
Maatschappelijke Structuren 



Dit is mijn samenvatting gebaseerd op de samenvatting van Astrid. Ik heb zaken die dit jaar nieuw 
waren eraan toegevoegd en zaken die we niet gezien hebben weggelaten. Het boek is voor deel 1 
en deel 2 volledig erin verwerkt, deel 3 deels en deel 4 totaal niet. Ik heb enkel dit samen met de 
powerpoint geleerd een haalde en 14/20. 



Deel 1: Ik en de samenleving 


1. Psychologen observeren gedrag  

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


➡stel dat de prof zou beginnen rond lopen dan zouden we dit raar vinden, dit omdat we 
een verwachting hebben van hoe die zich zou moeten gedragen


ORGANISEREND MECHANISME  

- Psychologie 

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


- Sociale psychologie 

➡Wisselwerking tussen het inter-individuele en intra-individuele. Focus op de impact van 

de sociale context (vnl. Kleine groepen) op intrapsychische processen en/of persoonlijk


- Depressie 

➡psychologie: neuroticisme, rouwproces dat zich niet normaliseert, …

➡sociale psychologie: aangeleerde hulploosheid, …


OBSERVEREN VANUIT EEN PSYCHOLOGISCHE BRIL  

- Een bril doet doelgericht observeren 

➡we nemen gedrag selectief waar

➡ ‘it is easy to miss something you are not looking for’

➡we missen vaak datgene wat we als vanzelfsprekend vinden


2. Een extra bril: maatschappelijke structuren  

- De maatschappij wordt vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd 


SOCIOLOGIE ALS MEEST ALGEMENE MAATSCHAPPIJWETENSCHAP  



- Sociologie is de wetenschap die het ontstaan, voortbestaan en veranderen van de 
samenleving bestudeerd. Ze doet dat door te kijken naar de ordening in ons samenleven, = 
kijken naar regelmatigheden en routines


- Sociologen focussen op maatschappelijke structuren en patronen en op het sociaal 
handelen van mensen binnen die patronen en structuren. Sociaal handelen is handelen dat 
rechtstreeks of onrechtstreeks wordt beïnvloed door handelen van anderen


➡stel je ziet iemand die je niet leuk vindt afkomen en je veranderd je route 

• = sociaal handelen 


➡stel je rijdt/stopt aan het rood licht ook al is er niemand 

• = sociaal handelen 


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


➡contingent = iets is wat het is en niets anders maar wanneer het ook anders had kunnen 
zijn

• bv: in het westen trouwen met 1 partner <-> Muslim landen man kan 4 vrouwen 

hebben

➡arbitrair = iets is gevormd/gegroeid op een manier waardoor je afhankelijkheid krijgt

• in het westen eet je met mes een vork (dit zou komen omdat ze zich wouden 

afzonderen van arme mensen)


WAT IS EEN MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUUR? 

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


- Ontstaat door dubbel proces van sociale organisatie 

1) De omgeving organiseert de sociale interacties tussen actoren 

2) De sociale interacties tussen actoren organiseren het gedrag van een actor 


- Organiserend mechanisme  
➡gedrag van een actor is herkenbaar/voorspelbaar omwille van de sociale organisatie van 

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

• bv: joodse gemeenschap wordt niet “lui” op vrijdagavond, maar start dan haar sabbat




➡de sociale organisatie verloopt aan de hand van sociale wetmatigheden en regels. Di 
kunnen dwingend zijn of niet, formeel of informeel, van toepassing binnen publiek vs 
private setting, …

• bv: coronaregels, fair play, beleefdheidsregels, …


➡actoren kunnen individuen zijn, maar ook supra-individuen 

• bv: interactie tussen individuen binnen een gezien 

• bv: interactie tussen bedrijfsafdelingen 

• bv: interactie tussen landen 


➡Actoren en interacties doorkruisen 3 niveaus in de sociale werkelijkheid 




—> bv: postmoderne samenleving, Belgische verzorgingsstaat, 
Europa, …


—> bv: scholen, bedrijven, vakbonden, jeugdbeweging, sociale 
bewegingen, …


—> bv: gezinnen, kiekjes, speelgroepen, …

Voorbeeld agressie 

- Psycholoog:

➡Agressie = het gevolg van intrapsychische processen en/of persoonlijkheidskenmerken 

• Bv: er zijn minder of meer agressieve persoonlijkheden 

• Bv: lage frustratiedrempel 


- Sociaal psycholoog:

➡Agressie = gevolg van intrapsychische processen en/of persoonlijkheidskenmerken die 

beïnvloed worden/werden door de sociale omgeving 

• Bv: disfunctionele socialisatie 


- Socioloog:

➡Agressie = kenmerk van een interactiepatroon dat plaatsvindt binnen een bepaalde 

omgeving 

• Bv: agressie als vorm van conflictoplossing binnen interacties gekenmerkt door een 

belangenconflict. Omgevingen verschillen in de mate waarin agressie als 
conflictoplossing aanvaard wordt


• Bv: agressie is deel van het onderhandelen in Zuid-Afrika. Iemand die hier dan 
agressief is bij het onderhandelen is dan niet perse agressief als persoon maar houdt 
zicht enkel aan het interactiepatroon in die omgeving


=> altijd denken aan de context die de persoon in zijn hoofd zou kennen hebben, dit zou hun 
gedraag minder abnormaal kunnen maken  



3. Een bril met wetenschappelijke standaarden  

ENKELE AANDACHTSPUNTEN  
➡Sociologische verklaringen gaan uit van de basisveronderstelling dat gedrag 

contextafhankelijk is => het varieert dus naargelang de context waar het plaatsvindt. 
Psychologische verklaringen gaan hier niet vanuit => veronderstellen veel psychologen 
theorieën dat de verworven inzichten universeel zijn (hun theorieën kunnen vaak ook niet 
gerepliceerd worden)


➡Sociologie is een objectieve benadering van de sociale realiteit => beweringen gedaan over 
de sociale realiteit door ene socioloog moet ook geldig zijn voor andere sociologen 

• Bv: het risico op seksueel ongewenste intimiteiten op het werk is voor mannen hoger in 

landen waar meer vrouwen in een machtspositie zitten (dit is vooral zo in de 
Scandinavische landen)


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


➡Sociologie doelt op generaliserende verklaringen => verklaringen die op basis van beperkt 
aantal stellingen een veelheid van situaties kunnen verklaren die in de feiten zeer verschillend 
zijn. De generaliserende verklaring legt de identieke onderliggende dynamiek van de 
verschillende feiten bloot 

• Bv: ‘gelukkige dakloze vrouw’ ‘ongelukkige rijke man’ 

• Verklaring: 

• Rijkdom maakt gelukkig 

• “Relatieve deprivatie” = subjectieve ontevredenheid die niet wordt veroorzaakt door 

een objectieve situatie, maar doordat men de eigen situatie vergelijkt met de ander 
Voorbeelden:


“Cafépraat” Onderzoek met focus op 
maatschappelijke structuren 

Criminele allochtonen 

“Wanneer er iemand wordt 
aangevallen op straat, os de 

dader bijna altijd een allochtoon. 
Je moet maar kijken naar wat in 

Molenbeek gebeurt”

° er is geen enkele relatie tussen 
etniciteit, cultuur en criminaliteit. 
Het is niet “het allochtonen zijn” 
dat de criminaliteit verklaart, maar 
wel de SES bv: werklozen 

°gemeenten met hoge 
criminaliteitsgraad zijn gemeenten 
met hoge werkloosheid, met veel 
alleenstanden en met veel sociale 
huurwoningen 

°met andere woorden, er is een 
causaal verband tussen 
criminaliteit en het SES van een 
gemeente



➡Sociologen beogen om de structuur van de zichtbare werkelijkheid te beschrijven en 
verklaren op basis van causale en probabiliteitsverbanden 

• Causaal verband:

• =verband tussen oorzaak en gevolg, eventueel via een aantal intermediaire en/of 

modererende variabelen 

• Bv: wie niet studeert, zal niet slagen 


• Probabiliteitsverband:

• Een verband tussen variabelen in termen van waarschijnlijkheid, dus zonder zekerheid 

over de causaliteit 

• Bv: wie studeert, heeft X kans op slagen 


➡Naast inzichten in structuur van zichtbare realiteit moeten we die ook “verstaan” => er 
moeten sociologische verbeeldingen ontwikkeld worden

• Bv: werkloosheid als persoonlijk en sociaal probleem 


4. Maatschappelijke structuren beïnvloeden gedrag: enkele voorbeelden  

ANDEREN HELPEN  

➡Achterliggende sociale patronen? 

• Wie is “deserving”? Wie “verdient” het om hulp te krijgen?

• Percepties over de oorzaken van armoede


Luie werklozen 

“Als je er maar hard genoeg voor 
werkt, dan kom je er wel. Er is 
werk genoeg voor iedereen. 
Sommigen kunnen wel maar 

willen niet”

°er zijn onvoldoende banen

°ruimtelijke mismatch 
hooggeschoolde vraag en 
kortschool aanbod

°discriminatie vrouwen, etnische 
minderheden, + 50, …

°meeste werklozen willen snel 
werk, omwille van financiële en 
psychologische redenen 

°werkloosheid zorgt voor een 
‘litteken’ voor de verdere 
loopbaan

°…

“Cafépraat” Onderzoek met focus op 
maatschappelijke structuren 

Sociale psychologie Focus op maatschappelijk structuren =>

Individuele kenmerken van hulpverlener

Bv: altruïstische persoonlijkheid, gender 
hulpverlener 

Sociale categorieën van hulpbehoevende

Bv: sociale klasse (rijken meer geholpen), gender 
(vrouwen meer geholpen), leeftijd (jongeren meer 
geholpen bij werkloosheid)

Situationele factoren

Bv: stemming, aantal toeschouwers 



SUCCES  

- Diepgeworteld idee:

➡Succes is het resultaat van eigen …


• Inspanningen 

• Talent 

• IQ

• Doorzettingsvermogen 

• …


- Wat zijn dan gevolgtrekkingen van dit idee:

➡Sprake van individualisering = je individueel talent is bepalend voor je succes

➡Wie geen inspanning doet, zal niet succesvol zijn?

