noord-Amerika en Europa, 

België, USA  

- Minder in Rusland, Zuid-Amerika 

Onzekerheidsvermijding De mate waarin veranderingen 

gemakkelijker/moeilijker aanvaard 

worden en men grotere risico’s neemt 

- Meer in Rusland, Mexico, Zuid-Europa en 

Zuid-Amerika, België, Japan  

- Minder in Noord-Amerika, Zuid-Afrika, 

India, China 

Lange termijnoriëntatie De mate waarin de samenleving respect 

heeft voor traditie en verbintenissen op 

lange termijn 

- Meer in Brazilië, India, China, België, 

Japan  

- Minder in Noord-Amerika, Zweden, 

Spanje 

Toegeeflijkheid (vs 

zelfbeheersing) 

De mate waarin de bevrediging van de 

behoefte tot genot en plezier wordt 

toegelaten 

- Meer in Zweden  

- Minder in Japan 

 

Cultuur en beschaving 

 Norbert Elias: civilisatieproces houdt een verinnerlijking van de maatschappelijke dwang tot zelfdwang in 

o Sturing van het gedrag lijkt vanuit de persoon zelf te komen 

o In West-Europa van de 16e tot de 19e eeuw 

o Structurele oorzaken (MACRO): 

 Verhoogde differentiatie van maatschappelijke functies 

 Verhoogde afhankelijkheid van anderen 

 Durkheim: verschuiving van mechanische solidariteit naar organische solidariteit 

o Culturele gevolgen: 

 Bovenste lagen vinden zichzelf beschaafder en verfijnen de zeden en goede manieren 

 Maatschappelijke dwang wordt verinnerlijkt: zelfdwang 

 Betere beheersing van eigen gedrag 

 Eigen gedrag afstemmen op het gedrag van een ander 

 Privésfeer scheiden van de dominante publieke ruimte 

 Controle verhogen op zowel privé als publieke ruimte 

 Groter schaamtegevoel 

 Meer zelfcontrole over driften en gevoelens 

 Overtuiging dat gedrag aantoont wat voor soort mens je bent 

 Er ontstaan andere persoonlijkheidsstructuren (MICRO) 

 De persoonlijkheden genereren op hun beurt nieuwe maatschappijstructuren (MACRO) 

 

 LINK: manieren doorheen de geschiedenis 

o In Amerika waren er geen manieren, iedereen deed alsof ze gelijken waren, hoewel er nog steeds 

hiërarchische verschillen zijn tussen de posities 

o Europa had wel manieren, daar was het duidelijk wie onder- of bovengeschikt was 

o Minder verkoop van dassen 

 Een beschaving is een geheel van middelen in het leven geroepen door mensen om levensomstandigheden 

onder controle te krijgen 

o Cultuur en beschaving zijn 2 kanten van hetzelfde muntstuk 

 Beschaving: materieel 

 Cultuur: immaterieel 
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 Verschilpunten tussen cultuur en beschaving 

Cultuur Beschaving 

Doel op zich (nastrevenswaardige waarden)  Geheel van middelen om een doel te bereiken 

Beperkter dan beschaving Kan meerdere culturen omvatten 

Kan bestaan zonder beschaving Kan niet bestaan zonder cultuur 

Enkel zichtbaar via symbolen Zichtbaar geheel 

Doorgegeven via taal en neemt die vorm ook aan Doorgave via meer dan enkel taal 

Wat we zijn Wat we hebben 

 

Instituties en institutionalisering 

 Institutionalisering is een sociaal proces waarin individuele, menselijke handelingen worden geobjectiveerd tot 

vaste, min of meer normatieve en collectieve handelingspatronen (sociale feiten) 

o Onafhankelijk van de handelende individuen 

o Steeds een dubbel proces: 

 Structurering van relaties en rollen 

 Cultuurvorming  

o Dwingend karakter 

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

 

Desinstitutionalisering v/h traditioneel kerngezin 

          Premoderne tijd: socialiseringsproces 

                                          economische functie 

                                          sociale bescherming en zorg voor ziekten en bejaarden 

          Moderne tijd: belang v/h persoonlijke- en gevoelsleven van gezinsleden 

                                    scheiding tussen gezin en werken 

                                    verminderde betrokkenheid lokale gemeenschap op haar leden 

                                    duidelijkere scheiding tussen publieke en private sfeer 

                                    privatisering gezinsleven 

                                    periode Norbert Elias: arbeidsdeling treedt op   scheiding privé en publiek 

                                         scheiding op twee niveaus: 

                                                   fysieke component: privé woning & publieke ruimte 

                                                         spanningsvelden: gedrag niet goed voor basisbehoeften v/d samenleving 

                                                    persoonlijke en gevoelswereld van individuen: externe/interne pers. wereld 

                                                         belang van emoties neemt toe: zowel herkennen als controleren 

            Postmoderne tijd: vanaf 1970: samenleving vindt minder belangrijk om basisbehoefte via kerngezin  

                                                                    te vervullen 

                      - minder gehuwden met kinderen, meer ongehuwden koppels met kinderen 

                      - veel meer alleenstaande ouders, veel meer alleenstaande huishoudens 

                      - daling gehuwd/samenwonend, stijging ongehuwd/samenwonende jongeren 

                     - meer holebi koppels, meer nieuwsamengestelde gezinnen, meer co-ouderschap 

 

 Een institutie is een gevestigde manier waarop het sociale leven is georganiseerd 

o Op een manier die gewaardeerd wordt door de groep 

o Knooppunten van de sociale organisatie 

o Geobjectiveerde, vaste, dwingende sociale handelingspatronen 

o Er is een impliciete consensus over de legitimiteit van een institutie, enkel expliciet maken in tijden van crisis 
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o Functies: 

1) Gevoel van zekerheid en voorspelbaarheid (door geldende normen binnen de institutie) 

2) Duidelijke rechten en plichten 

3) Anticiperen op elkaars reacties en gedrag 

4) Rigiditeit die veranderingen belemmert 

o Institutioneel handelen: normen binnen een specifieke institutie volgen 

 Gulzige/totale instituties nemen beslag op het hele handelen en leven van leden en reguleren zowel binnen als 

buiten de instelling (vb. priesterseminarie, gevangenis, sektes) 

o Slokken volledige persoonlijkheid op 

o Alle levenssferen worden onder 1 noemer geplaatst 

o Activiteiten met inmates 

 

Het gezin: primaire groep en institutie 

 Het kerngezin omvat de ouders en de kinderen, het uitgebreide gezin omvat alle familieleden daarbuiten 

o Margaret Mead: het kern gezin is cultureel, geen biologisch gegeven 

 Marxisten: kerngezin is ontstaan door het klassenkarakter van het kapitalisme 

 Het kerngezin is veel functies verloren door industrialisatie 

o Socialiseringsproces (van vader op zoon…) 

o Economisch: landbouw en ambachten zaten vaak  in de familie 

o Sociale bescherming en zorg 

 Evolutie van het aantal huishoudens en het aantal leden per huishouden in Vlaanderen 

o Daling van aantal leden per huishouden: 2,59 naar 2,36 

 In Zweden het minste, in Slovakije het meeste 

o Stijging van aantal huishoudens: 2,21 miljoen naar 2,75 miljoen 

 In Zweden woont bijna 50% alleen, in Portugal 22% 

 Al deze evoluties zorgen voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen: als het gezin niet langer de hoeksteen is 

van de samenleving, wie moet deze belangrijke functies dan overnemen? 

o Intimiteit en affectie: vereenzaming bejaarden 

o Socialisatie: opvoeding bij vechtscheidingen, opvoedingen zonder klassieke rolmodellen 

o Zorg voor zieken/bejaarden: verzorgingsinstellingen, mantelzorg 

o Economische functie: financiële zekerheid van 2 verdieners valt weg 

 

 LINKS: creatiever omgaan met die maatschappelijke uitdaging, nieuwe instituties creëren door oude te 

combineren 

o Bejaarden probleem: kleutertuinen en/of universiteiten combineren met rusthuizen 

 Minder vereenzaming, betere fysieke en mentale gezondheid 

 Sinds 2006 is de Kerk ook verder gedesinstitutionaliseerd: religie blijft zakken, onverschilligheid blijft stijgen 

o Islam stijgt met 5% 

o Christendom daalt met 10% 

o Onverschillig/ongelovig stijgt met 6% 

 

Desinstitutionalisering van de levensloop 

 Levenslopen zijn minder gestandaardiseerd en voorspelbaar, maar wel kwetsbaarder voor verschillende soorten 

maatschappelijke risico’s 

o Vroeger sterkere institutionalisering: van de wieg tot het graf 

o Nu: aantasting door desinstitutionalisering: 
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 Onderwijs: jongeren blijven veel langer in onderwijs (werkloosheid) 

 Arbeidsmarkt: door van industriële naar postindustriële productiewijze te gaan hebben we nu een 

kenniseconomie 

 Overgang tussen school en werk gebeurt op latere leeftijd 

 Levenslopen van mannen en vrouwen zijn gelijkaardiger 

 Desinstitutionalisering van de levensloop is voornamelijk een gevolg van transities in andere instituties 

(onderwijs, arbeid, gezin) 

o Veel  variaties tussen landen! Vorm, omvang en gevolgen 

 Nog steeds geen sprake van algemene desinstitutionalisering van de levensloop 

 

Socialisatie en haar functies 

 Socialisatie is het proces waarbij een cultuurpatroon wordt aangeleerd 

o Overtuigingen, waarden, normen, doelstellingen en verwachtingen 

o Die overtuigingen worden vertaald in rollen waardoor het sociaal handelen voorspelbaar wordt 

 Vermaatschappelijking van het individu: sociale integratie 

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

o Socialisatie vindt plaats bij alle nieuwkomers in elk nieuw sociaal milieu (sociale klasse, bedrijf, gevangenis, 

land…) 

o Elk sociaal milieu heeft haar eigen socialisatieproces 

o Niet neutraal! Zetten stereotypes en sociale ongelijkheden voort 

 Inburgering kan als een gedwongen vorm van socialisatie worden gezien 

 

 Socialisatie heeft verschillende functies: 

o Voortbestaan samenleving 

o Voorspelbaarheid sociaal handelen 

o Inburgering 

o Disciplineren en emanciperen 

o Internalisatie van cultuurpatronen (Bourdieu: interiorisatie van de exterioriteit leidt tot habitus, habitus 

bepaalt handelen  exteriorisatie van de interioriteit) 

o Aanpassing aan sociale orde 

o Identiteitsvorming 

 

 Cultuuroverdracht kan op 2 manieren verlopen 

1) Enculturatie (socialisatie): van groter samenlevingsverband naar individuen: cultuurpatroon overdragen op 

nieuwkomers 

2) Acculturatie: tussen 2 of meer samenlevingsverbanden 

 Tussen sociale categorieën (generatiecohorten) 

 Tussen collectiviteiten (etnische gemeenschappen en sociale klassen) 

 vb. kolonisatie, verburgerlijking, verstedelijking 

 

Primaire, secundaire en tertiaire socialisatie 

 Primaire socialisatie gebeurt in primaire groepen: opvattingen van diverse samenlevingsverbanden waartoe 

de primaire groep behoort aanleren 

o Voornamelijk informele socialisatie, onbewust, tijdens de dagdagelijkse activiteiten 

o Gezinssocialisatie: nog steeds de basishabitus, ondanks de ingrijpende maatschappelijke veranderingen 

 Levert matrix voor de latere persoonlijkheid, basishabitus is moeilijk te veranderen 
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o Peergroup-socialisatie: vanaf 3-4j 

 Ontdekking van ‘anders’ zijn leidt soms tot crisissen 

 Invloed van peer groups blijft ook zeer lang doorwerken 

o Hier komen meestal taboes, stigma en stereotypes uit voort 

 Vormen ook cruciale hefboom tot hersocialisatie 

 

 Secundaire socialisatie gaat over hoe zich te gedragen in formele omstandigheden en omgevingen en gebeurt 

binnen secundaire groepen 

o Gebeurt vooral op school, organisaties, verenigingen en het werk: schikken naar de heersende cultuur 

o Formele socialisatie binnen rechtstreekse en wederkerige interactie tussen groep en individu 

 Hidden curriculum: ook informele socialisatie! Voorbereiding op latere positie in de samenleving en 

arbeidsloopbaan 

o Overgangsrituelen markeren de overgang van de ene sociale positie naar de andere, en dus een inwisseling 

van sociale rol en sociale identiteit (vb. studentendoop) 

 Bepaalde socialisatieperiode afsluiten en nieuwe fase beginnen 

 Rite de séparation: afscheid van de vorige status 

 Rite de marge: tussenfase 

 Rite d’agrégation: herintrede in de samenleving 

 Persoonlijke overgangsrituelen: besnijdenis, 18e verjaardag 

 Collectieve overgangsrituelen: Suikerfeest, Loofhuttenfeest, Dag van de arbeid 

 Versterken de samenhorigheid en solidariteit van de gemeenschap 

 

 Tertiaire socialisatie heeft betrekking op de cultuuroverdracht vanuit anonieme massamedia 

o Gebeurt in het dominante cultuurpatroon 

o Wordt aangeleerd zonder formele interactie en communicatie met de gesocialiseerde 

o Kan primaire en secundaire socialisatie versterken of verzwakken 

o Heeft niet persé een eenmakend karakter, ook al krijgt iedereen dezelfde normen en waarden aangeboden 

 Mate waarin naar bepaalde kanalen wordt gekeken en hoe ze worden geapprecieerd blijft 

contextgebonden 

 vb. mediagebruik bij kinderen tussen 0-8j 

 Zwarte kinderen kijken het meest TV, blanke kinderen het minst 

 Kinderen uit huishoudens waar het inkomen lager ligt kijken meer naar tv ( <30 000), dan kinderen uit 

huishoudens waar het inkomen hoger ligt ( >75 000) 

 

Differentiële socialisatie 

 Differentiële socialisatie is gericht op specifieke doelgroepen 

o In plaats van algemene socialisatie in de dominante cultuur die voor iedereen opgaat 

1) Klassenspecifieke socialisatie: arbeidskinderen vs middenklassekinderen 

2) Genderspecifieke socialisatie: jongens vs meisjes 

 

 Bij klassenspecifieke socialisatie worden leden van een sociale klasse gesocialiseerd in de subcultuur van de 

eigen klasse (voornamelijk via primaire relaties) 

o Kohn: de arbeidsomstandigheden van de ouders bepalen in grote mate welke waarden ze belangrijk vinden 

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

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

 Bepaalde waarden zorgen ervoor dat het onderwijs als springplank naar een carrière wordt gezien of als 

een tijdelijke wachtkamer op een job/werkloosheid 
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o Arbeiders en lagere bedienden: arbeiders altijd aan zwakke eind van machtsrelaties, macht wantrouwen 