➡Wie niet succesvol is, heeft onvoldoende inspanning gedaan? Of heeft onvoldoende 

talent? Of niet slim genoeg? …


- Focus op maatschappelijke structuren brengt bijkomende inzichten

➡Gender 


• Meer vrouwen dan mannen starten met hoger onderwijs. In Vlaanderen 75% vs 60%

• Meer vrouwen dan mannen behalen en diploma hoger onderwijs. In Vlaanderen 50% vs 

40% 


➡Socio-economische afkomst 
• Hoe hoger het diploma van de ouders, hoe groter de kans om met hoger onderwijs te 

starten 


Intern Extern 

Micro (individu, gezien) Individueel schuldmodel => 
armoede is het gevolg van wat 
iemand heeft gedaan

Bv: dom geweest en werk 
verloren, crimineel gedrag = 
modellen van blaming de victim 

Individueel ongevalmodel => 
door iets waar de persoon niet 
aan kon doen 

Bv: door ziekte

Meso (groepen, instituties, …) Institutioneel schuldmodel => 
afwijkende waarden van bepaalde 
groepen t.o. de samenleving, 
oorzaak ligt bij de groep zelf 

Institutioneel ongevalmodel => 
stereotypering, stigmatisering, 
onvoldoende beleidsaandacht 


Macro (‘de’ samenleving) Maatschappelijk/structureel 
schuldmodel => samenleving 
komt in een situatie terecht dat 
armoede veroorzaakt maar kan er 
niets aan doen 
Bv: onvoldoende jobs, 
discriminatie van allochtone 
sollicitanten 

Maatschappelijk/structureel 
ongevalmodel => probleem van 
de maatschappij waar het 
individu aan lijdt 

Bv: economische crisis 



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


➡ Interactie-effect tussen gender en socio economische afkomst  

• Hoe hoger het diploma van de ouders, hoe kleiner het genderverschil om met onderwijs 

te starten 

• Hoe hoger het diploma van de ouders, hoe kleiner het genderverschil om een diploma 

hoger onderwijs te behalen


➡Gezinstoestand  
• Studenten uit een klassieke gezinsvorm (gehuwd koppel) hebben ongeveer 1,7 keer 

meer kans om een diploma hoger onderwijs te halen dan studenten uit een niet-
klassieke gezinsvorm


- Maar het begint al vroeger …

➡De impact van sociale herkomst geldt niet alleen in het hoger onderwijs, maar op alle 

onderwijsniveaus (kleuter, middelbaar, …)

➡Met betrekking tot het middelbaar onderwijs weten we uit onderzoek dat 15-jarige 

leerlingen met ouders die hoog opgeleid zijn, een hogere beroepsstatus en inkomen 
hebben, systematisch beter scoren op leervaardigheden, wiskunde en wetenschap

• Leerkrachten hebben andere verwachtingen voor kinderen van hoog opgeleide ouders 

dan kinderen van niet hoog opgeleide ouders


- Het kan ook anders 

➡ In Scandinavische landen hebben ze een heel ander systeem:


• Enkel de beste leerlingen worden tot leerkracht geselecteerd 

• Ze rekenen scholen niet aan op prestaties van de beste leerlingen maar op de prestatie 

van alle leerlingen =>manier vinden om iedereen mee te krijgen 

• In Finland krijgt men elke dag 2u sport, geen punten tot de 12 jaar, vanaf 12 score tussen 

5-10 (nooit lager dan 5)




- Vraag: stijgende ongelijkheid door corona?

➡Sociale ongelijkheid neemt verder toe

➡Er is een toenemende ongelijkheid in testscores binnen scholen, 17% voor wiskunde en 

20% voor Nederlands 

➡Er is toenemende ongelijkheid in testscores tussen scholen, 7% voor wiskunde en 18% 

voor Nederlands 

➡De leerverliezen en toename van ongelijkheid zijn groter in scholen met meer kwetsbare 

leerlingen 

➡Wiskunde —> geen bijkomende leervertraging opgelopen. Bij kwetsbare leerlingen heeft 

de extra aandacht hun leervertraging gestopt 

➡Nederlands en Frans —> leervertraging verder opgelopen van 7 tot 9 maanden bij alle 

leerlingen 


BEHOEFTE ERBIJ TE HOREN  

- Zelfdeterminatie Theorie (ZDT)

➡We bestaan uit 3 basis behoeftes 


• Behoefte aan autonomie —> we willen zelf kunnen beslissen wat we doen. Bv: welk job 
we doen, tempo van onze job, waar we naar school gaan, …


• Behoefte aan competentie —> we willen goed zijn in wat we willen doen. Bv: dit en dat 
kunnen in je job, gemiddeld 16 halen aan unief, …


• Behoefte aan verbondenheid —> we willen ergens toebehoren, we willen deel zijn van het 
geheel 


➡Deze behoeftes kunnen bevredigd of niet bevredigd worden => hoe meer bevrediging, hoe 
meer motivatie je zal hebben 


- Vragen als gevolg van focus op maatschappelijke structuren 

➡ Is de behoefte tot verbondenheid iets universeel?

➡ Is de behoefte tot verbondenheid altijd en overal even groot? Of zijn er verschillen tussen 

groepen in de samenleving? Zijn er verschillen tussen regio’s/landen? Zijn er verschillen in de 
tijd?


➡Hoe werken maatschappelijke instituties hierop in? En wat zijn de gevolgen 


Gemiddelde prestatie groter dan gemiddeld, 
spreiding groter dan gemiddeld 

Gemiddelde prestatie hoger dan gemiddeld, 
spreiding lager dan gemiddeld 


Hier speelt sociale klas een minder een rol

Gemiddelde prestatie lager dan gemiddeld, 
spreiding hoger dan gemiddeld

Gemiddelde prestatie lager dan gemiddeld, 
spreiding lager dan gemiddeld



5. Actor en structuur: een dynamische wisselwerking  

TWEE EXTREME VISIES OP GEDRAG  

Individueel determinisme  

- Handelingsmodel = individuen zijn volledig vrij in hun keuze gedrag 

- Actormodel = individuen zijn aparte entiteiten en staan volledig los van elkaar, ‘every man is an 

Island’ 

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

handelen van individuen beperken of sturen 

- Vaak gemaakte bijkomende veronderstellingen:

➡“Het individu is goed, de maatschappij is slecht”

➡Voor sommige bestaat “de maatschappij” niet. De maatschappij is geen objectieve realiteit, 

maar resultaat van het denken en handelen van een individu 

➡Nadruk gelegd op het handelend individu en de betekenis die het aan zijn handelen heeft 

(=Verstehen) 

➡Mensen definiëren samen de werkelijkheid 


Structureel determinisme 


- Handelingsmodel = het gedrag van individuen wordt volledig bepaald door de spelregels van 
de maatschappelijke structuren waarvan ze lid zijn


- Actormodel = individuen zijn geen aparte entieiten, maar vormen deel van een groter geheel, 
‘no man is an Island’


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

➡Durkheim spreekt van “fait social” 


- Sociale feiten 

➡Vormen objectieve, eigensoortige werkelijkheid buiten het individu

➡Ze zijn dwingend in het sociaal verkeer; ze sturen het denken, handelen, … of het individu 

dat nu wil of niet

➡Ze zijn met elkaar verbonden en vormen samen structuren 


- Soorten sociale feiten (=maatschappelijke structuren):




➡Sociale relaties tussen mensen 

• Vriendschappen, liefde, strijd, competitie, …


➡ Instituties 

• Gezien, vereniging, religie, …


➡Spelregels allerhande 

• Beleefdheidsregels, morele normen en wetten 


- Hoe bepalen ze het gedrag van individuen?

➡Via dwang 


• Stelt verwacht gedrag om sancties te voorkomen 

• Bv: op juist plaats roken om geen boete te krijgen 


➡Via ruil 

• Stelt verwacht gedrag omdat het voordeliger 

uitkomt 

• Bv: op juist plaats roken om dan mss nieuwe 

mensen te leren kennen, positief aangekeken worden, …

➡Via normen


• Stelt verwacht gedrag omdat hij de norm waardeert 

• Bv: op juist plaats roken omdat dat de regel is 


- Vaak gemaakte bijkomende veronderstellingen  

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

maken 

➡Consensusbenadering: het sociaal gebeuren is vooral gericht op evenwicht, stabiliteit en 

consensus. Conflict en tegenstelling zijn onnodig en te vermijden 

➡Conflictbenadering: de samenleving is een arena waar individuen en groepen voortdurend 

strijd leveren om schaarse goederen. Conflict is hier onvermijdelijk en zelfs nodig


BINNEN DE SOCIOLOGIE: 4 PARADIGMA’S  

= manier om naar de realiteit te kijken, theorie (assumpties 
die je maakt over de realiteit)+ methodiek (manieren om de 
realiteit te capteren)


Symbolisch interactionisme (consensus benadering + 
individueel determinisme)


- In ons handelen baseren we ons op de betekenissen die we aan de realiteit toekennen 

- Die betekenissen leiden we af uit de sociale interacties die we met onze medemensen 

onderhouden 

➡Betekenissen zijn sociale producten 


- Die betekenissen worden gehanteerd en veranderd door middel van een verklaringsproces, 
bestaat uit 2 componenten:

➡Communicatie met onszelf: we wijzen eerst die dingen aan die voor ons betekenis hebben 

➡Vanuit de betekenis gaan we in communicatie en interactie met anderen 




Structuur functionalisme (consensus benadering + structureel determinisme)


- Een samenleving bestaat uit delen die elk een specifieke functie hebben en afhankelijk zijn van 
elkaar 


- Alle delen dragen ij tot het in stand houden van het geheel. Men kan de functie van een deel 
begrijpen door te kijken welke bijdrage dat deel levert aan het geheel 


- Welbepaalde delen zijn onmisbaar voor het voortbestaan van het hele systeem 

- Het geheel streeft steeds naar evenwicht 

- Robert K. Merton:

➡Sociale fenomenen kunnen functioneel zijn, disfunctioneel of neutraal 

➡Functies kunnen manifest of latent zijn


(Neo)Marxisme (conflictbenadering + structureel determinisme)


- Een samenleving bestaat uit hiërarchie van sociale posities waar schaarse goederen aan 
gekoppeld zijn 

➡Status, macht, rijkdom, …


- De algemene waarden in een samenleving dienen om de positie en belangen van de heersende 
klassen te bewaren en te bevorderen 


Sociale ruil (conflictbenadering + individueel determinisme)


- In ons handelen baseren we ons op de uitwisseling van sociale goederen. Interacties worden 
enkel aangegaan en voortgezet als de deelnemers er voordeel bij hebben 


- Individualistisch interpretaties: directe ruil  
➡Tussen individuen 

➡Homo economicus: baten maximaliseren, kosten minimaliseren 


- Collectieve interpretatie: indirecte ruil  
➡Tussen collectiviteiten 

➡Arbeidsdeling zorgt ervoor dat mensen erop moeten vertrouwen dat anderen hun sociale 

verplichtingen nakomen. Er is een verwachting tot wederkerigheid 


MODERNE STROMINGEN: ZOEKEN NAAR VERZOENING  

Uitgangspunt 1:

= De samenleving is geen veld van onpersoonlijke maatschappelijke klachten en evenmin een 
verzameling losse individuen 


Uitgangspunt 2:

= er is pas vrijheid als er spelregels zijn 

➡Spelregels zorgen ervoor dat acties en reacties voorspelbaar worden 

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

spelregels wel of niet volgen 

➡Vanuit die beslissing gaan ze (via sociale interacties) de spelregels dus reproduceren of 

veranderen 




➡De gereproduceerd of veranderde spelregels beïnvloeden op hun beurt het gedrag van 
individuen (en andere actoren)


Voorbeeld: obesitas 


- Gedrag 

➡Weinig beweging, take away fast food, …


- Sociale interactie 

➡Fast food op kantoor, alle vervoer met auto …


- Omgeving 

➡Obesitas epidemie, toegenomen zorgnoden, … 


Magisch driehoek 






Maatschappelijke Structuren 
BOEK Deel 1 



Deel 1: Ik en de samenleving 


Hoofdstuk 1: Op ontdekkingstocht door een bekend gebied? 

1. Het dagelijkse leven door de bril van de socioloog  

- Sociologische verbeelding - Mills

➡ Is het bewustzijn dat onze individuele ervarings- en belevingswereld verband houdt met de 

bredere samenleving 

➡Component:


• Geschiedenis: leert ons hoe samenleving tot stand kwam en hoe ze verandert => we 
moeten het verleden kennen om te begrijpen wat er vandaag gebeurt


• Biografie: betreft gebeurtenissen in ons persoonlijke leven die ons hebben gemaakt tot 
wie we zijn als sociaal wezen


• Sociale structuur: gaat over instituties (kerk, politiek, …) die ons leven bepalen 


OVER ETEN EN DRINKEN  

- Op eerste zicht zijn dit primaire behoeften en heeft de bevrediging ervan weinig te maken 
maken met de samenleving. Toch eten en drinken mensen niet overaal op dezelfde manier

➡Wij eten bv: met mes en vork, andere culturen eetstokjes, ….

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


- Ook binnen eenzelfde samenleving treffen we verschillen

➡Sommige brunchen op zondag

➡Niet iedereen eet op hetzelfde uur 


- Een statussymbool is een teken dat niet functioneel wordt gebruikt, maar als verwijzing naar 
rijkdom, macht, prestige 

➡Bv: uniform van politieagent 


- Koffie drinken we niet langer om onze dorst te lessen of om wakker te blijven, het is deel van 
onze sociale rituelen geworden en het kreeg en symbolische waarde


OVER SPORT  

- Sport is drager van symbolische codes van smaken en leefstijlen 

➡Bij arbeidersklasse: patroon van lijft-aan-lijfgevechten 


OVER LIFESTYLE EN LIJFSTIJL  

- Lifestylebladen informeren over wat nodig is voor het imago van de moderne mens. Niet wat 
men is, maar wat men lijkt, is belangrijk 

➡Cultuur van de look is uiteraard niet voor iedereen weggelegd 


- Ondanks diverse lifestyles is er een duidelijk beeld van een lijfstijl = ideale mannelijk en 
vrouwelijk lichaam 

➡Energierijk, lange benen, smalle heupen, vetloos, …


Over liefde  



- Verliefdheid mag wel blind zijn, maar de keuze van een partner is dat niet

➡Mensen huwen meestal binnen hetzelfde sociale milieu 

➡Met iemand uit dezelfde groep valt makkelijker te praten, risico op conflicten kleiner 


- Er is een sociale druk van de omgeving 

➡Gearrangeerde huwelijken 

➡Afkeuring van mogelijke partners door vrienden of door roddels 


- Kans om potentiële partner in eigen kring te ontmoeten wordt groter als de kring groter wordt 


CONTINGENT MAAR NIET ARBITRAIR?  

- Contigent 

➡Als het anders zou kunnen zijn dan het nu is


• Bv: manier van partner vinden, hoe we eten klaarmaken, … 

➡Mensen denken vaak dat toestand van vandaag de ‘natuurlijke’ is. MAAR deze codes van 

social handelen hadden zich ook anders kunnen ontwikkelen 

• ‘Goede manieren’ geleidelijk aanwezig bij alle lagen van de bevolking 

• Bv: hoesten, spugen, … mocht niet langer zomaar in het openbaar; beschaafde 

tafelmanieren 


- Arbitrair 

➡Factoren die verklaren dat de gewoonte, waarden, instellingen in onze samenleving zich zo 

en niet anders ontwikkeld hebben; dat ze geen toeval zijn, niet willekeurig ontstaan zijn


2. Niemand is een eiland - zeker niet in tijden van corona  

“No man is an island entire of itself; every man is a piece of continent, a part of the main” 

➡We kunnen niet zonder elkaar 

➡Elk individu en elke bevolkingsgroep, is belangrijk voor de samenleving en niet alleen om 

economische redenen 

➡Tegelijk is de samenleving belangrijk voor de mensen 


Niemand is een eiland => onderstreept het relationele karakter, de wederkerigheid, van elke 
samenlevingsverband 

➡Relationele vormt ultieme inspiratie van elke sociologie 


SCHERPT DE CORONACRISIS ONZE SOCIOLOGISCHE WAARNEMING AAN? 

- Aan het  begin van de pandemie kwam de visie ‘dat ook deze crisis zou leiden tot een meer 
solidaire en zelfs tot een heel nieuw soort samenleving’


- Oorspronkelijk leek de optimistische kijk ook de waarheid te worden


(TOENEMENDE) ONGELIJKHEID EN ARMOEDE  

- Covid slaat harder toe bij mensen met een lage socio-economische status 

➡Deze mensen wonen in slechtere omstandigheden en dichter op elkaar 

➡Vaker geïsoleerd, zwakkere netwerken => minder goed geïnformeerd 




➡Hebben door leven in armoede vaak ook slechte gezondheid  

- Het overschakelen naar afstandsonderwijs was ook een probleem voor deze mensen 

- Bij verdeling van de coronavaccins was er ook ongelijkheid 

➡Rijkere mensen kunnen makkelijker de rij voorsteken 


ZIJN ‘BUBBELS’ OOK NETWERKEN? 

BLIJF IN UW KOT: HET BELANG VAN SOCIALE CONTACTEN, INTERACTIE EN 
COMMUNICATIE  

Dramatische gevolgen van fysiek isolement:

➡Ouderen die in eenzaamheid stierven 

➡Zorgverleners hadden nog minder tijd om een babbeltje te slaan met iemand 


OVER HET BELANG VAN EEN DRAAGVLAK: TWIJFELAARS EN ANTIVAXERS  

- In het begin werd covid als een soort griep gezien, waarvoor geen bijzondere maatregelen 
nodig waren 


- ‘Fake nieuws’ had gewonen van harde feiten 

➡Vaccin zou risico op autisme verhogen 

➡Er zou een chip ingeplant worden 

➡Vruchtbaarheid vrouwen zou eronder lijden 


HET ‘VERZET’: OMWILLE VAN DE AANSLAG OP ‘DE’ VRIJHEID OF BIJ GEBREK AAN 
SOLIDARITEIT? 

- Vooral aandacht naar beperkingen van de middenklassen 

- Verzet neemt verschillende vormen aan:

➡Online 

➡Gewelddadige protesten


- Het zou ‘het gewone volk’ tegen ‘de elite’ zijn 

- Vraag naar solidariteit 

➡Volstaat het om te klappen om 8u

➡Witte lakens uit de ramen hangen 


- Relatie tussen warme en koude solidariteit wordt scherp gesteld 

➡Koude solidariteit = structurele solidariteit


• We moeten hier in eigen buidel tasten

• Betere verloning en werkomstandigheden 

• Opgeven van aantal gemakken: afstand houden, binnen onze bubbel blijven, …


➡Warme solidariteit

• Het kost ons niets 

• Bv: handen klappen 


RISICOSAMENLEVING VS VERZORGINGSSTAAT? 

Verzorgingsstaat = welvaartstaat:

➡Betreft het geheel van sociale beschermingsstelsels en publieke voorzieningen 




Risicomaatschappij:

➡Verwijst naar het gegeven dat de huidige technologische ontwikkelingen onbeheersbare risico’s 

met zich meebrengen (deze zijn niet beperkt tot specifieke bevolkingsgroepen) 


TOENEMENDE GLOBALISERING VS HEROPLEVENDE NATIONALISME? 

De pandemie wordt mede gedragen door de toenemende globalisering. Er is ook een 
toenemende nationalisme 


Opvallende uiting van toenemende nationalisme:

➡Donald Trump die het coronavirus als het China-virus etiketteerde 

➡ ‘Brits’, ‘Zuid-Afrikaans’ of ‘Braziliaans’ varianten 


3. Een stap verder: een sociologische blik doet beter begrijpen  

Meestal worden vragen zoals “waarom is over de dood spreken taboe?” beantwoord vanuit ons 
‘gezond verstand’. Maar we zouden beter naar algemene regels zoeken 


ECHTSCHEIDING  

- 32% van huwelijken eindigt in echtscheiding 

- Op eerste zicht liggen de oorzaken hiervoor op het louter persoonlijke vlak

- Echtscheidingen hebben belangrijke maatschappelijke oorzaken en gevolgen 

➡Alleenstaande vrouwen lopen een hoger risico op armoede 

➡Veel kinderen lijden onder de scheiding van hun ouders 


Waar zoeken sociologen de verklaring?

➡Letten op frequentie van de echtscheiding

➡Variaties van het inkomen, beroepen, woonplaats of leeftijd van de partners 


Deze kernmerken worden in verband gebracht met de sociale omstandigheden waaronder 
mensen een huwelijk sluiten en dat al dan niet beëindigen 


Voorbeelden van sociale condities:

➡Maatschappelijke trend naar tweeverdienersgezinnen => echtgenoten zijn economisch 

afhankelijk van elkaar 

➡Verminderde sociale druk om samen te blijven vanwege de kinderen 

➡Dalende sociale controle op het privéleven van mensen 

➡Langere levensverwachting 

➡Druk van lockdown op samenlevende 


Echtscheidingen worden zo verbonden met maatschappelijke context 


SUÏCIDE  

- 2017 ongeveer drie zelfdodingen per dag

- 71% wan hen waren mannen 




Wie vertoont er meer kans op (pogingen tot) zelfdoding:

➡Lager opgeleiden 

➡ (Langdurig) werklozen 

➡Alleenstanden 

➡Alleenwonenden 

➡Gescheiden mensen 

➡De leeftijd is belangrijk: meestal mensen jonger dan 50 

➡Geslacht: mannen hebben meer risico 


Emile Durkheim verzamelde statistieken en berekende op basis hiervan zelfdodingsratio’s. 
Onderzocht welke sociale factoren die ratio’s systematisch varieerden: 

➡Religie 

➡Burgerlijke staat 

➡Woonplaats (stad of platteland)

➡Aan- of afwezigheid van militaire opleiding 


De verbanden tussen die kenmerken en de ratio’s hadden ‘sociale integratie’ als 
gemeenschappelijke factor 

➡Zowel een teveel als een gebrek hieraan leidt tot meer zelfdodingsgedrag 

➡Protestanten waren minder betrokken op hun sociale groep (dan katholieken of joden) => meer 

zelfdoding 


ZIEKTE EN DOOD  

- In België leven personen met een lage sociale status minder lang, ze leven ook minder lang in 
goede gezondheid en ervaren ook meer gezondheidsproblemen 


- Levensverwachting is het hoogst voor personen met hoog opleidingsniveau 

- Dit sociaaleconomisch verschil is meer uitgesproken voor mannen


Welke verklaring hebben sociologen voor de maatschappelijke inbedding van die gelijke 
levensverwachting?