Kenmerken Waarden Repressief opvoedingspatroon 

- Routinematig  

- Geringe autonomie  

- Lage complexiteit  

- Gebrek aan betekenisvolle 

compensatie voor geleverde 

inspanningen 

- Gehoorzaamheid aan extern 

gezag (externe beheersing) 

- Geringere intellectuele 

flexibiliteit  

- Directe beloning 

- Negatieve sancties  

- Materiële sancties  

- Afhankelijk kind 

- Non-verbale communicatie 

- Eenrichtingscommunicatie  

- Oudergerichte socialisatie  

- Kind percipieert ouderlijke 

wensen  

- Restricted code 

 

o Hogere bedienden en zelfstandigen: groter verbaal vermogen, voorsprong in lagere school 

Kenmerken Waarden Repressief opvoedingspatroon 

- Afwisselend  

- Flexibel  

- Grote autonomie  

- Hoge complexiteit 

 

Zelfredzaamheid  

- Interne beheersing 

- Intellectuele flexibiliteit  

- Zin voor initiatief  

- Uitgestelde beloning 

- Positieve sancties  

- Symbolische sancties  

- Zelfstandig kind  

- Verbale communicatie  

- Interactieve communicatie  

- Kindergerichte socialisatie  

- Ouders percipiëren wensen van 

kind  

- Elaborated code 

 

 

 Bourdieu en Passerson: participatieve en repressieve opvoedingspatronen komen niet enkel voor in primaire 

relaties, maar ook op school 

o Middenklasse kinderen hebben het gemakkelijk: formele en informele socialisatiepatronen komen overeen, 

net als op school, ze beschikken over cultureel kapitaal 

 Cultureel kapitaal: geheel van kennis, cognitieve vaardigheden en opleiding van een persoon waarmee 

sociale privileges verworven of behouden kunnen worden 

 Ze hebben deferred gratification/uitgestelde beloning: past beter in het onderwijssysteem 

o Arbeidersklasse kinderen hebben het minder gemakkelijk, door repressief opvoedingspatroon hebben ze 

geen deferred gratification, dus offeren ze toekomstige voordelen op aan onmiddellijke bevrediging 

 Cultural deficit: kinderen uit arbeidersgezinnen geraken ervan overtuigd dat ze enkel geschikt zijn voor 

arbeidersjobs 

 Autodiscriminatie: internalisering van deze overtuiging, leidt tot een self-fulfilling prophecy 

o Klassenculturen: scholen zijn middenklasseninstituties die een belangrijke rol spelen in de reproductie van 

klassenculturen 

 Pygmalioneffect: leerkrachten komen meestal zelf uit een middenklasse milieu, dus besteden ze meer 

aandacht aan kinderen uit de middenklasse 

 

 Bernstein: spraakgewoonten worden ook aangetast door de opvoedingspatronen 

o Restricted code: beroepsklasse 

 Taal bevat vele vooronderstellingen waarvan ze aannemen dat de toehoorder ze al kent 

 Is handig bij praktische en situatiegebonden zaken, maar niet voor abstracte ideeën, relaties of processen 

o Elaborated code: middenklasse 

 Abstract genoeg om als algemeen denkraam te fungeren en kent veel toepassingen 
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 Beter voor onderwijssysteem 

 Er is veel kritiek op Bourdieu en Passerson gekomen van Marxistische sociologen en conservatieven: 

o Marxistische sociologen: te weinig aandacht voor geringere financiële middelen en armere materiële 

omgeving van arbeidersklasse kinderen 

 Verklaart onderwijsdeprivatie 

o Conservatieven: Bourdieu en Passerson zijn economische deterministen: enkel verandering in culturele sfeer 

wanneer economische organisatie van de samenleving verandert 

o Relatieve zelfstandigheid van het onderwijssysteem: leerkrachten zijn gesocialiseerd, maar hebben 

speelruimte in denken en handelen 

 Genderspecifieke socialisatie verwijst naar het leren van gedrag en attitudes die ‘gepast’ zijn voor een gender 

o Gender: cultureel bepaalde invulling van geslachtsgebonden rollen 

o Simon De Beauvoir: “on ne naît pas femme, on le devient” 

o Genderspecifieke verwachtingen: 

MAN VROUW 

Praktisch, scherpzinnig, assertief, dominant, wedijverig, 

kritisch, beheerst, onafhankelijk, rationeel, niet wenen, 

sterke persoonlijkheid, leiderschapskwaliteiten 

Liefhebbend, affectief, gereserveerd, verlegen, 

meegaand, trouw, zorgend, troostend, geen 

leiderschapskwaliteiten, hysterisch, te emotioneel, niet 

stressbestendig 

o Genderrolsocialisatie gebeurt op veel manieren en kanalen 

 Specifiek dagdagelijks taalgebruik, spelactiviteiten en speelgoed, schoolboeken, reclame/TV, tekenfilms, 

werkgever, partner… 

LINK: Pano: Lieve jongens en stoere meisjes 

 
Wat is typisch jongens? Liegen, lui zijn, bier en tieten, enkel aan seks denken, macho en stoer doen, het altijd beter 

weten,  

Wat is typisch meisjes? Gemeen zijn, mooi willen zijn, gevoelens en veel drama 

 

Prof. Dr. Paul Parizel 

Nature vs nurture: als je nurture wegneemt gaan de hormonale verschillen veel minder uitgesproken zijn dan ze nu 

zijn in onze maatschappij.  

Genderneutraal opvoeden  nog steeds verschillen maar veel kleiner dan nu 

 

Experiment: 2 baby’s krijgen kledij aan van het andere geslacht, er wordt aan 3 mensen gevraagd om met hen te 

spelen 

Els Consuegra: experte in gelijke kansen en gender 

‘Jongetjes’ baby huilt  stresserend voor volwassene  grijpen naar automatismen 

Bekrachtiging als baby’s met ‘typisch’ speelgoed spelen dus zullen er later ook sneller naar grijpen 

Hoe jonger de kinderen, hoe kneedbaarder het brein en hoe makkelijker het brein die associaties gaat opnemen 

 

Veerle Draulans: genderspecialiste 

Onderzoek bij Dreamland: in de slaapkamerafdeling:  

- Jongen: groter, skateboard, stoer, stevige schoenen 

- Meisje: roze, schoentjes waar ze geen actieve sport mee moet doen, heeft geen enkel voorwerp bij zich, 

doet niks behalve vriendelijk lachen 
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Er staat niet dat iets een meisjeskamer is maar als je de hoek omgaat zie je een rek met make-up, 

schoonheidsproducten dus brein weet ‘ik moet dit interpreteren als een meisjeskamer’ 

Boodschappen die we vanaf onze geboorte meekrijgen leiden ertoe dat meisjes voor zichzelf een paar 

toekomstmogelijkheden uitschakelen vanuit de overtuiging ‘ik kan dat niet’, ‘dit is eigenlijk niet voor ons’. Niet enkel 

door speelgoed, maar speelgoed is een puzzelstuk in het geheel van verwachtingen die vanuit onze samenleving 

naar onze kinderen worden toe gelegd.  

 

Experiment: 3 mannen + 3 vrouwen, kinderen uit 2de leerjaar moeten raden wie welk beroep doet 

Resultaat: kinderen delen volwassenen in volgens stereotype ideeën (klopte uiteraard niet) 

Kinderen reageren verrast, maar niet negatief. Ze zijn nieuwsgierig naar hoe ze in dat beroep zijn terecht geraakt en 

wat het inhoudt. Ze hebben kennisgemaakt met volwassenen die een  gendernormdoorbrekend beroep uitoefenen 

en we zien dat jongens nu evengoed interesse hebben voor het poetsberoep of pampers verversen. Kinderen die 

voelen dat ze atypisch zijn, dat ze afwijken van de norm, voelen zich slechter  we moeten normdoorbrekende 

voorbeelden aanbieden om duidelijk te maken dat ze meer vrijheid hebben dan ze nu zouden denken 

Er staan ook veel stereotypen in de boeken waaruit we van jongs af aan leren. Het probleem is niet altijd duidelijk 

zichtbaar maar we leren onze kinderen onbewust dat bepaalde beroepen enkel voor jongens/meisjes zijn waardoor 

we beroepen uitsluiten  minder ontwikkelingskansen 

Dit ligt aan de basis van bv. het tekort aan meisjes in wetenschapsrichtingen 

 

Experiment: het raadseltje van de chirurg 

Een vader en zijn zoon zijn onderweg naar een voetbalwedstrijd. Ze krijgen een zwaar ongeval, de vader is jammer 

genoeg dood. De zoon is kritiek. Zwaargewond. En wordt naar het ziekenhuis gebracht, komt binnen in de 

operatiekamer en de chirurg zegt: ik kan niet opereren want dit is mijn zoon. Hoe kan dat?  de chirurg is de moeder 

(antwoord wordt door 1 persoon gegeven) 

 

Zweden: gendergelijkheid staat in regeerakkoord en er is een minister van gendergelijkheid 

Raadseltje van de chirurg wordt hier door meerdere personen gegeven, maar nog steeds niet door iedereen.  

Al vanaf eind jaren 90 is gendergelijkheid in het onderwijs in Zweden een prioriteit.  

Levenscirkel: cirkel verdeeld in 2, ene kant is wat jongens mogen voelen, dragen en welke verwachtingen er zijn, 

andere kant is voor meisjes. Wat deze school doet is de scheidingslijn en de geslachten weghalen: iedereen mag 

voelen, dragen en doen wat ze willen? (je kan van ballet en van voetbal houden) 

Als kinderen naar leerkracht komen en zeggen ‘kijk hoe mooi/cool mijn nieuwe T-shirt is’ zullen leerkrachten nooit 

antwoorden met dezelfde stereotiepe woorden. Ze gaan vragen of het een comfortabele T-shirt is of wat de 

kinderen er zo leuk aan vinden.  

Speelgoedwinkel in Stockholm: in 2011: kerstcatalogus afgekeurd wegens te stereotiep.  

     nu: ze weigeren geen speelgoed, ze veranderen de presentatie aan  

            de klanten  

 vb.: afbeelding van jongen en meisje die samen met buggy spelen, barbie-afdeling naast lego-afdeling geplaatst, 

in kookafdeling hebben ze zelf verpakkingen gemaakt met jongen en meisje die samen koken 

Meisjes die vader zien helpen in huisouden kiezen later minder stereotiepe beroepen 

 

In België in Dreamland ook al ‘genderneutrale’ verpakkingen, maar volledig genderneutraal is het nog niet. Aftoetsen 

bij kinderen welke verpakking ze het leukt vinden: meisjes neigen zelf ook naar roze en jongens naar donkerdere 

kleuren.  
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Nele en Tim en hun kinderen Sebastiaan en Roxanne: voeden hun kinderen op met veel aandacht voor gender en 

stereotypen 

Als grootmoeders op bezoek zijn geweest, gaat Roxannne graag kuisen (kopieergedrag)  is oke, maar ouders 

bieden tegengewicht zoals klauteren of klimmen zodat ze dit ook kopieert 

 

Olivier Pintelon: politicoloog en schrijft boek over anders en minder werken 

Illusie van gelijkheid: mannen en vrouwen die ogenschijnlijk gelijk zijn (zelfde diploma, zelfde capaciteiten, …) zijn 

eigenlijk niet gelijk 

Als stereotypen vooroordelen worden en we op basis van foute veronderstellingen handelen, komen we uit bij 

discriminatie. Dit is de manier waarop de impact van stereotypen zichtbaar wordt, vooral op de arbeidsmarkt.  

Olivier: ook mannen worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt: deeltijds werkende mannen betalen veel 

zwaardere prijs dan deeltijds werkende vrouwen omdat het bij man gezien wordt als: hij is niet gemotiveerd 

 

Experiment: hamertje klop, niet kijken naar hoe hoog ze geraken maar kijken naar hoe jongens en meisjes zichzelf 

inschatten  groep die zich zwakst inschatten zijn, op 1 na, allemaal meisjes, groep die zich sterkst inschatten zijn 

uitsluitend jongens 

Kinderen hebben zich dus de ‘gegenderde’ verwachtingen eigen gemaakt. 

Groep die zwak inschatte presteert beter dan verwacht  iedereen verrast en enthousiast 

Groep die sterkt inschatte krijgt stress omdat ze verwachting dat ze sterk zijn voelen, wie hier goed mee kan omgaan 

zet dit om in een goede prestatie maar sommigen blokkeren ook.  

Deze hoge druk kan bij sommige jongens leiden tot faalangst.  

 

Er gaat in onze samenleving veel talent verloren omdat ze de boodschap krijgen: dit kan je nooit of dit is niet voor 

jou want dit is voor jongens of doe dit niet want dat is vooral voor meisjes. 

Het is belangrijk om de hindernissen te zien en te weten waar die zitten zodat je kan werken aan de hindernissen en 

dat je mensen kan stimuleren: ga voor die droom 

Als we van jongs af aan niet verder en breder leren kijken, nemen we dit de rest van ons leven in alles mee. En vaak 

kunnen we er zelf iets aan doen.  

De ongelijkheid tussen mannen en vrouwen lijkt abstract maar zit in ons dagelijks leven rondom ons.  

 LINK: vaders gebruiken andere woorden wanneer ze praten tegen hun dochter 

o Vaders gebruiken meer woorden gelinkt aan verdrietige emoties zoals wenen, tranen en eenzaam bij hun 

dochters 

o Ook woorden gelinkt aan het lichaam zoals buik, gezicht, wang en vet 

o Vaders zingen meer voor hun dochter en zijn meer aandachtig 

o Wanneer ze praten met jongens, gebruiken vader meer woorden zoals beste, winnen, super en top 

o Vaders van zonen namen meer deel aan worstelen en stoeien 

o Onbewuste bias en zonder slechte bedoeling, maar het beïnvloedt wel onze kinderen 

 

o Genderrolsocialisatie in beelden over wat mannen en vrouwen moeten doen: 

          1940: Sneeuwwitje: naïef, doet vrijwillig huishouden, kwade is andere vrouw, redding is prins 

          1950: Assepoester: poetsen en zorgen, niet vrijwillig kuisen, kwade is andere vrouw, redding is man 

          1960: Doornroosje: doet niets anders dan mooi zijn, prins is redding 

          1990: Ariel, Yasmien en Belle: zijn niet passief, komen op voor zichzelf 

          2010: Prinses en de kikker: eerste gekleurde prinses 

          Heden: meer differentiatie, meer sterke vrouwen, onafhankelijk beslissen en eigen leven 
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Beeld man: tot jaren 90: man als redder, held, sterk, klasse en status, toekomstige koning 

                      vanaf jaren 90: verwaand wezen dat moet leren om verantwoordelijkheid op te nemen en  

                                                   onzelfzuchtig te zijn 

o Genderrolsocialisatie speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en reproduceren van de 

genderongelijkheid op heel veel domeinen van het maatschappelijk leven (sterke verschillen per land en 

cultuur) 

 10 meest gendergelijke landen 

o IJsland, Finland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nicaragua, Rwanda, Ierland, Filipijnen, België 

 Opname zorgtaken in Vlaanderen 

 

 Mannen Vrouwen  

Verplaatsing 10u 11u +1 

Vrije tijd 37u 32u -5 

Betaald werk 23u 16u -7 

Huishoudelijk werk 13u 19u +6 

Kinderzorg, opvoeding 1u 2u +1 

Opleiding 3u 4u +1 

Persoonlijke verzorging 15u 18u +3 

Slapen 59u 61u +2 

 

 Naast genderrolsocialisatie spelen ook instituties een belangrijke rol in het ondersteunen en reproduceren van 

genderongelijkheid (sterke verschillen per land en cultuur) 

o Arbeidsmarkt: Scandinavië hoogste gendergelijkheid, België-UK-Frankrijk-Spanje intermediair, Griekenland 

laagste 

 Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt uit zich in horizontale segregatie: mannen en vrouwen zijn niet altijd in 

dezelfde sectoren tewerkgesteld 

o Vrouwen: meestal tertiaire en quartaire sectoren: commerciële diensten, advies en bijstand, financiële 

diensten, horeca en kleinhandel, onderwijs, ziekenhuizen… 

o Horizontale segregatie komt voort uit het onderwijs 

 

 Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt uit zich in verticale segregatie: mannen zijn meer dan vrouwen 

vertegenwoordigd in hogere posities 

o Glazen plafond (glass ceiling): bijna onzichtbare discriminerende barrières die het doorstoten van vrouwen 

naar de top onmogelijk maakt 

o Glazen lift (glass elevator): mannen worden sneller gepromoot dan vrouwen binnen door vrouwen 

gedomineerde bedrijfstakken 

o Kleverige vloer (sticky floor): vrouwen (in lagere posities) maken minder snel promotie dan mannen in het 

begin van hun carrière 

o Glazen klif (glass cliff): vrouwen worden vaker bevorderd tot een risicovolle, moeilijke baan waar de kansen 

op mislukking groter zijn 

 Institutionele maatregelen verzwakken of versterken de genderongelijkheid op de arbeidsmarkt 

o Mogelijkheid tot vaderschapsverlof 

 Korea: tot 50 weken, maar 30% compensatie; Japan ook 50 weken, maar 50% compensatie 

 Noorwegen: tot 12 weken, 90% compensatie 

 Gemiddeld: 9 weken, 65% compensatie 

 België staat als 31ste in de Global Gender Gap Index van het Wereldeconomisch Forum 

 IJsland heeft sinds 1 januari verplichte gelijke loon voor man en vrouw 

 

 

Vrouwen doen steeds minder 

huishoudelijk werk, mannen steeds meer 

Vrouwen verzorgen de kinderen steeds 

minder, mannen steeds meer 

Toch zijn er nog steeds veel ongelijkheden 
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 LINK: Genderneutrale scholen 

o Niet naar kinderen verwijzen als jongens of meisjes, maar als mensen 

o Geen vooronderstellingen over welk soort speelgoed voor meisjes en jongens gepast is, of hoe ze zich 

zouden moeten gedragen 

o Meisjes moeten niet rustig zijn, jongens mogen wenen 

o Kinderen maken zo minder gender assumpties: meer mogelijkheden 

o Jongens spelen traditioneel met blokken: helpt hun spatiale vaardigheden 

o Meisjes worden verwacht om te luisteren en gehoorzamen: helpt ze in het schoolsysteem 

 

 LINK: verbod op genderstereotypes in reclame in de UK 

 

Sociale controle en sociale sancties 

 Sociale controle bestaat uit sociale mechanismen en processen die mensen die niet conformeren terug op het 

rechte pad duwen 

o Vaak onbewust 

o Alle vormen van socialisatie zijn vormen van sociale controle 

o GedragsbeÏnvloeding via sociale sancties 

 

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

o Sociale sancties kunnen via de gesocialiseerde persoonlijkheid zijn of via de sociale omgeving, ook zijn ze 

negatief of positief 

 Intern: sociale persoonlijkheid Extern: sociale omgeving 

Positief Solidariteitsgevoelens: instemming 

van sociale omgeving, conformeren 

om gewaardeerd te worden 

Beloningen: beloningen van sociale 

omgeving bij gewaardeerd sociaal 

handelen; knipoog, schouderklopje, 

Nobelprijs, opslag 

Negatief Schuldgevoelens: steunt op 

geïnternaliseerde waarden en 

normen, sociaal geweten 

Straffen: sociale reactie op 

afwijkend handelen; roddelen, 

veroordeling, ontslag 

 

Afwijkend gedrag en deviantie 

 Deviantie is sociaal handelen dat de normen en waarden van een samenlevingsverband stelselmatig 

overtreedt 

o Randgroepen: groepen waarbij deviantie vaak voorkomt 

o Sociale reacties volgen op afwijkend gedrag als het samenlevingsverband haar stabiliteit als bedreigd ziet 

Tolerantie varieert 

o Afwijkend gedrag is functioneel: 

 Stimuleert conformisme 

 Stimuleert verandering 

o Schandpaaleffect: door afwijkers te sanctioneren, worden anderen meer overtuigd dat eigennormen en 

waarden belangrijk en juist zijn 

 3 mogelijke reacties op sancties: individu gaat opnieuw conformeren, individu stapt uit systeem, systeem 

zal zich geleidelijk aan gaan aanpassen 

 Merton: deviantie is een spanning tussen de cultureel bepaalde doelen en de institutioneel aanvaarde middelen 

om de doelen te bereiken 
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o Anomietheorie: wanneer de meerderheid gelooft dat de doelen voor iedereen haalbaar zijn, maar dit 

eigenlijk een mythe is, is er een toestand van anomie 

 

 Gedrag dat als afwijkend bestempeld kan worden hangt af van de sociale context, de tijd en welke spelregels 

overtreden worden 

o Hangt vaak af van de sociale klasse 

 Daders van witteboordencriminaliteit (daders met een hoge sociale status) veel minder bestraft 

o Wetten en zeden hebben een veel lagere tolerantie voor deviantie dan gewoonten 

o Sociale klasse bepaalt ook de reactie van de sociale context 

 vb. kinderen uit arbeidersklasse: bij deviantie sneller naar BSO, sneller gedragsgestoord of psychiatrische 

stoornis 

 vb. volwassenen uit arbeidersklasse: vaker sancties via het juridisch systeem, minder mogelijkheid tot 

individuele hulpverlening achter de schermen 

 Voorbeeld van hoe sociale klasse de reactie bepaalt: gevangenis in de VS 

o Veel meer mannen worden geïnterneerd, veel meer zwarten en andere minderheidsgroepen 

 Differentiatie in de reactie van de sociale context: niet alle sociale contexten reageren op dezelfde manier op 

dezelfde vorm van afwijkend gedrag 

 Noorwegen: agenten niet standaard bewapend 

 IJsland: maar een 600tal politieagenten waarvan maar een paar tientallen bewapend 

 Buitenlandse gevangenissen: niet alle gevangenissen zijn high security, sommigen hebben heel vel vrijheid 

maar werken even goed of zelfs beter 

 

 Verklaringen voor deviantie: 

1) Durkheim: contexttheorie: zelfdoding correleert met de wijze waarop mensen samenleven 

 Egoïstische zelfdoding: sociaal geïsoleerde en niet geïntegreerde mensen 

 Altruïstische zelfdoding: te sterke sociale cohesie 

 Anomische zelfdoding: wanneer mensen geen waarden of normen meer hebben 

 Fatalistische zelfdoding: geen uitweg meer zien 

2) Becker: labelingstheorie: niet het gedrag zelf is de oorzaak, maar hoe mensen er op reageren 

o Iets is enkel afwijkend gedrag als anderen het ook zo labelen 

 Primaire deviantie: alle handelen dat afwijkt van de norm 

 vb. illegaal parkeren, door het rood licht rijden 
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 Secundaire deviantie: alle handelen dat afwijkt van de norm en als deviant bestempeld wordt door de 

omgeving 

 Blaming the victim syndroom: slachtofers 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 

 

Sociale ongelijkheid 

Verscheidenheid en ongelijkheid: een raamwerk 

 Sociale ongelijkheid gaat over posities/rollen die ongelijk gewaardeerd  worden in termen van status, reputatie, 

rijkdom, dan staan mensen in een boven- en ondergeschikte relatie tot elkaar 

Sociale ongelijkheid gaat over de ongelijke verdeling van sociaal gewaardeerde goederen en van actoren op 

grond van de maatschappelijke positie 

 Sociale differentiatie gaat over posities/rollen die gelijkwaardig gewaardeerd worden in termen van status, 

reputatie, rijkdom, dan staan mensen in een nevengeschikte relatie tot elkaar 

o Impliceert een rangschikking van sociale posities = sociale rangverschillen 

o Sociale ongelijkheid kan gaan over individuele of collectieve actoren 

 Privilege: 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. 

 

LINK: If someone doesn’t understand privilege, show them this video 

 

 Armoede: doorheen de geschiedenis zijn er verschillende manieren waarop naar armoede gekeken wordt 

          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 

          Vroeg-industriële samenleving: armoede op groepsniveau, de ene groep tegenover de andere (Daens) 

 

          1960: restcategorie voor enkele individuen en gezinnen die niet aan de biologische basisbehoefte  

                     kunnen voldoen 

          1970: toename levenstandaard en globalisering, armoede is relatieve deprivatie 

          1980: niet enkel economische termen, ook uitsluiting/achterstelling op sociaal en cultureel vlak 

 

 Armoede in Vlaanderen: 1/10 mensen in Vlaanderen vertoond risico op armoede 

                                             België: 16%, Europa: 16,9% 

                                             geen genderverschil 

                                             werkende mensen: ⅕ in armoede & werklozen: ½ in armoede 

                                             1/7 Belgen heeft onvoldoende inkomen om rond te komen 

                                             1/7 kinderen geboren in een kansarm gezin (= 130 000 kinderen) 

                                             grote verschillen qua nationaliteit moeder: 1/3 kinderen bij niet-Belgische moeders 

 Dahrendorf heeft een typologie gemaakt van soorten verschillen 
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 Soortverschillen Rangverschillen 

Natuurlijke verschillen Natuurlijke soortverschillen: in 

uiterlijk (groot, blond…) 

Natuurlijke soortverschillen: in 

uiterlijk (groot, blond…) 

Sociale verschillen Sociale differentiatie: neutrale 

specificaties van de 

verantwoordelijkheden en recht 

verbonden met en bepaalde sociale 

positie (vader, man vrouw) 

Sociale stratificatie: sociale 

differentiatie + evaluaties in termen 

van reputatie, status of rijkdom, 

rangschikking van sociale posities 

van laag naar hoor; sociale 

rangverschillen (prof vs student, 

ouder vs kind) 

 

 Sociale differentiatie en sociale ongelijkheid kunnen gepaard gaan met breuklijnen 

1) Relationele breuklijnen: actoren beschikken over weinig banden in een netwerk waardoor ze geen of weinig 

toegang hebben tot sociaal gewaardeerde goederen 

2) Institutionele breuklijnen: actoren krijgen geen of weinig toegang tot bepaalde sociaal gewaardeerde 

goederen als gevolg van het ingrijpen van collectieve actoren (zoals de overheid 

 vb. sociale uitkering: rechthebbenden vs niet-gerechtigden 

3) Ruimtelijke breuklijnen: actoren krijgen geen of weinig toegang tot bepaalde sociaal gewaardeerde 

goederen als gevolg van processen van fragmentering in de ruimte 

 vb. achtergestelde buurten vs gated communities 

4) Maatschappelijke breuklijnen: actoren krijgen geen of weinig toegang tot bepaalde sociaal gewaardeerde 

goederen als gevolg van de ontwikkeling van de samenleving tot deelsamenlevingen 

 vb. duale arbeidsmarkt 

 

 Er zijn 4 soorten sociale verschillen 

 

Inkomensongelijkheid: van Pen tot Piketty 

 Gini-coëfficiënt: waarde tussen 0 en 1 

Waarde 0 = perfecte gelijkheid 

Waarde 1 = perfect ongelijkheid 

In industrielanden: 0.25 – 0.40 

 Onderschikking 

Ja Nee 

Breuk 

lijnen 

Ja Sociale uitsluiting: dominante factor (vb. productiefactor zoals 

kapitaal of groep die bovenhand heeft) en gebrek aan nodige 

middelen om kloof te overbruggen; fysieke opsluiting, 

discriminatie, armoede 

Sociale fragmentatie: puzzelstukjes 

die geen ongelijke verhoudingen 

impliceren; ethnic villages in 

grootsteden, jongerenculturen 

Nee Sociale ongelijkheid: door uiteenlopende waardering voor 

posities en de economische organisatie van de samenleving; 

op individueel vlak = ongelijke participatie in gezondheidszorg, 

op collectief vlak = ongelijke ordening van collectiviteiten in de 

vorm van continuüm (functionalisme), kwalitatief 

verschillende klassen (Weber) of oppositionele klassen (Marx) 

Sociale differentiatie: neutrale 

specificaties van de 

verantwoordelijkheden en recht 

verbonden met en bepaalde sociale 

positie (vader, man vrouw) 
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 Nationaal inkomen in bovenste inkomensdeciel: rijkste 10% 

Europa: stijging 3-4% 

Liberale landen: 33%  47% 

Briks-landen: toenemende ongelijkheid 

          Rusland: x 2.1 

          Indië: x 1.8 

          China: x 1.5 

          Brazilië: kleine afname  

 Historische wetmatigheid: in een economisch systeem 

gebaseerd op privébezit wordt vermogen van generatie 

op generatie gecumuleerd en overgedragen 

o Periode 1910-1975: overdracht van vermogen wordt geremd door: 

 Schade van WOI en WOII 

 Crisis van 1930 

 Na WOII: uitbouw welvaartsstaten en het sociaal pact 

 Leidt allemaal tot een rem op de inkomensongelijkheid 

o Periode 1975 tot nu: opnieuw groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid 

 Neoliberale markteconomie: oude rijkdom groeit via interesten, opbrengsten uit financiële producten of 

huur 

 Nieuwe rijkdom groei trager: economische productie en lonen 

 

 Piketty voerde onderzoek naar sociale lagen en inkomstenongelijkheid 

 
 

 Hoe omvangrijk is de inkomensongelijkheid? 

o Minste in Europa (Duitsland, Scandinavië, België, Tsjechië) 

o Meeste in Sub-Sahara Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, China, Mexico 

o Reductie door belastingen en sociale uitkering; België is daar het beste in (tot 40% daling!) 