➡Sociaaleconomische status (SES)


• Deze invloed verloopt meestal niet rechtstreeks 

• Laag inkomen is meestal resultaat van werkloosheid

• Gebrek aan geld verplicht mensen om genoegen te nemen met goedkope woningen, minder 

leefruimte

➡Gevoel van machteloosheid, de afwezigheid van een locus of control 


• Beschikken enkel over ongezonde vluchtwegen: roken, comfort food, …


4. Een eerste definitie van sociologie  

Alle definities van sociologie hebben in hun verscheidenheid toch nog aantal elementen gemeen:

➡Sociaal handelen 

➡Sociale interacties en relaties 

➡Sociale omgeving die dat sociaal handelen beïnvloed

➡Voorspelbaarheid van dat handelen 

➡Mensen als sociaal product 




Sociologie = de wetenschap die de maatschappelijke patronen en structuren bestudeert, in hun 
ontstaan, voorbestaan en veranderen, en ook het sociaal handelen van mensen in wisselwerking 
met deze patronen en structuren 


Maatschappelijke patronen en structuren 
➡Alle sociale fenomenen die relatief onafhankelijke van ons handelen bestaan

➡Twee soorten patronen:


• Positionele dimensies: het best zichtbaar. Verwijst naar de posities die we in de 
samenleving bekleden. We kunnen deze achterhalen door te observeren hoe vaak personen 
met elkaar contact hebben


• Cultuurpatronen: gaan over opvattingen, over waarden en normen, doelstellingen en 
verwachtingen. Die opvattingen sturen ons handelen 


➡  Deze twee patronen zijn voortdurend in wisselwerking met elkaar. Samen bepalen ze het 
sociaal handelen 


Sociaal handelen  
➡Het word rechtstreeks of onrechtstreeks beïnvloed door het handelen van anderen 

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

➡ ‘Associale gedrag’ is ook gericht op anderen en valt enkel te verklaren vanuit de 

maatschappelijke context waarin het ontstaat en vorm krijgt 




Hoofdstuk 2: De samenleving is een veld van tegengestelde krachten 


Het samenleven heeft aanleiding tot:

➡Perverse effecten  

• = zijn effecten die tegengesteld zijn aan de oorspronkelijke bedoeling van een handeling en 
die soms zelfs vernietigen 


➡Tegenstellingen tussen individu en samenleving, tussen actor en factor, tussen nurture en 
nature 


➡Mogelijkheden en kansen, maar ook beperkingen en hinderpalen 

➡Solidariteit en conflict 

➡Gelijkheid en ongelijkheid 


Marx 

➡De burgerij is de heersende klasse in het kapitalisme 


Weber 

➡Vormt protestantse ethiek een belangrijke factor voor het ontstaan van het moderne 

kapitalisme 


Merton 

➡Stelt dat de puriteinse waarden die de studie van de natuur stimuleerden, leidden tot 

inzichten die op den duur die religieuze leerstellingen ondergroeven

➡Het mattheuseffect: om aan te duiden hoe de universiteitsprofessor die als eerste een 

assistent binnenhaalde, een grote voorsprong verwierf op collega’s


	 Illustraties van het mattheuseffect:

➡Kinderen van hoger opgeleiden studeren meestal veel langer dan kinderen van lager 

opgeleiden. Daardoor krijgen ouders langer kinderbijslag 

➡Hoger opgeleiden leven langer dan lager opgeleiden 


Algemeen wordt verondersteld dat een gelijkere toegang tot het hoger onderwijs bevorderlijk zou 
zijn voor sociale mobiliteit. Dit is niet noodzakelijk het geval 

➡Jobs van hoger opgeleiden zijn beperkt 


Overal in de samenleving spelen dit soort krachten een rol:

- Middelpuntzoekende krachten: mensen en groepen zoeken elkaar op en werken samen 

➡Deze houd de samenleving samen 


- Middelpuntvliedende krachten: mensen bestoken elkaar en sluiten elkaar uit

➡Rukt de samenleving stuk 


1. Individu en samenleving: een stijd van goed tegen kwaad?  

Simplesmen maken het leven misschien eenvoudiger, maar ze helpen niet om de 
maatschappelijke werkelijkheid te begrijpen




Hikikomori = jongeren die zich maandenlang in hun kamer opsluiten met een computer, … en 
weigeren mee te doen met wat zich daarbuiten afspeelt (in Japan)


Individuen zijn niet vrij en ongebonden en de samenleving is geen onpersoonlijk gedrocht dat hun 
vrijheid beknot en belemmert


Simmel analyseert hoe de mode een op het eerste gezicht onwaarschijnlijke verbinding tot stand 
brengt tussen twee drijfveren van de mensen:


1) Ze willen zich maatschappelijk confronteren 

2) Ze willen zich individueel onderscheiden van de ‘grijze massa’ 


Tijdens ons leven gaan we voortduren relaties aan met anderen. Ondanks onze unieke 
persoonlijke eigenschappen zijn we altijd vertegenwoordigers van de samenleving

➡Bv: prof sociologie zien we niet als unieke individu maar als iemand die het onderwijssysteem 

vertegenwoordigd 


Vervreemding betekent dat het tot de essentie van het menselijke bestaan behoort dat onze 
scheppingen een eigen leven gaan leiden en zich zelfs tegen ons kunnen keren 


Marx 

➡Zag vervreemding van de arbeid als het kenmerk van de kapitalistische productiewijze


We geven dus niet alleen vorm aan de samenleving, we ondergaan ook, haar soms heel 
verregaande invloeden, zowel ten goede als ten kwade


Ook mensen die uit een samenleving stappen, kunnen dat alleen met behulp van het denken en 
het spreken dat ze in die samenleving hebben geleerd  


MAATSCHAPPELIJKE STRUCTUREN VS INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE ACTOREN: HET 
ACTOR-FACTORDILEMMA  

Maatschappelijke structuren:

➡Ze zijn niet statisch 

➡Mensen kunnen ze veranderen, mits collectief optreden 


Actoren:

➡Je hebt zowel individuele actoren als collectieve actoren (bv: bedrijf, politieke partij) 


Nature vs nurture debat:

➡Nature: genetisch materiaal dat van ouder op kind wordt doorgegeven 

➡Nurture: maatschappelijke omgeving waarin een persoon opgroeit en invloeden van deze 

omgeving op de ontwikkeling 


2. De samenleving: een vat vol mogelijkheden en beperkingen  



De samenleving biedt ons mogelijkheden en legt ons tegelijk beperkingen op. Allerlei dingen die 
vanzelfsprekend lijken, worden enkel mogelijk omdat we deel uitmaken van een sociaal verband, 
meer bepaald omdat we hier en nu, in deze samenleving leven 


De moderne samenleving biedt de mogelijkheid om te plannen

Er beginnen vandaag de dag veel meer jongeren te studeren. Op eerste zicht is dit het gevolg van 
de democratisering 

➡Democratisering is een gevolg van het verlagen van sommige drempels naar het hoger 

onderwijs voor jongeren uit minderbegoede gezinnen

➡Conservatieve mensen zeggen dat de daling van de kwaliteit van het hoger onderwijs het 

gevolg is van het feit dat de poorten opengesteld zijn 

• Schrijven het toe aan ‘massificatie’, dit zou ook het gevolg zijn van de democratisering 

• Er zouden veel meer minder geschikte jongeren toegaan krijgen tot hoger onderwijs


Onze samenleving biedt niet alleen mogelijkheden, maar heeft ook kenmerken die als 
beperkingen worden ervaren. Drempels die hier verantwoordelijke voor zijn:

➡Wettelijke 

➡Reglementaire 

➡ Informatieve 

➡Dispositionele 


• Gebaseerd op attitudes en percepties ten aanzien van bv leren en school

➡Situationele 

➡ Institutionele 


‘Eindige vrijheid’ = beperkingen zorgen voor vrijheid 


Routines: samenleven is onmogelijk zonder voorspelbaarheid van handelen. Maatschappij is 
grotendeels een ervaring van routines (vb. rood stoppen en groen doorrijden)


3. Solidariteit vs strijd  

Het complexe samenspel van solidariteit en strijd houdt de samenleving ‘samen’ en ‘levend’ 


SOLIDARITEIT EN COHESIE  

Solidariteit = wat een groep, een organisatie, een samenleving samenhoudt, solide maakt, een 
identiteit geeft 

➡Zonder solidariteit kan een samenlevingsverband niet bestaan, ze mist het bindmiddel, 

cement voor sociale cohesie


Structurele solidariteit: heeft een ingrijpendere en langdurigere impact op ons leven. Het gaat over 
structurele mechanismen die in de samenleving zijn ontwikkeld om het samenleven te bevorderen 

➡Arbeidsdeling leidt tot veralgemeende afhankelijkheid (= veelheid van netwerken waar 

iedereen deel van uitmaakt en zonder dewelke we niet zouden overleven)

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

hulpeloosheid 




Sociale zekerheid 

➡Systeem van structurele solidariteit 

➡= sociale bescherming 

➡Horizontale inkomensherverdeling: iedereen bevindt zich in de loop van zijn leven een tijd aan 

de betalende kant en een tijd aan de ontvangende de kant van het solidariteitsstelsel (bv.: van 
gezonde naar zieke mensen)


Mattheuseffect: rijke mensen worden rijker en arme mensen worden armer


Durkheim: typologie van solidariteit —> solidariteit veranderde van aard doorheen de 
modernisering van de maatschappij


1) Traditionele samenleving: weinig arbeidsdeling met mechanische solidariteit

2) Moderne maatschappij: complexe arbeidsdeling met organische solidariteit


Collectieve bewustzijn: het geheel van de gedeelde overtuigingen dat al bestond voordat we er 
waren en dat zal voortbestaan als we weer zijn verdwenen 


Individualisering: er is geen dominante cultuurpatroon meer dat de eigen waarden, normen en 
gedragspatronen van de sociale klassen en andere groepen overkopelt


Vroeger leefden mensen binnen zuilgemeenschappen: ze waren ‘katholiek’, ‘socialist’ of ‘liberaal’ 
en dat ‘voor het leven’

➡Op basis van de zuil waartoe ze behoorden, konden dingen over hun leven met grote zekerheid 

worden voorspeld 


Solidariteit heeft ook een donkere zijde: 

➡Kunnen groep afsluiten van de buitenwereld

➡Onmogelijkheid om mentaal te ontsnappen

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

➡Uitsluiting is de ultieme sanctie


STRIJD EN CONFLICT  

Conflicten zijn onvermijdelijk. Er zijn twee verschillende visies binnen de sociologie omtrent strijd 
en conflict:


1) Ordesociologen zijn functionalisten: alles wat bestaat in de samenleving een bijdrage 
levert tot haar bestaan en voortbestaat 


Traditionele samenleving Moderne samenleving 

Arbeidsdeling 
Eenvoudig: homogeen, gesloten 
samenleving, gemeenschappelijk 
bezit, altruïstische zelfdoding

Complex: nieuwe beroepen, 
verhoogd individualisme, privaat 
bezit, egoïstische doding

Solidariteit 

Mechanisch: vanzelfsprekende 
solidariteit, soort zoekt soort

Organisch: vrijblijvende 
solidariteit, complementariteit, 
secularisering (scheiding staat en 
godsdienst)