 Inkomensongelijkheid onderschat de totale welvaartsongelijkheid 

o Altijd kijken naar verdeling van vermogen: geheel van roerend en onroerend goed (huizen, auto’s, juwelen, 

aandelen, schilderijen 

o Vermogen is veel ongelijker verdeeld dan inkomen! 

 België: bovenste laag 

 Inkomen: 35,5% 

 Vermogen: 61,25%!!!! 

 België: onderste laag 

 Vermogen: 0,14%!!!! 

 

 Sociale normen en inkomensongelijkheid: hebben individuen inkomensongelijkheid nodig als motivatie om 

zich in te zetten? 

o Meeste landen vinden dat inkomens meer gelijk zouden moeten zijn: vooral Latijns Amerika, Caribbean en 

Europa en Centraal Azië 
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o Sommige landen vinden dat inkomens ongelijker zouden moeten zijn: hier springen het Midden-Oosten en 

Noord-Afrika eruit 

 Er is een positieve correlatie tussen inkomensongelijkheid en gezondheids- en sociale problemen 

o Hoogste in de VS, Portugal en UK 

o Laagste in Japan, Scandinavië en West-Europa 

o Parade van Pen of Stoet van Pen: grafische voorstelling van inkomens- of vermogensongelijkheid 

o Bevolking is geordend van arm naar rijk in een stoet van reuzen (groter inkomen) en dwergen (kleiner 

inkomen) 

 

Positieve correlatie tussen inkomensongelijkheid en 

een zeer grote waaier aan gezondheids- en sociale 

problemen 

 

Collectieve vormen van ongelijkheid 

 Sociale stratificatie of sociale gelaagdheid is sociale ongelijkheid tussen sociale categorieën (strata) of 

collectiviteiten (standen of klassen) 

o In een collectiviteit is men bewust dat men tot een klasse behoort 

 Functionalisme: sociaal stratum 

 Weber: sociale klasse 

 Marx: Klasse-fur-Sich 

o Sociale categorie: niet bewust dat men tot een klasse behoort, passief 

 Marx: Klasse-an-Sich 

 Stratificatie kan vanuit 3 perspectieven bekeken worden 

o Stratificatie naar stratum/sociale klasse (klassiek) 

o Stratificatie naar gender 

o Stratificatie naar etniciteit 

 In alle samenlevingen van enige omvang is een of andere vorm van sociale stratificatie aanwezig 

o Standen (Europa in de middeleeuwen) 

o Kasten (Indië) 

o Klassen (huidige Westen) 

 Collectiviteiten vormen oppositionele sociale klassen (Marx) 

 Collectiviteiten vorm kwalitatief verschillende sociale klassen (Weber) 

 Sociale categorieën liggen geordend als strata op een continuüm (functionalisme) 

 

Eerste traditie: Karl Marx 

 Samenleving is opgebouwd uit sociale klassen die tegengestelde belangen hebben 

 Sociale klassen worden bepaald door hun relatie tot de productie middelen: kapitaal 

o Burgerij: bezittende klasse 

o Proletariaat: bezitloze klasse 

 Uitbuitingsrelatie: de meerwaarde die wordt gecreëerd door de bezitloze klasse wordt geïnd door de bezittende 

klasse  zero-sum-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 Dit leidt tot aliënatie of vervreemding: 

 Vervreemding van het product 

 Vervreemding van het arbeidsproces (mens is slechts een verlengstuk van de machine) 
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 Vervreemding van de medemensen 

 Vervreemding van zichzelf 

o Arbeider moet meerwaarde afstaan aan kapitaalbezitter en verliest zo wat de mens echt tot mens maakt 

 

 LINK: vervreemding 

o Marx: werk is nodig om te leven, om creatief te zijn 

o Werk in fabrieken haalt mensen weg van het product van hun werk 

 Producten maken die ze zelf niet konden kopen 

o Mensen zijn wielen in een grote machines, op het werk zijn mensen niet aan het leven 

o De enigste manier hieruit is door middel van revolutie 

 

 Is vervreemding in de postmoderne samenleving onvermijdelijk? 

o 400 000 langdurig zieken 

 130 000 psychisch 

 120 000 spieren en gewrichten 

 23 000 zenuwstelsel 

 23 000 tumoren 

 23 000 hart en vaten 

 23 000 letsels door ongevallen 

 46 000 rest 

 Klassenstrijd tussen kapitaalbezitters en proletariaat zal langs 3 fasen lopen 

1) Individueel niveau: thuisarbeid 

 Nog een kapitalistische klassenstructuur 

 Geïsoleerd van andere arbeiders, geen samenhorigheidsgevoel of identificatie met elkander 

2) Klasse-an-Sich (toestandsklasse):klasse zonder dat ze tot leven is gekomen, sociale categorie 

 Bezit van productiemiddelen gemeenschappelijk 

 Gemeenschappelijke gedragspatronen bepaald door objectieve belangen 

3) Klasse-für-Sich (mentaliteitsklasse): collectiviteit met eigen klassenbewustzijn 

 

 LINK: problemen met kapitalisme volgens Marx 

1) Modern werk is vervreemd: gevoel van disconnectie tussen wat je de hele dag doet en wie je echt bent 

2) Modern werk is onzeker: arbeiders zijn zoals wegwerpproducten en kunnen vervangen worden 

3) Werkers krijgen weinig betaald terwijl kapitalisten rijker worden 

 Primitive accumulation, winst is diefstal/uitbuiting 

4) Kapitalisme is instabiel: crisissen worden veroorzaakt omdat we te veel produceren 

5) Kapitalisme is slecht voor kapitalisten: forceert iedereen om geld hun prioriteit te maken 

 Commodity fetishism 

 

 Het conflict tussen het proletariaat en de bourgeoisie zou uiteindelijk uitmonden in een klassenloze 

maatschappij 

 Meervoudige klassenschema’s en sociale lagen: 

o Sociale laag: staat niet in een eenduidige relatie tot de productiemiddelen 

 Kan bestaan uit individuen uit verschillende klassen 

 Gemeenschappelijke functie in het productieproces 

 Geen zelfstandige rol in de klassenstrijd, maar verbindt de klassen 

 Relatieve overbevolking in de sociale lagen van de proletariaat 

o Overbevolking is geen natuurwetmatig gegeven, maar kwestie van de kapitalistische productiewijze 

o Bewegende overbevolking: gevolg van technische innovatie en concentratie 
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 Deel van tewerkgestelde bevolking wordt regelmatig ontslagen door snellere verandering van 

arbeidskracht 

o Stilstaande overbevolking: personen met zeer onregelmatige werkgelegenheid 

 Onuitputtelijk reservoir van beschikbare arbeidskracht 

o Latente overbevolking: arbeidsreserve op het platteland 

 

 Waarom werkt Marx met dichotome klassenstructuren? 

1) Feitelijke klassenstructuur van de industrieel kapitalistische maatschappij lag al heel dicht bij dit schema 

 Klassenpositie en sociale positie vielen bijna samen 

2) Ideologisch klassenmodel: binaire beeld dient de belangen van de klassen beter 

3) Ontwikkelingswetten identificeren met bijbehorende krachten 

 

Tweede traditie: Weber: klasse, stand en partij 

 Weber’s analyse vertrekt vanuit het sociale handelen; sociale stratificatie is multidimensionaal, waarin de 

dimensies onafhankelijk zijn van elkaar 

Terrein Criterium Maatschappelijke vorm 

Economisch Positie op de markt Klasse 

Sociaal Status Stand 

Politiek Macht Partij 

 Sociale uitsluiting volgens Weber is de strijd om macht over levenskansen die door andere worden begeerd 

o Sociale groepen proberen om beloning te verwerven, vergroten of behouden 

 Toegang tot bronnen/kansen te beperken tot een kleine kring van uitverkorenen 

 Leidt tot ongelijke verdeling van levenskansen en gesloten sociale verhoudingen en gemeenschappen 

 Sociale klasse gaat om levenskansen, bepaald door de positie op de markt 

o Mogelijkheid om sociale goederen te verwerven 

o Dominante klassen hebben een monopolie op lucratieve markten 

o Klassen hebben verschillende belangen, maar die zijn niet persé tegengesteld 

o Klasse is een aggregaat van mensen die zich in dezelfde klassentoestand bevinden 

o Klassentoestand: typische kans op een positief of negatief monopolie op de markt 

 Soorten klassen: 

 Positief geprivilegieerd Negatief geprivilegieerd 

Bezitsklasse Renteniers Onvrijen 

Verwervingsklassen Ondernemers Arbeiders 

o Middenklassen zijn een mix van positief en negatief geprivilegieerd 

o Verwervingsklassen zijn typisch voor moderne, industriële maatschappij 

 Arbeiders en ondernemers baten beiden van de groei van de handel en industrie 

o Bezitsklassen zijn typisch voor pre-industriële economisch ordening 

 Renteniers baten van het in stand houden van het bestaande, onvrijen kunnen daar niets aan doen 

o Sociale klasse: geheel van klassenposities waartussen intragenerationele en intergenerationele mobiliteit 

mogelijk is 

 Een stand is een specifieke, positieve of negatieve sociale waardering van de positie 

o Status of prestige 

o Standen vormen gemeenschappen: ze zijn zich altijd bewust van hun gemeenschappelijke positie 

1) Levensstijl: gedragsvoorkeuren zoals consumptie, kleding en taalgebruik 

2) Formele opleiding en de corresponderende levenswijzen 

3) Prestige uit geboorte of beoefening van een beroep 
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vb. nouveaux riches: term gebruikt om minachting te uiten tegen de nieuwe rijke 

       tuhao: groep van nieuwe rijke en is een nieuwe snel groeiende groep, kinderen genieten comfortabel leven      

                    ze doen aan opzichtige consumptie (China) 

 Elke succesvolle heersende klasse zal als een stand zijn georganiseerd (Marx: mentaliteitsklasse) 

o Klassen strijden tegen elkaar, maar ook binnen en door klassen proberen standen de controle te verwerven 

over de economische markten 

 Een partij is elke vrijwillige vereniging die controle wilt verwerven over de beslissingscentra van een 

gemeenschap, om dan zelf doelen na te streven 

o Handelen is gericht op beïnvloeding en macht 

o Gemeenschap bevat rationele organisatie en bestuursapparaat dat kan worden veroverd 

 Natiestaat: meest omvattende gemeenschapsorganisatie 

 Monopolie over legitiem geweld: politieke partijen strijden om hier controle over te krijgen 

 Leden identificeren zich allen met 1 stand: de natie 

1) Charismatische partijen 

2) Traditionalistische partijen 

3) Geloofspartijen 

4) Zuivere toe-eigeningspartijen 

 

Derde traditie: sociale strata 

 De samenleving is opgebouwd uit strata die samen een continuüm vormen 

o Structuurunctionalisme 

o Durkheim: enkel die vormen van sociale stratificatie die voortkomen uit een ongelijke bijdrage van 

individuen aan de maatschappij zijn maatschappelijk aanvaardbaar 

 Sociale stratificatie moet gelegitimeerd worden door een morele consensus onder de leden 

 Geen ongelijkheid obv sociale afkomst, religie of etnische kenmerken 

 Anders vormt het een bedreiging voor de organische solidariteit 

 Structuurfunctionalisten: Davis en Moore 

o Door verschillende sociale beloningen te koppelen aan verschillende sociale posities ontstaat sociale 

stratificatie 

 Dit mechanisme is nodig: samenlevingen kunnen verzekeren dat de belangrijkste posities bewust gevuld 

worden door de meest gekwalificeerde personen 

o Sociaal-economische status (SES): het  EGP-model 

Service class 

 

I Hogere leidinggevende en professionele beroepen (inclusief grotere ondernemers) 

II Middelbare leidinggevende en professionele beroepen 

Intermediaire 

klasse 

 

 

III Routine hoofdarbeid 

IV Kleine zelfstandigen 

V Leidinggevende handarbeid 

Arbeidersklasse VI Geschoolde handarbeid 

VIIa Halfgeschoolde, geoefende en ongeschoolde handarbeid 

VIIb Landarbeiders 
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 Zijn sociale klassen nog belangrijk? 

o Volgens sommigen is de impact van klasse gedaald/verdwenen 

 Klasse en levensstijlen vallen niet langer samen 

 Naast economische factoren winnen ook sociale en culturele factoren aan belang 

 Politiek wordt minder bepaald door klassen en meer door andere loyaliteiten 

 Herkomstklasse is minder bepalend dan vroeger in de uitbouw van het leven 

o Volgens andere zijn sociale klassen nog steeds belangrijk 

 Sociale klasse blijft determinerend op heel veel domeinen van het leven bij het maken van schijnbaar 

individuele gedragskeuzes (inkomensverwerving, muziekkeuze…) 

 Klassenstructuur is gewijzigd sinds Marx, Weber en de structuurfunctionalisten 

 Klassenstructuren zijn gewijzigd na WOII en na 1975 

o Maken dezelfde groepen nog deel uit van de upperclass of is die van samenstelling veranderd? 

o Is de hele samenleving 1 grote middenklasse geworden? 

o Is de arbeidersklasse zichzelf gebleven of is ze verburgerlijkt? 

o Is er een nieuwe onderklasse ontstaan? 

 De tradities samengevat: 

o De sociale klassen zijn alles (Marx) 

          Klassen bekijken vanuit verhouding productiemiddelen 

          Eerst vormen de mensen die geen kapitaal bezitten een sociale categorie en daarna ontwikkelen 

          ze klassenbewustzijn 

          Belangen arbeider tegengesteld aan de belangen kapitaal 

o De sociale klassen zijn iets (Weber) 

           Naar klassen kijken, maar ook naar status en macht 

            Klassen is aggregaat van mensen met dezelfde levenskansen en status zorgt voor invulling en  

            het bewustzijn 

o Sociale klassen zijn niets (structuurfunctionalisten) 

            Samenlevingen opgebouwd uit sociale lagen zonder harde grenzen en tussenschotten 

            Gaat van meer naar minder   samenleving bekijken als een sociale ladder 

 

Pierre Bourdieu 

 De samenleving is een sociale ruimte die bestaat uit onderling verbonden velden 

o Veld: geordend geheel van sociale posities dat door individuen, groepen, organisatie of instituties wordt 

bezet (vb. school, werk…) 

 Hij brengt de verschillende dimensies van het samenleven bij elkaar via kapitaal en habitus 

o Soorten kapitaal: 

 Economisch kapitaal: materiële mogelijkheden op basis van inkomen en bezit, uitgedrukt in geld 

 Sociaal kapitaal: geheel van relaties in een sociaal netwerk, uitgedrukt in respectabiliteit en eer 

(prominente status) 

 Cultureel kapitaal: geheel van disposities (opvattingen, houdingen) die naar hogere cultuur of Bildung 

verwijzen, uitgedrukt in diploma’s, opleiding, kennis, titels, familiale achtergrond… 

o De habitus is een duurzame en productieve manier van waarnemen, denken en handelen 

 Handelings- en waarderingsschema’s 

 Coping strategie voor klassenpositie en verhoudingsgetal tussen aanwezige economische en culturele 

kapitaal 

 Kapitaal en habitus brengen samen de leefstijl voort 

o Handelingsschema’s bepalen iemands consumptie (materiële consumptie) 

o Waarderingsschema’s bepalen de ‘smaak’ (culturele consumptie) 
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o Samen leggen ze de leefstijl vast: dient om zich van anderen te onderscheiden en te laten zien wie we zijn, 

tot welke groep we behoren 

 La distinction 

 Klassenstructuur bij Bourdieu bestaat uit klasses met fracties 

1) Dominante klasse: veel economisch/sociaal/cultureel kapitaal en erg formalistisch ingesteld (=neiging om 

natuurlijke functie te stileren en formaliseren) 

 Intellectuelen en kunstenaars: weinig economisch kapitaal, veel cultureel kapitaal (moderne kunst, 

literatuur, filosofie…) 

 Industriëlen en groothandelaars: weinig cultureel kapitaal, veel economisch kapitaal (traditionele kunst, 

geschiedenis, golf, jacht…) 

 Intermediaire positie: leerkrachten, ingenieurs, vrije beroepen, hogere kaders… 

 Habitus: aristocratisch ascetisme 

2) Middenklasse: altijd te weinig economisch en cultureel apitaal 

 Dalers: ambachtslui en kleinhandelaars (politiek rechts) 

 Stijgers: bedienden en middenkaders (politiek links), hebben veel familiaal cultureel kapitaal 

 Habitus: puriteins-ascetisch (spaarzaamheid en discipline) 

3) Arbeidersklasse: weinig sociaal/economisch/cultureel kapitaal 

 Habitus: realistische levenshouding (le choix du nécessaire) 

 Tevreden met beperkingen, niet strijdlustig 

 Voorbeeld hoe sociale klasse levensstijl bepaalt: muzikale voorkeur 

o Lagere sociale klassen luisteren meer naar rap, heavy metal, country en disco 

o Hogere sociale klassen luisteren meer naar opera, rock, pop, reggae of klassieke muziek 

 Voorbeeld hoe sociale klasse levensstijl bepaalt: dood en ziekte 

o Hoe lager de plaats in het stratificatiesysteem: hoe hoger de kans op korter leven, slechtere gezondheid.. 

 Ongelijke gezondheidszorg (gebruik, toegang…) 

 

 LINK: hoe beïnvloeden sociale ongelijkheden de gezondheid? 

1) Artefacthypothese: er is geen oorzakelijk verband tussen SES en gezondheid 

 Waargenomen gezondheidsverschillen komen door artefacten of fouten in de studie 

2) Hypothese van de sociale selectie: gezondheidstoestand van een persoon heeft invloed op zijn of haar SES 

(en kan leiden tot sociale ontsporing) 

 Een slechte gezondheid heeft meerdere sociale en economische gevolgen (loonverlies, 

arbeidsongeschiktheid, isolement en sociale uitsluiting) 

 SES wordt bepaald door de gezondheid en niet omgekeerd 

3) Materiële hypothese: oorzakelijk verband tussen SES en gezondheid komt door materiële en structurele 

factoren 

 Gebrek aan financiële middelen, blootstelling aan milieuhinder 

4) Psychosociale hypothese:  door lagere SES meer stress 

 Stress door vijandige sociale situaties leidt tot pathogene effecten (drugmisbruik) 

 Indirect meer kwetsbaar voor ziektes in het algemeen 

 Schadelijkste stress is stress op lange termijn 

5) Hypothese van de gezondheidsgedragingen: ongelijkheden in gezondheid komen voort uit ongelijke 

verdeling van gedragingen in verband met gezondheid (zoals roken), lichaamsbeweging, 

voedingsgewoontes, overmatig drankgebruik en/of druggebruik 

 Ongelijk verspreid door ongelijkheden in materiële factoren en psychosociale factoren 

 Gezondheidsgedragingen zijn ook ongelijk verdeeld omdat ze een reflectie zijn van sociale handelwijzen, 

mogelijkheden en beperkingen van individuen 

 Gezondheidsgedragingen worden steeds minder gezien als individuele handelwijzen die losstaan van de 

sociale context en te maken hebben met zelfbeheersing, de eigen wil en de zelfcontrole 
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 Habitus maakt schadelijke gezondheidsgedragingen zoals roken of overgewicht meer aanvaardbaar in 

bepaalde socio-economische categorieën 

 

Sociale mobiliteit 

 Sociale mobiliteit is de mogelijkheid van individuen of groep om van sociale laag te veranderen 

o Open samenleving: samenleving waarin sociale mobiliteit mogelijk is 

 Sociale permeabiliteit: mate van openheid 

o Structuurfunctionalisme: sociale mobiliteit is gemakkelijk 

o Weber: sociale mobiliteit is mogelijk 

o Marx: sociale mobiliteit is onmogelijk 

 Sociale mobiliteit kan horizontaal of verticaal zijn 

o Horizontale mobiliteit: tussen 2 posities van hetzelfde niveau die functioneel van elkaar verschillen 

(jobmobiliteit van de ene naar de andere afdeling) 

 Geografische mobiliteit: migratie 

o Verticale mobiliteit: tussen hoge en lage sociale positie 

 Opwaarts: promotie 

 Neerwaarts: van manager naar CEO 

 Sociale mobiliteit kan ook intergenerationeel of intragenerationeel zijn 

o Intergenerationele mobiliteit: tussen 2 generaties (vb. arbeiderszoon neemt kaderfunctie op) 

o Intragenerationele mobiliteit: binnen dezelfde generatie (arbeider neemt kaderfunctie op) 

 Statusincongruentie: 

o Hoge sociale herkomststatus = minder intergenerationele daling 

o Lage sociale herkomststatus = minder intergenerationele stijging 

o Hoe groter de statusincongruentie, hoe minder mobiliteit: hoe groter de sprong, hoe minder waarschijnlijk 

 Sociale mobiliteit is vaak veel geringer dan men denkt: zowel het aantal personen dat sociaal mobiel is als 

de reikwijdte van de sociale mobiliteit 

o Status van gekozen onderwijs is meestal congruent met de sociale status van het milieu van herkomst 

 Posities kunnen ook veranderen in het stratificatiesysteem 

o Positionele mobiliteit: meestal door structurele veranderingen waardoor beroepsstructuur wijzigt 

 Mogelijkheden en beperkingen van verticale mobiliteit: 

o Heersende ideologie: westerse samenlevingen bieden meer kansen voor iedereen, ongeacht de sociale 

herkomst zolang men hard genoeg wil werken 

o Ideological equalitarianism: functioneel voor samenleving; gelijkheid voor iedereen 

 Mensen van lagere sociale afkomst hebben idee dat ze even succesvol kunnen zijn en hebben illusie dat ze 

als gelijken zullen behandeld worden 

 Minder emotionele afstand tussen personen met een verschillende sociale rang; Marx: 

klassenbewustzijn 

 Elite heeft illusie dat ze status door eigen talenten hebben bereikt 

o The American Dream: iedereen, ongeacht afkomst, kan aan de top geraken, zolang ze er maar hard genoeg 

voor werken (sociale mobiliteit) 

 

 Factoren die sociale mobiliteit bevorderen 

o Universitair onderwijs 

o Exogame huwelijken 

o Politieke en sociale acties (vrouwen na WOII) 

 

 Factoren die sociale mobiliteit verhinderen 

o Geloof dat ongelijkheden rechtvaardig zijn en/of door een hogere macht gewild zijn 
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o Machtsmiddelen 

o Controle over informatiekanalen 

o Formulering van maatschappelijke problemen: zodanig formuleren dat de oplossingen die dominante klasse 

voorstellen de meest plausibele en effectieve lijken 

o Trickle-down-theory: economische welvaart van de rijke bovenlaag sijpelt door naar lagere klassen 

o Armoede 

 Sociale mobiliteit is lager in landen met hogere inkomensongelijkheid 

 

 LINK: nationale welzijn hangt niet langer af van nationaal inkomen in de Westerse landen, maar van de 

verschillen in inkomens 

o Grotere inkomsten ongelijkheden leiden tot verslechteringen in:  

 Sociale relaties (sociaal kapitaal, moord, celstraf, vertrouwen) 

 Gezondheid (drugsmisbruik, kindersterfte, levensverwachting, mentale gezondheid, obesitas) 

 Human capital/onderwijs (kindergezondheid, school drop-outs, wiskunde en talen scores, sociale 

mobiliteit, tienerzwangerschap) 

o Opgelet: het is niet zo dat bij toename van ongelijkheid, jonge mensen minder aspiraties hebben om 

succesvol te zijn, ze hebben gewoon minder kansen om effectief succesvol te zijn 

 

 België/Vlaanderen: landen met een hoge inkomstenongelijkheid hebben een lage sociale mobiliteit en 

omgekeerd 

o België heeft een lage inkomensongelijkheid, vergelijkbaar met Denemarken 

o Maar België heeft een lage sociale mobiliteit, niet zoals Denemarken?? 

 Arbeiderskinderen kiezen vaak minder prestigieuze opleidingen en beroepen 

 Differentiële in- en uitstroom van kinderen in het onderwijs 

 Relatief laag aantal kinderen van vaders met een lage beroepsstatus in universiteiten 

 Arbeiderskinderen kiezen vaak een onderwijsloopbaan die leidt naar een beroepsgericht diploma (ook in 

het hoger onderwijs) 

 De status van het gekozen onderwijstype correspondeert met de sociale status van het milieu van 

herkomst! 

 3 discours:  

o Equality: iedereen moet gelijke kansen 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 

o Reality: differentiële levenskansen 

 

Over beïnvloeding, gezag en macht 

 Weber: macht neemt verschillende vormen aan 

1) Brute macht: verwijst naar de mogelijkheid van een actor het gedrag van een andere actor te sturen om 

eigen doelen te bereiken, basis van macht komt van sociale positie 

 Manipulatie: verborgen machtsuitoefening omdat de doelstellingen van de machtshebber onduidelijk zijn 

 Dominantie: wordt door beide actoren erkend maar niet noodzakelijk aanvaard 

 Hegemoniale of vanzelfsprekende macht: is mogelijk omdat mensen zich makkelijk conformeren aan 

gewoonten aangeleerd tijdens de socialisatie, machtsbeïnvloeding wordt dan vanzelfsprekend 

2) Gezag: aanvaarde macht, gerechtvaardigde beïnvloeding door anderen 

 Traditioneel gezag: op basis van tradities, gewoonten 

 Charismatisch gezag: op basis van buitengewone aantrekkingskracht 

 Legaal-rationeel gezag: op basis van controleerbare principes en regels 

 Iemands positie wordt sterker bij combinatie van verschillende vormen van gezag 
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3) Beïnvloeding: gedrag van de ene actor veranderen via overtuiging 

 Informationele beïnvloeding: informatie aanvaarden als de werkelijkheid 

 Normatieve beïnvloeding : conformeren aan de verwachtingen van anderen, maar het niet werkelijk 

geloven (hoer onzekerder, hoe vatbaarder) 

 

 Over machtsbronnen en elites 

o Er zijn 4 types van machtsbronnen 

Type Machtsbasis 

Politieke macht Reële mogelijkheid om te sanctioneren (rechter, chef, leraar) 

Economische macht Schaarse goederen controleren (banen, jobs, ontslaan/aanwerven) 

Sociale macht Mensen mobiliseren rond een gedeeld belang (vakbond, milieuorganisaties) 

Culturele macht Handelen van andere sturen aan de hand van waarden (wetenschappers, religieuze 

leiders, kunstenaars) 

o Machtselite: zij die verschillende machtsbronnen combineren 

 Economische elite: topmanagers 

 Politieke elite: sleutelfiguren in de overheidsbureaucratie 

 Militaire elite: hoogste kaders in het leger 

 Publieke opinie is vaag en vluchtig, maar invloedrijk 

o Politieke commentaren: duidelijke en uitgesproken interpretaties van de sociale werkelijkheid 

 Gezond verstand 

o Periodieke opiniepeilingen: indruk van algemene meningen, vaak wel een slechte steekproef 

o Sociale mobilisatie: mening + opkomen voor overtuiging, massa-bijeenkomsten 

 Over machtsmiddelen 

o Dreigen met dwangmiddelen is vaak doeltreffender dan ze effectief toepassen 

o The boy who cried wolf: wel af en toe dreigementen uitvoeren of ze zijn niet meer geloofwaardig 

Sancties Dwangmiddelen Lokmiddelen 

Fysieke sancties Vrijheidsbeperkingen, pijn Bewegingsvrijheid, comfort 

Economische sancties Boete, verlagen inkomsten of verminderen 

gewin 

Gratificaties, verhoging inkomen of 

gewin 

Sociale sancties   

- Sociale afstand Isoleren, vermijden Gezelschap zoeken 

- Sociale integratie Vijandschap, afkeuring Vriendschap, medewerking 

- Sociale rang Beknotting macht, degradatie Uitbreiding macht 

 Voorbeeld: seksueel ongewenste intimiteiten op het werk 

o Gaan over brute macht en dominantie, niet seks 

o Seks is de middel tot dat doel 

o Bestaand cijfermateriaal is weinig valide of betrouwbaar 

 Onderrapportering (represailles, stigma, ridiculisering) 

 Variatie in wat mensen onder ‘SOI’ verstaan 

 Enkel vrouwen werden bevraagd 

1) Individuele macht: SOI op het werk komt door misbruik van macht die al dan niet gekoppeld is aan de 

formele positie in het bedrijf 

 Daders: 

 30% bovengeschikten/senior collega’s 

 50% peers/collega’s 

 20% klanten/patiënten/cliënten 

 Meerderheid mannen 
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 Slachtoffers: 

 Meerderheid vrouwen: er zijn meer mannen in bovengeschikte posities 

 Toename bij mannen (meer SOI? Minder barrières tot melding? Meer vrouwen in bovengeschikte 

posities?) 