➡Elke vorm van conflict/afwijking van de norm is negatief omdat ze het voortbestaan van 
het geheel bedreigen 


➡Functionalistische analyse is snel conservatief 

2) Conflictsociologen: conflicten zijn inherent aan de samenleving 


➡Klassenconflict (Marx): proletariaat vs. burgerij, werkgevers vs. werknemers


Verschillende soorten maatschappelijke conflicten:

- Klassenconflict 
➡Burgerij vs proletariaat, werkgevers vs werknemers 


- Individuele conflicten 
➡Bv: tussen chauffeurs voor een parkeerplaats 


- Belangenconflicten

➡Wanneer in situatie van relatieve schaarste twee actoren dezelfde sociale goederen 

opeisen 

- Waardenconflicten 
➡Ene actor word gedreven door de overtuiging van het eigen morele gelijk en de andere 

actor zijn eigen opvattingen, waarden en normen opleggen

- Manifest conflict 
➡Open conflict, zichtbaar voor de actoren en de toeschouwers 

➡Bv: oorlog, staking, politiek debat, …


- Latent conflict  
➡ Is aanwezig, maar wordt niet waargenomen door de betrokkenen en zeker niet door 

buitenstanders 

➡Dit wordt een manifest conflict als het zichtbaar wordt 


Conflicten kunnen: 

1) Functionele conflicten: dragen bij tot de continuïteit van het samenlevingsverband. Hier 

gaat de interactie tussen actoren gewoon door 

2) Disfunctionele conflicten: onderhandelingsruimte wordt gesloten en daarmee het 

vermogen om naar oplossingen te zoeken 


Conflicten paradox: conflicten worden vaak vermeden ook al kunnen ze functioneel zijn 


4. Ongelijkheid vs strijd  

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


Drie perspectieven van gelijkheid:

1) Juridische gelijkheid: het probleem is opgelost wanneer iedereen formeel dezelfde rechten 

heeft 

2) Gelijkheid als uitkomst: staat waarin mensen ongeveer dezelfde materiële rijkdom en 

hetzelfde inkom hebben




3) Gelijke kansen: mensen hebben gelijke rechten bij hun geboorte, maar er gaan hier geen 
gelijke middelen mee gepaard




Hoofdstuk 3: Welk nut heeft de sociologie voor wie geen socioloog wil 
worden? 

1. De sociologie, een wetenschap als (g)een ander?  

Eerst moest de wereld worden onttoverd “de Entzaüberung der Welt”, zoals Weber dat noemde. 
Zodra de mensen die samenleving zagen als door henzelf gemaakt en dus ook als ‘maakbaar’, 
werd ze voorwerp van onderzoek en beleid 


Factoren die hier een rol in speelden:

- Verlichting 

- Franse Revolutie 

- Industrialisering 


Auguste Comte wordt vaak gezien als de vader van de sociologie

➡Hij nam zich voor om een wetenschap van de samenleving te scheppen naar het beeld van 

de natuurwetenschappen 

➡Ze zou de maatschappelijke verschijnselen waarnemen en ordenen en uit die waarnemingen 

algemene wetten formuleren 

➡Noemde hij eerst “physique sociale” of sociale fysica 


1888: voor het eerst benaming ‘socioloog’ 


2. Er is meer wetenschap onder de zon dan enkel natuurwetenschap  

Sociologie gaat om het waarnemen, beschrijven, analyseren en verklaren van de werkelijkheid. De 
socioloog kijkt naar structuren in samenlevingsverbanden en hoe die het handelen van actoren 
mee vormgeven 


Een structuur verwijst naar een georganiseerde samenhang tussen fenomenen, naar een 
(meestal onderliggende) samenspel tussen kenmerken en leidt tot een zicht op de 
regelmatigheden in de werkelijkheid 


- Structuren staan nooit los van de feiten


Sociale wetenschappen (bv: sociologie) zijn niet van dezelfde aard als de natuurwetenschappen

- De sociologie kan haar materiële voorwerp, de samenleving, niet op dezelfde manier 

bestuderen 

➡Dit door ‘eigen-aardige’ van de samenleving

➡We hebben te maken met subjecten (mensen) die vergelijkbaar zijn, maar niet 

verwisselbaar 

➡Elke samenleving functioneert ten dele volgens particuliere watmatigheden 


- De samenlevingen kunnen veranderen terwijl de natuurwetten dit niet kunnen 

➡Bewuste veranderingen: aangebracht via economisch en sociaal beleid, via planmatig 

ingrijpen 

➡Onbewust: 

• Self-destroying prophecy

• Self-fulfulling prophecy 




- Met de natuur kan worden geëxperimenteerd en met een samenleving niet 

➡Door ethische normen 

➡Door aard van de samenleving: als mensen door hebben dat ze waargenomen worden, 

kunnen ze zich anders gaan gedragen —> experimentele effect

- In de sociale wetten bestaan er enkel probabiliteitsverbanden 


➡Bepaalde statistische kans dat fenomeen B zich voordoet als A gebeurt, met 
onzekerheid van de oorzakelijkheid —> functionele relaties 


Toch vertoont de sociologie alle kenmerken van een moderne empirische wetenschap 


3. Een socioloog onderzoek sociale feiten  

Durkheim: heeft de sociale werkelijkheid een eigensoortige werkelijkheid genoemd, die niet kan 
worden herleid tot de som van individuele eigenschappen, behoeften of neigingen 


➡Bouwstenen van deze werkelijkheid worden gevormd door sociale feiten 


Sociale feiten:

- Sociale relaties tussen mensen: vriendschap, liefde 

- Strijd en competitie

- Instituties zoals het gezin, godsdienst, …

- Beleefdheidsregels, morele normen en weten 


Menselijk handelen ligt aan de basis van die sociale feiten


Generaties voor ons hebben een bepaald samenlevingspatroon tot sociale orde gemaakt 

- Arbeidsethos

- Wie zorg draagt voor ouderen

➡Vroeger werden ze binnen het gezin van de kinderen opgenomen 

➡Nu: kunnen ze naar een rusthuis gaan 


- Spugen mag niet langer in het openbaar 


4. De sociologie: een van de huizen op het plein van de samenleving, met 
verschillende kamers en de bijbehorende ramen  

De sociologie is niet de wetenschap van de samenleving 


5. Wat brengt de sociologie ons bij? 

Sociologische kennis helpt om sociale problemen efficiënter en doelmatiger tot een oplossing te 
brengen 


Wat de sociologie kritisch analyseert, is wat we in het dagelijks leven als vanzelfsprekend ervaren 


Sociologische inzichten leren je dat je deel uitmaakt van een complex veld 




Hoofdstuk 4: De ene bril is de andere niet 


1. We dragen allemaal een bril! Over selectieve waarneming  

Welke factoren dragen bij tot selectieve waarneming? 

- Fysieke en sociale beperkingen 

➡We kunnen niet iedereen en alles in de samenleving kennen of op alle plaatsen tegelijk 

aanwezig zijn

- We hebben bepaalde belangen te verdedigen 

➡Bv: afhankelijk van wie het verhaal verteld zal deze anders gaan


- Informatie over persoon/toestand

➡Bepaald wat je waarneemt en hoe je het waarneemt 


- Onderwijs 

➡Soort onderwijs bepaald in belangrijke mate het optreden van vreemdelingenhaat 


- Voorkeur of afkeer van persoon/toestand

➡Steunt op esthetische en ethische categorieën 


2. Over referentiekaders, pygmalion en stereotypes  

Een referentiekader is een raamwerk dat stapsgewijs wordt opgebouwd, vanuit de ervaringen 
die mensen opdoen


- Het zal hun verdere waarnemingen selectief sturen

- Het vormt een geheel en is relatief stabiel door de tijd heen

➡We hebben geen aparte referentiekader voor elke specifieke situatie 


- Stereotypes maken hier deel uit

- Ze kunnen radicaliseren tot overtuigingen 

➡Deze kunnen gevaarlijk zijn en kunnen leiden tot grote spanningen 


- Groepsmatig gedeelde referentiekader = cultuurpatroon = symbolische structuren

- Wetenschappelijke onderbouwde referentiekader = paradigma’s 


Pygmalioneffect: verwachtingen die mensen hebben over bepaalde dingen zorgen ervoor dat ze 
die zaken beïnvloeden 


➡Verwachtingen van leerkrachten over schoolprestaties leerlingen, beïnvloeden die 
schoolprestaties 


➡Hoe hoger de verwachtingen van de leerkracht, hoe beter de leerling zal presteren 


Aan de basis van dit fenomeen liggen stereotypes 


Stereotypes zijn min of meer gefixeerde en vereenvoudigde voorstellingen over (de leden van- 
andere groepen, die in een bepaalde groep of sociale categorie gangbaar zijn, zonder dat ze op 
feiten zijn gebaseerd. Ze kunnen positief zijn, maar zijn meestal negatief 


Kenmerken van stereotypes:

- Vereenvoudigd 

- Vertekening 

- Veralgemening 




Negatieve stereotypen hebben een significant maatschappelijke impact


Stereotype kunnen:

- Soms hulpmiddel zijn om de complexiteit van de sociale omgeving te verminderen 

- Een onschuldige simplificatie zijn

➡Bv: luidruchtige Italiaan 


Stereotypes zijn absoluut niet onschuldig wanneer de andere wordt herleid tot het negatieve etiket 
dat hij/zij opgeplakt krijgt. De met stereotypering verbonden vooroordelen leiden tot 
ontmenselijking 


3. Het breekpunt tussen common sense en wetenschap  

Perspectieven op armode:


1) Legt de schuld bij de mensen zelf

➡Lui, spilzuchtig, drankzuchtig 


2) Zoek de oorzaak in persoonlijke tegenslagen 

➡Ziekte, handicap


3) Zoekt verklaring bij de inrichting en het functioneren van die instituties, groepen, …

4) Gaat over fenomenen zoals stereotypering, stigmatisering, onvoldoende beleidsaandacht 

voor minderheden 

5) Stelt veranderingen centraal; die per definitie tijdelijk zijn 


➡Bv: economische crisis

6) Gaat over de rol van samenleving op het in stand houden van bv: armoede bij bepaalde 

mensen 


Voorwaarden om door wetenschappelijke kwaliteitscontrole te geraken: 

- Representativiteit van de gegevens 

- Moeten betrouwbare en gestandaardiseerde methoden gebruiken 

- Validiteit: gaat over de vraag of de gegevens die worden verzameld wel een goede 

uitdrukking zijn van datgene wat wordt onderzocht 


Sociale wetenschappers maken deel uit van de werkelijkheid die ze bestuderen: ze zijn tegelijk 
waarnemer en waargenomene 

=> ze zullen anders tegen hun studieobject aankijken 

Intern Extern 

Micro: individu, het gezin (1) persoonlijke tekorten, individueel 
schuldperspectief, blaming de victim 

(2) persoonlijke ongevallen, 
individuele ongevalperspectief 

Meso: groepen, 
gemeenschappen, 

instituties 

(3) de structuur en/of het functioneren 
van de groep, gemeenschap, …, 
institutioneel schuldperspectief 

(4) factoren en actoren uit de 
omgeving, institutioneel 
ongevalperspectief 

Macro: ‘de’ samenleving 
(5) de samenlevingsordening, 
maatschappelijk schuldperspectief of 
structureel perspectief 

(6) veranderingen en conjuncturen 
maatschappelijke ongevalperspectief 
of conjunctureel perspectief 



Deel 2: Sociologische blokken en bouwsels 

1. Sociaal handelen  

WAT IS SOCIAAL HANDELEN? 