 Vrouwen in lage status jobs, jonge vrouwen en vrouwen uit minderheidsgroepen 

2) Collectieve macht: groeiende consensus dat iemands formele positie in de organisatie geen goede indicator 

is van zijn/haar feitelijke macht tot SOI 

 Daders hebben meer kansen tot SOI wanneer de organisatiecontext dit toelaat of zelfs faciliteert 

 Verschillen in context verklaren deels waarom er grote verschillen zijn tussen organisaties in de mate dat 

SOI voorkomen (culturele en structurele kenmerken) 

 Organisatiecultuur/klimaat 

a) Geseksualiseerde werkomgeving (-) 

b) Organisationele tolerantie t.o.v. SOI (-) 

c) Positief sociaal klimaat (+) 

d) Shift naar meer gendergelijkheid in de organisatie (+) 

 Organisatiestructuur  

a) Gendergebaseerde hiërarchie 

b) Gendersegregatie van jobs, departementen, werkplaatsen 

c) Genderratio in de job 

d) Studies tonen aan dat: 

i) Vrouwen in door-mannen-gedomineerde jobs meer kans lopen op SOI 

ii) Vrouwen in door-vrouwen-gedomineerde jobs meer kans lopen op SOI 

iii) SOI vaker voorkomt bij bepaalde beroepsgroepen (militairen, politie, obers, 

verkoopster/verkopers) 

 

Het einde van sociale klassen? 

 Kapitalisme is niet langer het hoofdkenmerk van Westerse samenlevingen 

o Eerder industrialisme in plaats van kapitalisme 

1) Risicosamenleving: belang van klassen neemt af omdat de verdeling van risico’s in mindere mate dan 

voordien plaatsvindt via de reproductie van klassen 

2) Postmoderne samenleving: toenemend belang van gender en etnische stratificatie + steeds meer mensen 

geen bestaanszekere plaats meer op de arbeidsmarkt 

3) Klassenperspectief: nieuwe sociale klassen? 

 

 Algemene toename van welvaart en consumptie 

o Consumptie en levensstijlen doorkruisen de verschillen tussen beroepen en klassen 

 Verburgerlijking van de arbeidersklasse: massa kan nu ook goederen consumeren die vroeger enkel voor 

de elite was 

 Welvaartsstaat: burgers zijn minder afhankelijk van de willekeur van de markt 

o Onderwerping aan de vrije markt is wat tot sociale klassen leidt 

 Verzorgingsstaat verzacht enkel de gevolgen van ongelijkheid, pakt niet de oorzaak aan 

 Vroegere relatie tot productiemiddelen is vervangen door relatie tot overheid 

 

 Tweeverdienersschap: huidige klassensysteem is zeer seksistisch 

o Classificatie op basis van beroep van man zonder rekening te houden met echtgenote/partner 

o Vrouwelijke tewerkstelling is geclusterd in zorgsector: mannelijk en vrouwelijk klassensysteem bedenken? 

 Hoe klasse bepalen van iemand die permanent buiten de arbeidsmarkt is? 
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o Gepensioneerden, bijstandstrekkers, alleenstaande vrouwen, langdurige werklozen 

 Individualisering: identiteit van mensen wordt minder bepaald door de groepen waartoe ze behoren 

o Mensen zijn directer afhankelijk van marktmechanismen 

o Klassen worden abstracter omdat er een grotere heterogeniteit is binnen de klassen 

 Intergenerationele mobiliteit: kinderen uit lagere sociale klassen kunnen gemakkelijker sociaal stijgen 

o Begin kansen worden minder afhankelijk van de maatschappelijke positie van de ouders 

 

 Technologische ontwikkelingen 

o Door automatisering en robotisering kunnen veel minder laaggeschoolden tewerkgesteld worden 

o Deskilling voor jobs: gevoeliger voor outsourcing, verhuis naar lageloonlanden of automatisering 

o Meer en gedifferentieerde jobs 

o Dit alles maakt het niet simpel om mensen op basis van een beroep in een sociale klassen onder te brengen  

 

 Globalisering: 

o Kan een sociale klasse nog binnen een natiestaat gedefinieerd worden? 

o Ongelijke omstandigheden van arbeiders over verschillende landen 

 

Veranderingen 

Leefwereld moderne mens = complex 

Individualisering: het proces waardoor mensen meer als individu in plaats van als groep in de samenleving komen te 

staan 

Individualisering steunt op de relativering van traditionele normen en waarden en op de overtuiging dat in de wereld 

vele mogelijkheden openliggen en dat men daarbij zelf moet/kan kiezen welke men wil gebruiken. 

Detraditionalisering: wanneer moderne mensen hun keuzes over de organisatie van hun dagelijkse (private) leven 

niet langer geregeld willen zien door collectief gedragen opvattingen over wat wel en niet kan, wat wel en niet 

nastreefvaardig is.  

Mensen zijn ervan overtuigd dat de persoonlijke beslissingsvrijheid is toegenomen, maar: sociale marges zijn niet per 

se verdwenen, we blijven bv. nog altijd in onze sociale laag trouwen. 

 

Voorbeelden van indivisualisering: 

Klassieke burgerlijke gezinsmodel erodeert: versnelling echtscheisingstempo, aanhoudende vruchtbaarheidsdaling, 

toename ongehuwde samenwonenden, alternatieve samenlevingsverbanden (vb. latrelatie) 

Mensen durven hoe langer, hoe minder onomkeerbare beslissingen nemen  ze leven hier en nu 

Terugval van wekelijkse mispraktijken in Vlaanderen: boven 50% (1968)  onder 20%  11%  7% (2006) 

Kerk à la carte: niet meer naar zondagsmis gaan, wel kerkelijk begraven (vgl.: menu zelf samenstellen) 

Geloofscultuur in onze samenleving is persoonlijker en minder geïnstitutionaliseerd 

Moderne mensen = zappers, op alle vlakken van hun leven. 

 

Paradox van de individualisering 

= Een groter vrijheidsgevoelen en een gevoelen van onmacht samengaan.  
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Scheiding in onze leefwereld tussen ‘ik’ en ‘wij’ 

Het idee dat we in een vrijere samenleving leven, waar sociale leefregels minder regulerend zijn  wordt gevoed 

door de massamedia. 

Mens: gevangen in een netwerk van anonieme relaties. 

Het aantal keuzes dat wij moeten maken, kan het gevoel van keuzevrijheid vergroten. 

 

Globalisering 

De wortels van globalisering liggen in de 17e eeuw: ontdekkingsreizen en kolonisatie die bijdroegen tot de expansie 

van het kapitalisme en de schaalvergroting van economische wereldsystemen 

= Een voortdurend proces waarbij de economische, politieke en culturele interacties van mensen en organisaties uit 

verschillende staten elkaar in toenemende mate beïnvloedden en met elkaar wereldwijd worden verweven  

1. Het overstijgen van de klassieke politieke staatsgrenzen, de eigen regio of het continent 

2. Wordt duidelijk via een aantal economische fenomenen: een intensivering van de onderlinge 

afhankelijkheid, een toename van het aantal economische goederen- en dienstenstromen, investeringen, 

kapitaalstromen, migratiestromen, de internationalisering van de cultuurconsumptie 

3. Impliceert een hogere intensiteit van interacties en sociale processen en de urgente nood aan snellere en 

dichtere internationale communicatiesystemen en transportmogelijkheden 

4. Groeiende intensiteit en snelheid van globale interacties leren ertoe dat gebeurtenissen vanop afstand 

effecten genereren, zowel op het lokale samenleving als op het globale niveau 

 

 4 dimensies van globalisering: 

1. Economisch: over de spelling van productielijnen over de hele wereld, de internationalisering van 

afzetmarkten en arbeidsmarkten en het wereldwijde consumeren van dezelfde producten binnen een 

globaliserende consumentencultuur  

Internationalisering leidt tot een scherpere internationale arbeidsindeling  de arbeidsintensieve productie 

neemt toe in landen met lage lonen en de kennisintensieve productie in westerse landen. 

Debat tussen de voorstanders van de ‘grenzeloze’ neoliberale economie vs zij die opteren voor 

protectionisme. 

 

2. Politiek: het ontstaan van supranationale regulerende overheden 

Territoriale gemeenschappen 

Multilaterale ruimtes verwerven meer politieke slaagkracht 

Effectieve politieke keuzes hebben de klassieke staatsgrenzen overschreden 

Vermoeden: globalisering heeft ook geleid tot polarisering binnen het politieke democratische bestel 

Corrupte elite vs het volk 

2 visies van populisme: pathologie van de democratie en essentie van democratische politiek. 

 

3. Cultureel: internationale verspreiding van standaardproducten in de populaire cultuur via (sociale) media 

 

4. Sociaal: waarbij sociaal handelen minder afhankelijk wordt van tijd en ruimte: voorheen losstaande en 

onafhankelijke plekken worden voor hun functioneren steeds afhankelijker van andere plekken die soms ver 

verwijderd zijn 

Door globalisering van de natiestaat als analyse-eenheid is niet meer relevant, terwijl die tot vandaag nog 

vaak een referentieniveau vormt 

Verschillende types verzorgingsstaten maken duidelijk dat grenzen nog relevant zijn.  
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Hyperglobalisten: zien een steeds meer globaliserende wereld tot stand komen via economische en politieke 

veranderingsprocessen 

Sceptici: stellen dat vroeger intensieve internationale activiteiten plaatsgrepen, maar daarna ook weer 

verminderden.  

Transformalisten: stellen dat mondialisering nieuwe economische, politieke en sociale omstandigheden vormgeeft. 

 

Voortschrijdende individualisering 

Lijkt haaks te staan op de trend naar globalisering.  

Individualiseringsproces stelt dat de identiteit van mensen steeds minder wordt bepaald door de groep(en) waartoe 

zij behoren.  

Zekerheden zijn vervaagd of verdwenen  erosie van verticale structuren en van het huwelijk als burgerlijk 

solidariteitsverband leidt tot een ongekende ruimte voor het individu om à la carte vorm te geven aan het eigen 

leven en om zelf sociale patronen te weven.  

Liquid life (Bauman): een samenleving waarin de condities sneller veranderen dan de tijd die nodig is om waarden en 

opvattingen te consolideren in gewoonten en routines.  

We zijn volgens Bauman op getuige van een vrijheid om te experimenteren zonder precedent en de noodzaak 

daarmee om te gaan.  

We maken niet allemaal dezelfde keuzes  ontstaan van een grotere diversiteit van levensstijlen en biografieën. 

Eigen succes is het resultaat van eigen kunnen en dat de reden voor eigen tegenslagen bij de anderen ligt en dat die 

andere de schuld voor zijn mislukkingen maar bij zichzelf moet zoeken  laatste = persoonlijke schuldmodel en 

blaming the victim.  

Levenscyclus van iemand in een verzorgingsstaat  het sociale beleid van die verzorgingsstaat speelt in alle fasen 

een doorslaggevende rol.  

Mattheuseffect in verzorgingsstaat zorgt ervoor dat de middenklassen verhoudingsgewijs meer van haar voordelen 

opnemen dan wie een minder gunstige maatschappelijke positie bekleedt. 

 

De risicosamenleving 

Wat is de impact van risico’s op individu en samenleving?  

Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een afname van de materiële noden, maar 

tegelijk werden de potentiële bedreigingen groter.  

Hedendaagse risico’s = grenzeloos (zowel geografisch als sociaal). Ze zijn niet langer gebonden aan plaats, tijd of 

sociale klassen  ze lijken gelijk voor iedereen.  

Risicomaatschappij volgens Beck is een catastrofale maatschappij.  

Hij wijst erop dat de risicomaatschappij vaak de neiging heeft om zondebokken aan te wijzen = 

zondebokmaatschappij.  

Het leven in een Risikogesellschaft wordt ervaren als Risikoleben met alle onzekerheden van dien.  

Veiligheidsutopie = het onhaalbare verlangen naar het samenvallen van maximale vrijheid en maximale veiligheid. 
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Van diversiteit via superdiversiteit naar hyperdiversiteit? 

In de loop van de moderniteit, nieuwe dimensies bij diversiteit:  

- Religie 

- Gender 

- Generatieverschillen 

- Bijzondere noden 

- Seksuele oriëntatie 

- Etnische dimensie 

Toenemende etnische en culturele diversiteit (en de negatieve perceptie ervan) zorgt in veel landen voor onrust. 

Vragen mbt de draagkracht van onze verzorgingsstaat.  

Processen van sociale constructie zijn belangrijk.  

Multiculturele samenleving: een tolerantie voor andere culturen en collectieve identiteiten, maar is deze genoeg? 

Belangrijke verschillen binnen migrantengemeenschappen werden verwaarloosd  een mengeling van factoren, 

deels meegenomen van het thuisland en deels verbonden met de migratiegeschiedenis.  

 

Superdiversiteit als nieuwe realiteit 

Over de noodzaak van divers-sensitief werken 

Prof. Dr. Dirk Geldof - Socioloog 

 

Wat verandert de transitie naar superdiversiteit voor het samenleven in onze steden en erbuiten? 

Anno 2021 hebben meer dan 2/3 jongeren in Brussel, Antwerpen en Genk wortels in migratie 

Ook 1/2 jongeren in de meeste Vlaamse centrumsteden (vb. Gent) hebben een migratieachtergrond  

  Wat betekent deze groeiende superdiversiteit?  

  Wat zijn de uitdagingen voor onze samenleving?  

  Wat betekent dit voor hulpverlening? 

    

Waarom kan het concept van superdiversiteit helpen om deze realiteit (beter) te begrijpen? 