Is handelen dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt beïnvloed door het handelen van anderen 

➡Het gaat over gedrag waarbij we rekening houden met anderen en ons gedrag daarop 

afstemmen. Het gaat dus om handelen dat zinvol betrokken is op dat van anderen 


- Sociaal handelen kan gericht zijn op voorbije, tegenwoordige of toekomstige handelen 

➡Voorbije: geleerd hand te geven bij ontmoeting, dat ge je opnieuw stellen 

➡Tegenwoordige: momenteel in aula zitten om in interactie te gaan met de prof 

➡Toekomstige: piekeren over wat morgen met Kim gaat gebeuren


- Ook niet-handelen kan sociaal-handelen zijn (bv: iemand geeft je geen hand)

- Sociaal handelen vindt plaats tussen actoren 

➡Kunnen individuen zijn en/of sociale eenheden 

➡Bv: groepen, bedrijven, landen, …


4 IDEAALTYPES VAN SOCIAAL HANDELEN 

Max Weber: de pionier van het sociaal handelen, gaat ervan uit dat volgende zaken geen sociaal 
handelen zijn:


- Handelen gericht op objecten, ook wanner dat sociaal aangeleerd is

➡Bv: timmeren, spitten


- Innerlijk gericht handelen 

➡Bv: mediteren, bieden 


- Gelijktijdig handelen, ook wanneer dat het effect is van maatschappelijk conventies 

➡Bv: botsing tussen 2 fietsers 


Weber onderscheid 4 ideaaltypes van sociaal handelen:

= een heuristisch instrument om zaken te begrijpen, maar in de realiteit komt een ideaaltype bijna 
nooit voor 


Affectief sociaal handelen 

- Gaat over emoties. Het handelen is niet gericht op een bepaald doel en refereert ook niet naar 

een waarde

- Vaak impulsief handelen en niet stilstaan bij de gevolgen

➡Centrale vraag: zijn emoties puur “natuurlijk’? Of worden emoties ook sociaal gereguleerd?

➡Bv: depressie, huilen bij een overwinning of tijdens een uitvaart

• Internalisatie (symptomen in gevoelens en gedachten zichtbaar —> vrouwen) vs 

externaliseren (situatie omzetten in sterk observeerbaar gedrag —> mannen)

• Zelfmoordgedachten: is sterk gerelateerd aan de regio, in welke mate wordt dit als 

aanvaardbaar gezien?

• Somatisatie: pijn/emoties worden in fysieke klachten vertaald 

• Stigma en taboe




Traditioneel sociaal handelen 

- Gaat over quasi-automatische handelen, het onbewust volgen van diep ingewortelde 

gewoonten

➡Bv: Alzheimer patiënt geeft hand aan dokter wanneer die de kamer binnenkomt, elke zondag 

lunchen met het gezin


Waarderationeel sociaal handelen  
- Gaat over handelen omwille van het waardevolle van het handelen zelf, onafhankelijk van het 

resultaat 

➡Bv: depressieve vrienden ondersteunen omdat je de vriendschap belangrijk vindt, religie


Doelrationeel sociaal handelen 

- Is gericht op het systematisch realiseren van doelstellingen —> vindt plaats om specifieke 

resultaten te bereiken

➡Bv: depressieve vrienden ondersteunen via het ‘opleggen’ van stap-voor-stap-doelen,


2. Interactie en communicatie  

WAT IS INTERACTIE? 

= interactie heeft betrekking op waarneembare handeling in het tussenmenselijke verkeer 


Mechanismen van interactie:

- Beleefde inattentie = mensen die elkaar ongewild ontmoeten doen niet opdringerig

➡Geen aandacht geven aan iets om beleefd te zijn 

➡Bv: kijken iemand die bij ons komt in de lift niet aan 


- Front stage en back stage 

➡We gedragen ons anders in het openbaar (=front stage) of in privé (back stage) 


- Persoonlijke ruimte 

➡ Is de fysieke afstand die men tussen elkaar moet houden 

➡Afhankelijk van de cultuur of de persoon met wie je in interactie bent is dit anders 


- ‘Tussen haakjes’

➡Dit geeft het begin en het einde van de interactie aan 


Kenmerken van interacties:


Gericht en ongericht Gericht: interactie partners richten zich uitdrukkelijk tot elkaar  
Ongericht: we zijn ons bewust van elkaar maar gaan niet over tot directe 
interactie

Frequentie Het aantal interacties die per tijdseenheid plaatsgrijpen

Regelmaat Vaste interactie: iets kan regelmatig zijn, maar daarom niet frequent (bv.: éénmaal 
per jaar een gesprek met iemand)



COMMUNICATIE  

= de betekenis die we aan het handelen toekennen, bestaat ook dikwijls zelfstandig


Is de non-verbale communicatie van de belangrijkste emoties iets universeel? Of is het cultureel 
bepaald? 


Culturele verschillen in communicatie:

- Begroeting: handen schudden, kus, …

➡Zijn vanzelfsprekend en moeten door de corona crisis opnieuw herbekeken worden

➡Bv.: corporate hugging —> regels omtrent knuffelen op de werkvloer


- Handgebaren 

➡Dezelfde gebaren kunnen andere betekenis hebben afhankelijk van de regio 


“Hoog context” vs ‘laag context communicatie:


- Hoog context communiceren 

➡Hier ligt veruit de meeste informatie van een bericht vervat in de context 

➡ In hoog-context culturen zijn de woorden die uitgesproken worden ondergeschikt aan de 

boodschap die niet uitgesproken worden maar wel gestuurd worden 

➡Bv: cadeau geven om beleefd over te komen 

➡Een persoon kan enkel de boodschap begrijpen als die ook de context snapt


- Laag context communiceren  
➡Betekent dat alle informatie die nodig is om een bericht te kunnen begrijpen is opgenomen in 

het bericht zelf

➡Bv: heel veel voorbereiding, uitschrijven, zoeken 


Het is zeer belangrijk om non-verbaal gedrag uit de context af te leiden

- Bv: in sommige (meestal collectivistische) landen is het not done om nee te zeggen, 

waardoor ze ja zeggen en jij uit gedrag moet afleiden dat ze nee bedoelen

- Bv: dit werk ook omgekeerd→heel resoluut nee zeggen (vb.: Rusland, Frankrijk), maar 

betekent niet perse ‘nee’ maar wel ‘het is onvoldoende’


Uitgebreidheid Aantal situaties waarin interactiepartners elkaar ontmoeten: hoe meer 
situaties, hoe belangrijker de interactie (bv.: zowel op het werk als in de 
vrije tijd)

Coördinatie De mate waarin de interactie tussen de betrokkenen goed op elkaar is afgestemd

Richting Met betrekking tot wie het initiatief neemt: eenzijdig; vaak uitdrukking van 
sociale hiërarchie, tweezijdig; vaak uitdrukking van egalitaire verhoudinge

Dichtheid Verwijst naar het communicatie aspect van interactie

- Direct; interactie en communicatie vallen samen

- Indirect; interactie en communicatie zijn compleet gescheiden (vb 

mails)



Verbale en non-verbale communicatie


Communicatie omvat het overdragen van gedachten, gevoelens, wensen en strevingen zodat 
anderen worden geïnformeerd over wat je denkt, voelt of wenst.


- Het is een boodschap die van A (zender) naar B (ontvanger) gaat

- Communicatie brengt interactie met zich mee, maar interactie brengt niet noodzakelijk 

communicatie met zich mee

Pseudocommunicatie = een soort van communicatie waarbij men aan de gehanteerde symbolen 
of codes een verschillende betekenis kan hechten. En dat gevaar is des groter bij non-verbale 
communicatie


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 (bv.: hoe gaat 
het ermee?)


Gemeenplaatsen (clichés) gaat om vragen als ‘hoe gaat het ermee?’ Of om vaststellingen zoals 
‘mooi weer vandaag’, waarop geen echt antwoord wordt verwacht


Non verbale communicatie is de uitwisseling van informatie en betekenis door 
gezichtsuitdrukkingen, gebaren en lichaamshoudingen. Het kan gaan om:


- Het herhalen van wat verbaal is (ja zeggen en tegelijk knikken)

- Beklemtonen van de verbale communicatie (wijzen met wijsvinger wanneer je iemand 

beschuldigt)

- Vervangen van de verbale communicatie (niks zeggen en nee schudden)

- Tegenspreken van verbale communicatie (iets bevestigen maar een twijfelende blik)

- Structureren en reguleren van de verbale communicatie (spreekpauzes, aankijken en 

wegkijken)


Impact van sociale media op communicatie


Communicatie is complexer door technologische ontwikkelingen. Oude en nieuwe media kunnen 
we vergelijken op basis van interactiviteit, sociabiliteit, mediarijkdom, autonomie, spelkarakter, 
privacy en personalisering. Nieuwe media scoort op elk vlak beter.


Internet bundelt diverse communicatievormen. Kan zowel voor publieke als private communicatie 
gebruikt worden. Net zoals mobiele telefoon.


Drempels komen dus lager te liggen, zowel voor wie verbaal minder goed uit de voeten kan als 
voor wie voorheen er nooit aan zou denken om een hiërarchisch hogergeplaatste te moeten 
aanspreken.


- Nadeel: cyberpesten, hyperpersonalisering (= mensen wisselen zeer vertrouwelijke 
informatie uit, ze zijn niet enkel passieve ontvangers maar ook actieve zenders)


- Voordeel: online werken




Tegelijk verdwijnt of verzwakt de werkplek als knooppunt van informatie en netwerken. Je knoopt 
geen sociale relaties meer aan. Face-to-face contacten verdwijnen, en daarop zijn relaties van 
vertrouwen meestal gebaseerd


3. Sociale relaties, posities en status  

Wanneer interacties en communicatie volgens vaste patronen verlopen, ontstaan er min of meer 
autonome sociale entiteiten (bv: groep, bedrij) met een eigen structuur en dynamiek. Die sociale 
entiteit gaat het sociaal handelen daadwerkelijke aansturen 


Basiselementen in elke sociale structuur:

- Sociale posities = de plaatsen die actoren in een sociale eenheid innemen 

- Sociale relaties = de verbindingen tussen de sociale posities 


Zodra je in een groep zie zal deze 4 fasen doorlopen:

1) Forming fase: de vorming van de groep vindt hier plaats; het is nog niet duidelijk wie 

bepaalde rollen gaat innemen 

2) Storming fase: hier ga je aftoetsen hoe je met elkaar moet omgaan en wie bepaalde rollen 

krijgt; hier vinden de meeste conflicten plaats

3) Norming fase: men komt tot een consensus en bakent de doelen van de groep af; we 

komen hier tot rust 

4) Performing fase: de groep heeft een visie/strategie en kan autonome functioneren 


Deze 4 fasen zijn niet eindig, als er iemand weg gaat bij de groep of er komt iemand bij dan 
moeten al deze stappen weer doorlopen worden


SOCIALE RELATIES  

Structuurfunctionalisme: de patronen in interactie en communicatie worden bepaald door al 
aanwezige gemeenschappelijke waarden en normen (diepgewortelde maatschappelijke 
consensus)


Ander perspectief: die patronen ontstaan door interactie en communicatie op zich, proces van 
zoeken en tasten.