Superdiversiteit: 

- Meer dan een synoniem voor diversiteit of multicultulariteit 

o De term ‘multicultureel’ impliceert een homogeniserend perspectief op ‘de’ migranten; het stelt ‘de’ 

allochtone cultuur tegenover ‘de’ autochtone cultuur 

o De term ‘superdiversiteit’ verwijst naar het veranderende basispatroon van migratie en demografie 

- Nieuwe fase in migratie en demografie 

o Steven Vertovec introduceerde de term superdiversiteit (2007) 

Op amper een halve eeuw van een samenleving met beperkte etnische culturele diversiteit naar een 

immigratiesamenleving 
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Na-oorlogse migratiegeschiedenis in grafiek: immigratie en emigratie 

 
Figuur: Evolutie van het aantal immigraties en emigraties van vreemdelingen, 1948-2015 

1. Startpunt van migratie die onze steden vandaag tekent: einde WO II 

Veel mannen gesneuveld  tekort aan arbeidskrachten  contact met Polen en Italië om  gastarbeiders te 

sturen voor de heropbouw van ons land  de meeste van deze mensen zijn gebleven 

Economie blijft groeien  weer tekort aan arbeidskracht  vrouwen terug naar arbeidsmarkt, onderwijs, 

hulpverlening, … + vuilere jobs voor gastarbeiders uit Spanje en Italië  

2. In de jaren ’60 gastarbeiders (vooral mannen, tussen 20 – 30 jaar) uit Turkije en Marokko voor in de zware 

industrie met minder goed betaalde jobs + volgmigratie 

3. 1973: economische crisis: oliecrisis, oorlog in Midden-Oosten, invoering autoloze zondagen om olie te 

sparen. Geen gastarbeiders meer rekruteren door toenemende werkloosheid  afname migratie  

4. 1989: val van de muur, kantelpunt start migratie uit Oost-Europa 

Piekmoment in asielcrisis: meer asielzoekers door burgeroorlog in Joegoslavië en Golfoorlog  

Nieuwkomers komen van nog verder weg en verschillen met lokale bevolking worden groter 

5. Groei van migratie in alle West-Europese landen door globalisering en uitbreiding EU 

6. België vandaag een immigratiesamenleving zoals alle West-Europese landen 

 

De meest recente cijfers: stijgende immigratie, emigratie en stijgend migratiesaldo (2000-2018) + beperkte impact 

van vluchtelingencrisis 2015 

  

Figuur: Immigraties en emigraties van buitenlandse onderdanen 

 

Superdiversiteit van de 21ste eeuw 

Het resultaat van deze opeenvolgende migratiegolven in een veel diversere, complexere sociale realiteit, zeker in 

onze steden.  

Meningsverschillen: rijkere samenleving  problematischere samenleving 

Superdiversiteit wijst op kwantitatieve (verandering in bevolkingscijfers) en kwalitatieve (groeiende diversiteit in 

diversiteit) verschillen tegenover de migratie in de 20ste eeuw en op een normalisering van diversiteit 

1 
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Belgische bevolking stijgt 60.000 - 62.000 

mensen per jaar. Zonder immigratie zou de 

Belgische bevolking dalen, want het 

geboortesaldo is te laag om de bevolking in stand 

te houden 
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1. Kwantitatieve dimensie: diversiteit groeit overal, het sterkt in steden 

 
Figuur: Woonplaats van personen met vreemde herkomst (2014) 

Een kwantitatieve breuk: de transitie naar majority-minority cities 

= Steden waar de meerderheid van de bewoners uit een brede waaier van minderheden bestaat 

vb. New York, Sao Paolo, Toronto of Sydney 

Vandaag ook Brussel, Rotterdam, Amsterdam, Genk, Antwerpen en Vilvoorde 

Overmorgen ook Gent, Mechelen, … 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest (2016): één van de meest diverse steden ter wereld 
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Watermaal-Bosvoorde 71,4% van de inwoners van buitenlandse 

herkomst: 

- Mensen die vandaag geen Belg zijn 

- Mensen die wel Belg zijn, maar bij 

geboorte een andere nationaliteit hadden 

Sterke verschillen tussen gemeenten: 

  - In aantallen 

  - In bevolkingssamenstelling 

Vooral oog hebben voor demografische 

dynamiek 

Veel meer diversiteit bij kinderen en 

jongeren dan bij ouderen 

Diversiteit groeit (zo goed als) overal, maar niet overal 

aan hetzelfde tempo en is ongelijk verdeeld over het 

grondgebied  duidelijke ruimtelijke stratificatie  

Wat wordt er gemeten? Nationaliteit bij geboorte en  

     nationaliteit van ouders 

Hoe lichter de kleur, hoe minder divers (in %) 

Hoe groter de bol, hoe diverser (in absolute aantallen) 

 

Antwerpse bevolking opgedeeld per leeftijdsgroepen 

- Linkse balk: alle kinderen in Antwerpen van 0 tot 9 jaar 

- Rechtse balk: 90+’ers 

Wit: autochtone Belgen in Antwerpen 

Lichtblauw: vreemdelingen die legaal in Antwerpen verblijven 

maar geen Belgische nationaliteit hebben 

Donkerblauw: Belgen uit migratie: hebben Belgische 

nationaliteit maar hadden bij geboorte andere nationaliteit of 

ouders hadden andere nationaliteit 

 

!!! 

Amper 5% van de 90+’ers hebben een migratieachtergrond 

70 – 79 jaar: 15% van de Antwerpenaren met migratieachtergrond 

Jonger dan 50 jaar: meerderheid van Antwerpenaren heeft migratieachtergrond  

Dit is een goede voorspeller voor de toekomst want we weten dat de balkjes om de 10 jaar een plekje 

opschuiven.  
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- Allemaal Gentenaars: steeds meer majority-

minority-wijken 

  

 

52,3% Antwerpenaren met migratieachtergrond, herkomst 

ouders meegerekend (2020) 

Grote verschillen tussen districten 

Grote verschillen naar leeftijd 

 - Minder dan 10% bij +80’ers 

 - Meer dan 50% onder 50 jaar 

 - > 70% van de tieners 

  - > 74% van de kinderen 

Antwerpen vanaf 2019 een majority-minority-city 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gent:  

- 1 op 7 niet-Belg 

 
 

 

- 1 op 3 van andere origine 

 

 

 

 

 

- 1/2 kinderen en jongeren van een andere origine 

 

- 162 nationaliteiten 

 

Vooral centrumwijken en 

de 19de-eeuwse gordel 

kennen hoog aandeel 

personen van vreemde 

herkomst. 

In een aantal wijken (o.a. 

Rabot, Sluizeken, Muide) 

zijn personen met een 

migratieachtergrond geen 

minderheid meer, maar 

een meerderheid. 

 

- Jongeren en kinderen 

kleuren de stad 

 

Demografische transitie:  

Ook zonder nieuwe migratie wordt Antwerpen als majority-

minority-city diverser (door geboortes en sterftes) 

 + impact migratie: instroom 6.000 - 8.000 nieuwkomers uit 

migratie/jaar 
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% inwoners van buitenlandse herkomst (ouders meegerekend), Vlaamse centrumsteden + Vilvoorde, 2016, totaal en 

naar leeftijd voor kinderen en jongeren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. Superdiversiteit: een kwalitatieve breuk 

Basispatroon van migratie veranderde: 

- Van mensen uit een klein aantal landen van herkomst naar een klein kind aantal gastlanden 

- Naar mensen uit een zeer groot aantal landen van herkomst naar zeer groot aantal gastlanden 

 diversiteit in de diversiteit als de essentie van superdiversiteit 

 

Diversiteit in die diversiteit: wat betekent dat?  

Een enorme hybriditeit, complexiteit in de achtergronden van migranten  

  

Samenspel van:  

- Meer nationaliteiten 

- Meertaligheid 

- Religieuze diversiteit groeit 

- Diversiteit in migratiemotieven 

- Diversiteit in verblijfsstatuten 

- Diversiteit in sociaal-economische posities 

- Diversiteit in en tussen gemeenschappen 

- Meer transnationalisme 

 Voorbij het klassieke groepsdenken, ook in de hulpverlening 

 

3. Superdiversiteit als (omstreden proces van) normalisering van diversiteit 

Niet meer de uitzondering, de minderheid, de afwijking van de norm, … 

Superdiversiteit als dagelijkse realiteit 

 Commonplace diversity 

 Ook in professionele settings en in de hulpverlening?  

 

  

Diversiteit stijgt het snelst in de jongste 

leeftijdsgroepen 

Meerderheid kinderen en jongeren met 

migratieachtergrond in steden 

Migratie is superdiversiteit! Rangschikking van 

meest divers naar minst divers. Roeselare is dus 

minst divers 
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De superdiverse realiteit: uitdaging voor de 21ste eeuw 

Onze samenleving verandert sneller dan onze manier van kijken en denken 

Zoeken naar actuele denk- en beleidskaders 

 

1. Geraken we eindelijk voorbij het wij-zij denken? 

We blijven met z’n allen denken in wij-en-zij termen 

Daardoor (h)erkennen we de complexe realiteit onvoldoende 

‘Wij-zij’  ‘wij zowel als zij’ 

Of/of denken  en/en denken 

 Oog voor mengvormen en meervoudige identiteiten 

  Afnemende bruikbaarheid van nationaliteit 

 Aandacht voor ambivalentie 

 

De kosmopolitische realiteit: meervoudige en gelaagde identiteiten 

 

Tussen wij-en-zij groeit de werkelijkheid in onze steden 

Steeds meer landgenoten zijn Belg en hebben een migratieachtergrond 

We zien een geleidelijke erkenning van meervoudige en gelaagde identiteiten 

 

2. Erken toenemend belang van transnationale realiteiten  

Transnationale realiteiten = mensen die over grenzen heen wonen 

vb. gezinnen met Erasmus studenten, families die contact houden met elkaar vanuit het buitenland 

Migratie fundamenteel veranderd  

 Van (bijna) definitief afscheid naar blijvend contact door ontwikkelingen van 

  Communicatietechnologieën (gsm, skype, satelliettelevisie) 

  Snelle en relatief goedkope mobiliteit 

Van enkele reis naar pendelmigratie 

  Fysiek en/of mentaal 

Groeiend aantal wereldfamilies, over grenzen heen 

 

3. Superdiverse steden zijn meertalige steden 

We leven in meertalige steden 

Brussel: van 72 talen in 2000 naar 104 talen in 2011 

  Frans (89%) > Engels (30%) > Nederlands (23%) > Arabisch (18%) 

Toename taalgemengde gezinnen 

  Eentalig Franstalig of Nederlandstalig al minder dan 40% van de Brusselaars 

  1 op 3 groeide op in gezin waar geen Nederlands of Frans werd gesproken 

  Een meertalig en-en-verhaal 

Stimuleer Nederlands vanuit erkenning van meertaligheid 

In plaats van meertaligheid te koesteren en vanuit de erkenning ervan Nederlands aan te leren, kiezen we te vaak 

voor een scenario dat mensen wil dwingen 

  Wachtlijsten, te schoolse setting, verschuiving naar resultaatsverbintenissen 

  Taal steeds vaker een excuus voor uitsluiting i.p.v. een hefboom voor emancipatie 

Hoe brengen we meertaligheid binnen in de hulpverlening? 

4. Inzetten op veerkracht van vluchtelingen 
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De vluchtelingen/opvangcrisis van 2015 lijkt voorbij, in de media 

maar: asielnetwerk verzadigd en doorlooptijd dossiers groeit 

(h)Erken veerkrachtig handelen van vluchtelingen 

Structureel veerkrachtperspectief 

  Veerkracht is niet iets dat mensen wel/niet hebben 

  Omstandigheden en context creëren waarin mensen veerkrachtig kunnen handelen 

 

5. Superdiversiteit vraagt interculturalisering van alle maatschappelijke sectoren 

Hulpverlening in de 21ste eeuw is meer dan ooit werken in en met diversiteit 

Nood aan verdere interculturalisering: van interculturele communicatie tot intercultureel maatwerk  

  en interculturalisering van organisaties en opleidingen 

Divers-sensitief werken vanuit 5 handelingsprincipes: 

- Een open, respectvolle, nabije en uitnodigende basishouding waarbij hulpverleners hun handelingsvrees 

achterwege laten 

- Gericht op samenwerking en dialoog, waarbij samen – in ‘onderhandelende’ afspraken – 

probleemdefiniëring en oplossingsstrategieën vorm krijgen 

- Een krachtgerichte kijk op mensen, cliënten en diversiteit. 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. Erkent competenties en inspanningen van mensen, zoekt 

mogelijkheden en potenties, creëert hoop en helpt om toekomstdoelen te formuleren. 

- Vaardigheid inzake (interculturele) communicatie. Cultuursensitiviteit is hierbij cruciaal, alsook de erkenning 

van en een krachtgericht omgaan met taaldiversiteit. 

- Een kritische houding ten aanzien van machtsverschillen. Van ‘aanpassingslogica’ en assimilatie naar 

veranderen en co-creatie. 

 

 Maar … meer dan een individuele competentie 

Interculturalisering en divers-sensitief werk vraag divers-sensitieve organisaties 

 Vanuit visie en missie 

  Vertalen in personeelsbeleid op alle niveaus en op vormingsbeleid 

  

6. De paradox van superdiversiteit: minder en meer aandacht voor diversiteit 

Normalisering van superdiversiteit betekent dat de ‘etnische lens’  leren loslaten  niet alles vanuit etnische 

verschillen zien  minder aandacht voor etnische diversiteit 

Oog hebben voor andere assen van verschil  diversiteit in diversiteit (gender, leeftijd, klasse, opleiding, geloof, …)  

Om daar te geraken en huidige ongelijkheid aan te pakken, is er tegelijk meer aandacht nodig voor diversiteit op een 

divers-sensitieve manier 

Tot slot 

Superdiversiteit, welke toekomstscenario’s? 

Superdiversiteit is een feitelijke ontwikkeling 

    is op zichzelf niet goed of slecht 

    hangt af van hoe we ermee omgaan 

           is wel een scharniermoment wat niet vragen oproept of oude vragen in nieuwe  

    context plaatst 
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Maurice Crul et al. schetsen 2 toekomstscenario’s 

1. Scenario van angst, vernedering en polarisatie? 

 Waarin wij-zij denken wederzijds dominant blijft 

 Met groeiende gekleurde armoede, werkloosheid, ongelijkheid, schoolse uitval en achterstelling 

o Sociaal kapitaal 2de en 3de generatie gaat deels verloren 

 Met wederzijdse polarisering  

o Rond symbooldossiers als het hoofddoekenverbod en bourkini-debatten 

o Waarbij men racisme ‘relatief’ noemt 

o Waar men vluchtelingen als ‘gevaar’ bestempeld 

o Van Pegida en eigen volk eerst tot IS-terreur 

 Superdiversiteit als sociale tijdbom 

2. Scenario van hoop en empowerment 

 Waar superdiversiteit uitgroeit tot een evidente realiteit 

 Met ruimte voor en erkenning van meervoudige identiteiten 

 Met interculturalisering van diensten en bedrijven 

 Met ruimte voor emancipatie en sociale stijging 

o Een beleid dat hierop inzet 

o Dat emancipatie binnen gemeenschappen ondersteunt en stimuleert 

o Vanuit een beleid van herverdeling en erkenning 

o En vanuit een actief pluralisme 

 

Besluit: superdiversiteit als realiteit en als uitdaging, want … 

… de toekomst van onze steden ligt niet in (verdere) polarisatie, maar in mobilisatie van de superdiversiteit van alle 

bewoners 

 

Duurzaamheid 

 
Duurzaamheidsuitdagingen en -interpretaties 

Waarom wordt deze les gegeven? 

· We worden meer en meer geconfronteerd met grote duurzaamheidsuitdagingen bv. klimaatverandering, 
biodiversiteitsverlies, economische crisis, groeiende kloof tussen arm en rijk, … 

· Die uitdagingen zijn complex, er bestaat geen juist antwoord en soms zelfs verschillende = discussie. 
 