Wat zijn sociale relaties?

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

van elkaar zullen handelen (stabiele betrekkingen)

- Relaties kunnen primair of secundair zijn


Primaire relaties Secundaire relaties 

Sociale afstand Kort lang

Aard Face-to-Face Functioneel 

Betrokkenheid Totale persoon Positiebekleder 



Relaties kunnen actueel of potentieel zijn:

- Actueel: met wie een actor effectief omgaat

- Potentieel: met wie een actor in contact kan komen


Relaties kunnen kort of lang zijn: (Ricoeur)

- Lang: ontstaan in context van rolpatronen en groepsverbanden 

- Kort: direct, spontane en wederzijds subjectieve voorkeur




SOCIALE POSITIES 

Sociale posities verwijzen naar de plaatsen die actoren 
binnen samenlevingsverbanden innemen en sociale 
relaties naar de verbindingen tussen die sociale posities. 
Bij elke sociale positie horen waarderingen (sociale 
statussen) en verwachtingen (sociale rollen)


Als we over sociale posities spreken dan moeten we niet 
alleen aan de positie van belangrijke mensen denken. 
Iedereen bekleedt namelijk meerdere sociale posities. Je bent moeder of dochter, student of 
werkster, leerkracht of verpleegster, etc


Positieset = geheel van posities die een actor inneemt 


Vrijwel alle posities bestaan onafhankelijk van de mensen die ze nu bekleden


In het werkelijke leven tref je geen aparte posities aan, maar wel positiestellen. We zijn 
tegelijkertijd moeder én dochter én zus én studente én vriendin


Hoe komen individuen op specifieke posities terecht? 

Er zijn hier twee mechanismen voor:


1) Toewijzing (ascription): o.b.v. criteria die vreemd zijn aan de inhoud van de positie; 
kenmerken waar je niets aan kan doen 

➡Bv: geslacht, etniciteit, adel bij geboorte


2) Verwerving (achievement): o.b.v. formele en informele maatschappelijke kwalificaties die 
nodig zijn om die positie waar te maken

➡Bv: diploma, promotie door prestaties


Voorbeeld: discriminatie op de arbeidsmarkt


Basis Emotioneel Rationeel, instrumenteel 

Sociale ruimte Meer privé Meer publiek 

Organisatietype Associatie Bureaucratie 

Samenlevingstype Gemeinschaft Gesellschaft 



In België zijn 7/10 native borns aan het werk 
(= in België geboren)


In België zijn 5,8/10 foreign borns aan het 
werkt 

—> scoort het slechts van de OEZON landen


WAT IS SOCIALE STATUS?  

Sociale status (of prestige) = de waardering die gekoppeld is aan een positie 

➡Bv: de positie van een psycholoog heeft meer status dan de positie van een vaatwasser 


Sociaal aanzien = de waardering gekoppeld aan de positiebekleder 

➡Bv: de waardering voor de professionele kennis en inzet van die specifieke psycholook 


In veel sociale eenheden is er een rangorde van posities met een hogere sociale status naar 
posities met een lagere sociale status (= sociale stratificatie). In (bijna) alle samenlevingen bepaalt 
de beroepsstatus in hoge mate iemands sociaal aanzien 


- Sociale stratificatie → samenleving verdeeld in laagjes en binnen laagjes makkelijker 
communiceren met elkaar


- In veel samenlevingen gaat “ouder worden” gepaard met toenemende sociale status

➡Niet in het Westen sinds het kapitalisme —> ouderen minder belangrijk voor 

productieproces = nieuwe instituties ontwikkelen om ouderen buiten het basisstelsel v/d 
samenleving te brengen vb.: rusthuizen


➡Vooral in landen waar er geen geschreven documenten zijn → wijsheid in toenemende 
leeftijd


Mensen houden bij het aangaan van min of meer duurzame relaties rekening met de impact 
daarvan op hun sociale status. Ze richten zich bij voorkeur op sociale posities de verzoenbaar zijn 
met hun globale sociale status en zullen andere sociale posities vermijden. Dit om de 
voorspelbaarheid en het vlot functioneren van het sociaal verkeer te optimaliseren 


- Bv: keuze van een huwelijkspartner 

➡Homogamie: iemand uit zelfde schoolniveau, leeftijdsgroep, regio, …

➡“Upgraden” mag, maar men verwacht daar ook een stukje problemen mee; op de 

partnermarkt steeds meer hoogopgeleide vrouwen en minder hoogopgeleide mannen


Waarom vinden hogeropgeleidde vrouwen geen lief?




- 1 ste partnermarkt: vraag wanneer je een lief vindt en niet of je een lief vindt —> grotere 
homogamie 


- 2de partnermarkt: vraag of je nog een lief gaat vinden —> grotere heterogeniteit


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

1) Nood: financiële, affectieve en sociale nood

2) Aantrekkelijkheid: al dan niet geschieden, kinderen, leeftijd, beroep, ... = elementen los 

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

3) Gelegenheid: je kan nood en aantrekkelijkheid hebben maar je blijft vb.: thuis voor de tv 

zitten


Vlaanderen: Turkse mensen kiezen vooral voor een Turkse partner, ze gaan deze zoeken in Turkije 
zelf = transnationale partnerselectie (2006)

➡Mannen kiezen voor minder geschoold en eerder conservatief

➡Hoogopgeleide Turkse vrouwen kiezen ook partner in Turkije→ze willen een hoogopgeleide 

man + is comfortabeler dan partner van België —> macht van vrouw hoger omdat man in 
deze gemeenschap nog niet gekend was


STATUSINCONGRUENTIE  

Statuscongruentie = een toestand waarin de meeste componenten van een globale sociale 
status in evenwicht zijn (bv: je bent chirurg in Syrië en hebt hoger inkomen)


Statusincongruentie/statusinconsistentie = wanneer de statussen ontleend aan sociale posities 
van een actor te ver uit elkaar staan (bv: je vlucht vanuit Syrië naar België maar je diploma 
chirurgie wordt hier niet erkend, je komt in de horeca terecht)


Sociale samenlevingsverbanden zullen in regel een toestand van statuscongruentie als de norm 
beschouwen en positief bekrachtigen (en statusincongruentie als deviant labelen en negatief te 
sanctioneren) 


➡Bv: mensen die in een verkoopzaal minder chique gekleed zijn worden naar de 
goedkopere afdeling gestuurd door d.m.v. het idee van statuscongruentie


Voorbeeld: leeftijdsverschil tussen partners


In de regel komt onze partner uit dezelfde leeftijdsgroep, maar bij afwijking:

- Juridische beperkingen/sancties (niet overal!)

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

➡Jonger dan 14 en seks: wordt beschouwd als verkrachting, ook al willen beide het

➡Jonger dan 16 en seks: wordt beschouwd als aanranding van de eerbaarheid

➡Partner mag max. 5 jaar ouder zijn + geen sprake van vertrouwens- gezagsrelatie


= de manier waarop individualisering zorgt dat we meer geduwd worden naar een context waar 
veel low- context communicatie is, alles wordt uitgeschreven in regels


- Sociale beperkingen/sancties




➡Het leeftijdsverschil zorgt dat alle positieve zaken en de statuscongruentie die er voor was, te 
niet wordt gedaan


➡Oudere man, jongere vrouw: “dat heeft hij goed gedaan” —> positieve reacties

➡Oudere vrouw, jongere man: “kon zie niemand van haar eigen leeftijd krijgen?” —> negatief


Voorbeeld: statusangst


Wanneer we in een nieuwe situatie terechtkomen en de vraag krijgen “wie ben jij?” krijgen we 
statusangst, we zijn bang wat ze van ons zullen denken.


➡We zijn bang omdat we in een wereld leven van snobs: mensen die een klein stukje van 
ons nemen en dit gebruiken om te komen tot een compleet oordeel over ons en hoe 
waardevol we zijn als mens. Het omgekeerde is bv. onze vader, het maakt niet uit wat jouw 
sociale status is, hij geeft om onze ziel


We leven in een meritocratie (= samenleving waarvan individuen een positie innemen op basis van 
eigen capaciteiten en niet via geboorte, huwelijk of traditie): de beloningen gaan alleen naar de 
mensen die het verdienen (de hardwerkende, slimme mensen). Het klinkt mooi maar er is ook een 
‘nadeel’ aan: als je echt gelooft dat die aan de top verdienen daar te staan, dan geloof je ook dat 
wie aan de bottom staat dat ook verdient


Er zijn 3 zaken dat we hiertegen kunnen doen:

1) Denk niet dat iedereen zijn positie verdient

2) Maak je eigen definitie van succes

3) Laat je diploma je positie/status niet beslissen


4. Sociale rol  

WAT IS EEN SOCIALE ROL? 

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

Bv: rolverwarring – men denkt vaak nog vanuit een traditioneel gezin, maar als een ouder wegvalt:

➡De overblijvende ouders neemt de rol van beide ouders op zich —> conflicterende 

verwachtingen 

➡Kinderen schuiven mee in de rol die niet meer door de ouder wordt ingevuld —> conflicterende 

verwachtingen


Homo sociologicus = een mens die bestaat uit het stel sociale rollen die hij speelt


R. Dahrendorf: 3 soorten verwachtingen 

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

harde kernverwachting 

➡Bv: niet stelen, niet door het rood gaan

➡Bv: Je pleegt een crimineel feit en er wordt verwacht dat je je tijd uitzet, geen ruzie 

maakt…

➡Bv: Wanneer iemand ontsnapt en hij krijgt wel extra straf


- Soll-erwarten: afdwingbaar via het sociaal verkeer. Sociale controle is ‘sturend’. Sociale 
sanctionering/uitsluiting 




➡Bv: roddel, negatie

➡Bv: Wanneer iemand ontsnapt uit de gevangenis, krijgt deze geen extra straf als hij weer 

gepakt wordt

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


➡Bv: vrijwilligerswerk 

➡Bv: Je klapt om 20h voor het harde werk van de zorgverleners


Dit zijn dingen die door de tijd kunnen veranderen, op een bepaald punt was mondmasker dragen 
een muss-erwarten en nu niet meer 


Voorbeeld: ziekterol - Talcot Parsons


Ziekterol = ontlast worden van de rollen die je hebt


Bij wie gaat men hulp zoeken indien men psychische problemen ervaart? Bij de arts of 
psycholoog? 


- Verschillen in status tussen arts en psycholoog hebben belangrijke gevolgen voor de 
ziekterol 


- Psychologen en artsen hebben ongeveer dezelfde rol, alleen zijn er een aantal twijfelgevallen 
voor de psycholoog (zie oranje)

➡ In welke mate is een psycholoog competente hulp?