= duurzame controverses 
 
 

We moeten leren omgaan met verschillende disciplines (inter- en multidisciplinariteit) en met niet-academische 
actoren (transdisciplinariteit). Iedereen moet een normatieve stellingen  ontwikkelen voor zichzelf over deze 
vraagstukken en deze met argumenten kunnen onderbouwen. 

 

Tweet 1 

“Sociale rechtvaardigheid is een essentieel duurzaamheidsprincipe”  

Betrekking op de sociale component van duurzaamheid. We moeten voor duurzaamheid rekening houden met: 

· Armoede tegengaan 

· Sociale ongelijkheid tegengaan 

· Sociale uitsluiting tegengaan 
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Kaart wereldarmoede 

Vooral India en Afrika. Europa, de VS en Japan bijna geen armoedeproblemen. 
 

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 1  

miljard naar 820 miljoen mensen. Maar in Afrika gaat 1/3 van de kinderen naar middelbaar onderwijs, bij 

ons 90%. 

 

Millennium Development Goals  

8 concrete sociale doelen ondertekend in 2000 en opgesteld door de VN. Er was een evaluatie in 2015: 

· 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 
· Nog altijd honger, armoede, slechte hygiëne 

· Moedersterfte 
· Slechte scholing 

· Gendergelijkheid 
· Aantasting ecosysteem 

Ondertussen veranderd naar SDG (Sustainable Development Goals) die gelden van 2015 – 2030. Op vlak 

van economie en ecologie zijn er allemaal dingen bijgekomen wat het aantal goals op 17 zette. Dit was 

een echte revolutie omdat zoveel landen het hierover eens waren. 

 

 

 

En bij ‘ons’ dan? 

Pikkety deed een grootschalig onderzoek over ongelijkheid in Westerse en Noordelijke landen: 

· De ongelijkheid is sinds de 18de eeuw blijven toenemen. 

· Mensen die kapitaal hebben kunnen en daar opbrengsten uit genereren worden rijker,    

mensen die alleen een soort inkomen hebben worden alleen maar armer. 

De kans om in Vlaanderen op te groeien in een kansarm gezin stijgt elk jaar, met dit jaar een piek van 

13%. In Gent 25%. De gemiddelde wachttijd voor een sociale woning is 6 JAAR. 

 

Tweet 2 

“Ecologische duurzaamheid is dat ander essentieel duurzaamheidsprincipe.”  

 

Economische grenzen  
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Figuur van Thomas Rockström = voormalige baas het ecologisch instituut in Stockholm. 

Groene zone of “safe operating zone”: we flirten met planetaire grenzen door energie en landgebruik. Op vlak van 

Klimaatverandering, biodiversiteit en stikstof zitten we voorbij planetaire grenzen. 

Wetenschappers merken dat de problematiek rond biodiversiteit eigenlijk groter is dan 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. 

 

 

Evolutie globale CO 2  - emissies 

De afgelopen 50 jaar is deze immens zwaar toegenomen. Af en toe zien we een knikje: 

· Oliecrisissen 

· Financiële crisissen 

· Corona virus 
 

Nochtans zijn er dingen gebeurd 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. 

Boosdoener? 

· Vroeger: Westen 

· Nu: China 

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 door:  

· Bio-based solutions bv. bossen aanplanten 

· Carbon-capture storage of utilization bv. chemische processen (CO2 opslaan) 

 

Ecologische voetafdruk  

= de milieugebruiksruimte die we als mens rechterlijk mogen innemen, indien wij niet meer willen 

verbruiken of consumeren dan wat de aarde jaarlijks produceert en indien alle mensen dezelfde toegang 

zouden hebben tot de natuurlijke hulpbronnen. Wordt altijd uitgedrukt in hectare. 
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· Recht op 1,8 hectare = fair earth share (= eerlijk aarde-aandeel) 

· Huidige wereldwijde voetafdruk = 2,7 hectare (1,5 extra planeet nodig) 

· Huidige Belgische voetafdruk = 7 hectare (3 – 4 extra planeten nodig) 

· Huidige Aziatische voetafdruk = onder 1,8 hectare, maar stijging door overbevolking 

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. 

· Grootste ecologische voetafdruk: Qatar (11,68 hectare) 

· Kleinste ecologische voetafdruk: Puerto Rico (0,04 hectare) 

 

Cijfers 

 

Ons energie verbruik zal de komende 20 jaar 30% toenemen, dit komt grotendeels door de ontwikkelingslanden die 

nu de welvaartssprong maken. 

In Zweden haalde men 55% van hun energie uit hernieuwbare bronnen. In België 9%. Circulaire economie: 
producten hergebruiken en verstandig met grondstoffen omgaan.  

Urban mining: edele metalen uit kapotte gsm’s halen. Nu wordt slechts 2 à 3% gerecycleerd. 70% van de 
Amerikaanse gezinnen hebben een boormachine maar deze wordt in heel zijn levensduur maar 13  minuten 
gebruikt. 

 

Tweet 3 

“Duurzame ontwikkeling gaat over goed leven binnen grenzen. Dus inter-en intragenerationele rechtvaardigheid”  

Een combinatie van beide tweets: bekijk het zoals een DNA-streng. Sociaal en ecologie vormen de streng. 

 

Kwetsbaarheid klimaatverandering  

De landen met de laagste ecologische voetafdruk en dus minder verantwoordelijk zijn voor de klimaatverandering, zijn 
het meest kwetsbaar voor klimaatverandering. 

 

HDI en ecological footprint  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 hierop goed doen. 

  

 

 

2 assen: 

1. Ecologische voetafdruk 

Heel wat landen zitten erboven en veel eronder 

2. Human Development Goals 

Landen rechts van de stippenlijn heel welvarend, links 

ervan minder welvarend 
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Doughnut economy  

Gemaakt door Raworth. 

 

 
· Social foundation 

· Environmental ceiling 

Deze moeten we in balans houden. Ze stelt vast dat er 

zowel      overshoot als shortfall is op verschillende vlakken. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tweet 4 

“Duurzaamheid is niet eenduidig te definiëren. Vandaar (politieke) strijd!”  

Er zijn heel veel verschillende interpretaties over duurzaamheid en daarom is er geen eenduidig antwoord, vaak 

gebouwd op normatieve begrippen. Wat is sociaal rechtvaardig? Waar liggen de ecologische grenzen? … 

 

Normatieve constructies  

· Een gecontesteerd concept 

· Gaat gepaard met keuzes en ‘politieke strijd’, iedereen schuift eigen idee naar voor. 

· Vergt maatwerk 

 

Steeds politieke vraag bij uitstek stellen   

We moeten ons telkens de vraag stellen wie dit nu eigenlijk beslist heeft? 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. 

 

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. 

We hebben hier 3 benaderingen 

1. Status-quo benadering: we  kunnen met huidige politieke structuren naar een duurzame wereld streven. 

2. Reform: politieke en economische structuren gebruiken maar hervormen (rol overheid). 

3. Transformatieve benadering: fundamentele verandering in structuren nodig (daar zit probleem). 

 

Status-quo benadering (kenmerken)  

Technologische innovatie (technological fix) 

Basisbegrippen van duurzaamheid: 

· Sociale rechtvaardigheid 

· Draagkracht, ecologische grenzen 

· Intra- en intergenerationele solidariteit 

· Levenskwaliteit 

· Democratie/participatie 
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Er is geloof in technische innovatie om klimaatverandering tegen te gaan bv. ‘Capture and 

uttilization of CO2 (CCU)” = CO2 opslaan en gebruiken voor iets anders. 

Ook doen ze beroep op ingenieurs die dan bv. 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) 

 

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. 

Men gelooft in trickle-down economics: eerst gaan de rijkste van deze groei kunnen profiteren 

maar uiteindelijk zal het doorsijpelen 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 rapport of our common future is zo. Uitvloeisel van ‘World commision on 

everimonent and development (WCED)’ in 1987. Zij hebben de eerste definitie 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. 

De duurzame ontwikkeling doelstellingen (die 17 VN doelstellingen). De praktijk laat zien dat die 

doelstellingen passen binnen een systeem voor duurzaamheid. Er zijn 3 redenen waarom dit toch eerder 

bij status-quo hoort: 

1. Soort lineair management denken: ze zijn niet bindend, 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 innovatie staan heel hoog in de ranglijst van het 

naleven van de doelstellingen. 

 
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 nieuwe hervorming. Die moet gebeuren via een sterke overheid. 

Omschreven in het boek ‘the entrepreneurial state’: de overheid is niet gewoon een bureaucratie 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 innoveren in hernieuwbare energie en de 

creatie van duizenden nieuwe jobs door deze nieuwe investeringen. 



69 
 

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   

Geloven dat alles anders moet, mens-natuur relatie moet anders, economische en politieke modellen 

voldoen niet meer. 

Transformaties groeien van onderuit, 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. 

 

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 sufficiënte, 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. 

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  uitwisselen. 

Bijvoorbeeld bedrijf Emergent: 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. 
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Transformatie zonder duurzaamheid  

Eco-facisten: pleiten voor een wereldoorlog waarbij veel mensen sterven en de natuur zijn gang kan gaan. 

Socials cornucopia: weinig aandacht aan ecologie, teveel aan het sociale aspect. 

 

Aangereikte driedeling (status-quo, reform, transformatie- kenmerken   

· Geen precieze indeling, veeleer simplificatie 

· Praktijken van actoren kunnen veranderen 

· Educatief interessant 

· Voer voor debat 

· Binnen groepen of concepten zijn er niet zelden verschillende interpretaties (bv. OESO of 

ecologische modernisering) 

Doordat er geen eenduidige interpretatie is van duurzaamheid zorgt dit vaak voor verwarring. Geen 

gedeelde agenda en er wordt veel aan greenwashing gedaan (bv. 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. 

 

Tweet 5 

“Het iconische ‘triple P’-beeld toont een zwakke invulling van duurzaamheid (in de praktijk)”.  

 

Zwakke duurzaamheid: 3P-model 

People (prosperity), planet, profit ( prosperity). 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 ten 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. 

 

Transitiedenken 

 

Er is nood aan verandering 

De trickle-down theorie werkt niet zoals vastgesteld door Pikkety. Er nood aan structurele verandering. 

 

Hoe dan concreet hervormingen of transformaties beïnvloeden?  

Richting een toekomst die sociaalrechtvaardig en ecologisch duurzaam is. 

Transitiedenken en -werk, ontstond begin deze eeuw. Er bestaan daarbinnen 2 stromingen: 

1. Hoe naar transitities kijken? Hoe deze begrijpen? 

2. Hoe duurzaamheidtransities beïnvloeden? 
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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. 

 

Wat zijn transities? 

Transities = radicale veranderingen van de social-technische systemen die heel belangrijk zijn in ons leven 

bv. ons energiesysteem, ons mobiliteitssysteem, ons landbouw systeem, ... 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. 

 

Wat is een socio-technisch systeem?  

= ‘het (dominante) regime’, een complex geheel van heel veel verschillende facetten, dus het is niet alleen politiek 

maar ook kennis en wetenschap maar ook wij als consument behoren daartoe. 

Bv. wat is het dominante systeem bij landbouw? Men kan zeggen de monocultuur. Dus 1 dominant idee 

‘onze 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 = een systeem van heel veel verschillende facetten. 

 

Voorbeelden van transitie: 

· Industriële revolutie  

· Digitale revolutie 

· De overstap van atoom- naar hernieuwbare energie 

· Gesloten rioleringen   

Bv. Facebook = 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 processen, het geeft ons inzicht in radicale 

veranderingen.  Er zijn 3 niveau’s: 

1. Het regime (staat centraal) 

2. Landschapsniveau 

3. Niche niveau 
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Maar er is druk vanuit het landschap bv. 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 bv. 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 coöperanten (mensen zoals jij en 

ik) die samen met de boer beslissen wat ze gaan zaaien. Wij als coöperanten 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 bv. 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 het ‘window of opportunity’. Dan kan je verandering gaan afdwingen. 

Het landschap (klimaat, industrialisering) werkt eigenlijk op dezelfde manier door op het regime. 

Hoe groot de uitdagingen ook zijn, vanuit onze mature niches zijn we 1 van de processen die transitie 

mogelijk maken. We moeten ook bemerken dat dit 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 essentie: ‘goal-oriented modulation / incrementalism’ = richting een doel en geïncrementeerd (stapje 

per stapje). Het gaat niet over zomaar iets sturen maar eerder beïnvloeden. 

Het noemt eigenlijk management omdat de ambtenaren dat graag hebben, het is dus misleidend. 
 
 
 

Een transitie is een verandering van het socio-

technische regime naar een compleet nieuwe 

configuratie.  

Het gaat dus niet om één kleine regelgeving-

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. 
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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: innovatieve ideeën ruimte geven, verbreden en verdiepen 

5. Werken aan regime 

Laatste stap is redelijk radicaal en daarmee niet zo zuiver. Daarom wringt het schoentje hier wat. 

 

Sterkte van transitiemanagement (zeker in theorie)  

· Aandacht voor lange termijn 

· Sterke in visie- en discoursontwikkeling op systeemniveau: nieuwe discoursen die ambitieus en 

innovatief  zijn. Dit zijn de voorlopers en deze moeten verankerd raken. 

· Het brengt ook iedereen samen (netwerkcreatie) 

· Oplijsten van innovatieve praktijken 

= interessant voor agendasetting (en dus voor het koppelen van strategieën en processen) 

 

Zwakte van transitiemanagement (zeker in praktijk)  

· Beperkte spanningsboog van transitiemanagement. Er is geen rekening gehouden met hoe 

beslissingen  moet doorgevoerd worden, hoe het bij het regime werkt. 

 
· Achteruit- vs vooruitkijken: waar zit de erkenning van de complexiteit 

= 1ste januskop: ze erkennen heel het grillige proces van transitiedenken maar dan kijken ze naar hun 

eigen project  vijf stappen ver en dan vergeten ze eigenlijk wat hun doel was. 

 

· ‘Open ended processes’: wij als transitiedenkers bepalen niet wat duurzaamheid is. De 

voorlopers moeten zelf invulling geven aan het begrip. Het feit dat je dat niet invult en 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. 

= 2de januskop 

 

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. 

 

De uitgangspunten: 

· Aan de slag met voorlopers 
(progressieve mensen met 
innovatieve ideeën) 

· Lange-termijn-spoor in schaduw 
van beleid (een machtsvrije 
context) 

· Zoektocht gedeelde agenda 
ontwikkelen 

· Korte-termijn-acties op tafel 
leggen (snelle winsten)  
 