➡Psychologen mogen geen medisch attest voorschrijven


- Door de hogere status van de arts, gaan mensen met psychologische problemen naar de 
dokter = medicalisering van psychische problemen 

ROLLEN CONFLICT  

Rollenset = rollen gekoppeld aan één positie


Bv.: Anja

- Positie A: moeder

➡Verschillende rollen: zorgen voor voeding, 

materiële voorzieningen 

- Positie B: werknemer

➡Verschillende rollen: rapporteren, instructies 

Positie Patiënt Arts

Rol - Medisch attest 

- Ontheven van normale rolverplichtingen 

- Sociale-omgeving verwacht dat hij snel beter 

wil worden 

- Hij moet competente hulp inroepen 

- Hij is niet verantwoordelijk voor zijn ziekte 

- Hij moet meewerken met de 

zorgverstrekkers 

- Baseert zich enkel op medische, 
wetenschappelijke onderbouwde kennis 


- Beperkt zich tot zijn vakgebied 

- Mag niet de moralist uithangen 

- Gaat zakelijk (instrumenteel) om met de 

patiënt 

- Het belang van de patiënt heeft voorrang 

op eigenbelang van de arts



opvolgen, luisterend oor


Soorten conflict:

1) Intern rolconflict: conflict tussen verschillende rollen die bij eenzelfde positie horen


➡Moeder net gescheiden en kind doet het niet goed op school, enerzijds verwacht je dat 
ze zorgzaam is en begrip toont en anderzijds verwacht je dat ze sanctioneert


2) Extern rolconflict: conflict tussen rollen die bij verschillende posities horen

➡Je kind is ziek op school en wordt gebeld om hem op te halen terwijl je tegelijk de taak 

van je baas krijgt om een vergadering te leiden


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


De stabiliteit van rollenstellen


Ons dagelijks leven is geen aaneenrijging van conflicten en dat komt door sociale mechanismen 
die de nodige stabiliteit geven aan rollenstellen


- Verwachtingen van de belangrijkste speler: dat aan een rollenspeler geen of weinig 
vrijheid gegeven wordt zorgt voor stabiliteit, hij heeft dan geen keuze zoals wanneer je 
directeur iets zegt, alleen hij heeft het voor het zeggen


- Verduidelijken: positiebekleder kan zich op verschillende manieren bevrijden van een 
situatie van één tegen allen, hij kan uiteenlopende en soms tegengestelde verwachtingen die 
bestaan aan alle deelnemers van het rollenstel duidelijk maken, leraar kan vb. moeilijk tegelijk 
streng en begrijpend en kameraad zijn


- Rolbetrokken gedrag afschermen: de deelnemers aan het rollenstel zijn niet of minder 
gemakkelijk in staat om na te gaan of het feitelijke gedrag van de positiebekleder wel aan 
hun verwachtingen beantwoordt. Positiebekleder staat minder onder sociale druk


- Inperken van rollenstel: bij te uiteenlopende verwachtingen: er komt vanzelf een grote 
consensus tot stand. Het radicaalst kan een rollenspeler een tegenspeler uit het rollenstel 
stoten of zelf het rollenstel verlaten


ROLATTRIBUTEN EN STATUSSYMBOLEN  

Rolattributen zijn voorwerpen die nodig zijn om een rol te kunnen vervullen. Ze hebben zowel een 
utilitaire als een non-verbale communicatieve functie 

➡Bv: legeruniform, geweer bij politie (in België)

➡Onderzoek Erving Goffman in psychiatrie naar witte jas, weg gehaald want wou manier 

waarop met patiënten omgaan veranderen, maar wel veel rolverwarring tot gevolg


Wanneer rolattributen geen utilitaire functie meer hebben, worden ze een statussymbool.ze 
dienen dan als verwijzing naar een schaars sociaal goed dat aan een sociale positie is gekoppeld 

➡Bv: toga, merkkledij, …


Statussymbolen kunnen leiden tot sociale fraude = mensen suggereren met behulp van uiterlijke 
kenmerken en materiële bezittingen een status waarop zij nog geen aanspraak kunnen maken

➡Bv: een gsm en grote TV bij mensen in armoede




Statussymbolen zijn ook een middel voor sociaal controle. Ze dragen ertoe bij dat de sociale 
afstand tussen hogeren en lageren in stand gehouden wordt


5. Sociale netwerken  

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


- Binnen een sociaal netwerken vormen de sociale relaties kanalen die verschillende plekken 
verbinden. Langs die kanalen worden sociale goederen vervoerd 


- Sociale relaties blijven bestaan ook op tijden dat ze niet worden gebruikt om (sociale) 
goederen te vervoeren 

➡Sociale goederen: materiële en immateriële goederen, informatie, emotionele steun, 

vertrouwen, …




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


Bv.: zus B – rood

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

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


KENMERKEN VAN NETWERKEN  

1) Structuur: bepaald de toegang van de leden ervan tot de materiële en immateriële 
goederen die erin opgeslagen zijn


2) Omvang/grootte: een groter netwerk beschikt over meer hulpbronnen

3) 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

➡Maximale dichtheid wordt bereikt wanneer alle individuen rechtstreeks contact met 

elkaar onderhouden


Netwerk (geraamte) Groep (=body)

Knopen van een verzameling van posities en 
relaties aan elkaar, dan krijgen we een netwerk

Voegen we daar statussen en rollen aan toe, dan 
krijgen we een groep —> consience collective



4)  Diversiteit: mensen op verschillende sociale posities betekent een ruimere waaier aan 
sociale goederen

➡ In netwerk met beperkte diversiteit zullen eerder dezelfde goederen circuleren 


5) Centraliteit: mate waarin onderlinge interacties zijn gestructureerd rond 1 of meerdere 
centrale actoren (= gatekeepers) 


INTERACTIONELE KENMERKEN VAN NETWERKEN  

= hebben betrekking tot de aard van de relaties tussen ‘ego’ en de andere actoren in het 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


- Hoge score betekent een sterke band: hoog emotioneel gehalte (vrienden en familie)

- Lage score betekent zwakke band: instrumenteel (mensen buiten eigen netwerk)

- Strength of weak ties: informatie halen uit afgelegen delen van het sociale netwerk


BESTUDEREN VAN SOCIAAL NETWERK 

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


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

➡Waarneembare relaties tussen sociale posities

➡Bepalen toegang van positiebekleders tot sociale goederen


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

➡Potentiële relaties via een positienetwerk


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

➡Overlappingen tussen persoonlijke netwerken = privésfeer daartussen


VAN DYADE NAAR TRIADE: EEN WERELD VAN VERSCHIL  

Van een netwerk bestaande uit 2 actoren (dyade) naar een netwerk bestaande uit 3 actoren 
(triade)


Pionier: Georg Simmel: Wat gebeurtt er als er een 3de actor bij komt? 

- Mogelijkheid tot coalitievorming 

➡= samenwerking tussen partijen 


- Mogelijkheid tot bemiddeling 

➡Oplossing proberen vinden voor ruzie/probleem waar je zelf geen partij van bent


- Mogelijkheid tot gebruik van conflict tussen 2 partijen voor eigenbelang 

- Mogelijkheid tot bewust uitlokken van conflict tussen 2 partijen 




Individuele versus koppel/gezinshulpverlening: bij koppelhulpverlening gaat men proberen jou aan 
zijn kant te krijgen en bevestiging krijgen —> je moet doen alsof je ze niet begrijpt, waardoor 
patiënten een coalitie gaan vormen om het aan jou uit te leggen


SOCIAAL KAPITAAL 

Wanneer worden goederen uitgewisseld? 


Pionier: Robert Putnam: sociaal kapitaal bestaat uit 3 componenten 

➡Deze 3 componenten zijn versterkend en cumulatief 

1) Formele en informele netwerken  

➡Formeel: investeren in arbeid en in ruil een loon krijgen (bv.: burgers van België)

➡ Informeel: affectie & liefde geven aan je partner en ook terugkrijgen (bv.: gezin)


2) Vertrouwen 

➡Vertrouwen hebben dat de andere persoon het gedrag dat je verwacht ook gaat stellen, 

er is ook vertrouwen in reciprociteit: als jij iets geeft of doet dan gaat de andere persoon 
dat ook doen


➡Het gaat niet direct iets onmiddellijk terug krijgen, het gaat eerder over dat als je iets 
geeft, je het vroeg of laat iets terugkrijgt


➡Bv: je gaat werken omdat je weet dat er pensioenen zijn

3) Gedeelde waarden en normen: commitment & betrokkenheid


Wanneer alle 3 de componenten voldaan zijn, krijgen we een gevoel van beloning MAAR ... 


Putnam: het sociaal kapitalisme is in het hedendaagse westen aan het afbrokkelen

- Bowling alone: verenigingsleven is aan het verloren gaan

- 1) netwerken worden kleiner door individualisering waardoor 3) er minder gedeelde waarden 

en normen zijn en waardoor ook 2) het vertrouwen achteruit gaat 


Bowling alone

In zijn boek wordt sociaal kapitaal (de verbindingen van onze maatschappij) besproken, waarbij hij 
zegt dat het afbreekt en ook de netwerken, het vertrouwen en wederkerigheid tussen deze 
connecties die er bij betrokken zijn




Mensen gaan in plaats van in verenigingen, alleen bowlen: bv.: vroeger speelden kinderen buiten 
samen, de ouders konden met de buren praten en verbindingen werden gemaakt. Nu spelen 
kinderen nog voetbal, maar alleen op hun kamer met videogames. De kinderen zijn allemaal 
betrokken, alleen niet samen. Er worden geen verbindingen gemaakt


Sociaal kapitaal produceert volgens Putnam productiviteit, gezondheid, opvoeding, veiligheid en 
de economie en we zijn dus genoodzaakt te her-connecteren


SOCIAAL KAPITAAL IN VLAANDEREN  

20ste eeuw: rijkelijke klassiek verenigingsleven 

- Geclusterd op basis van geloof, gedeeld kenmerk, gedeelde interesse

- Soms verantwoordelijke functies

- Sterke verzuiling: de verandering van de samenleving in groepen op levensbeschouwelijke of 

sociaal-economische basis, waarbij de groepen in bepaalde mate van elkaar zijn 
afgeschermd

➡De informatie die je krijgt wordt gefilterd door je zuil

➡Patroon in verwachtingen/posities ingebakken, wat veiligheid/rust brengt


Eind 20ste eeuw:

- Toenemende individualisering 

- Groeiend gebrek aan engagement en betrokkenheid 

- Vertrouwen in instellingen gedaald 

- Verdere ontzuiling, meer pluralisme 


➡Ontzuiling is het wegvallen van naast elkaar bestaande structuren in een samenleving 
die duidelijk getekend zijn door verschillende levensbeschouwelijke groepen binnen die 
samenleving 


➡het individu krijgt meer en filtert zijn informatie 


Hoe beïnvloed dit onze informele sociale contracten? Ons verenigingsleven? Ons 
vrijwilligerswerk? 


Frequentie van informele contacten: praten met de buren 
- 1997: 37% dagelijks gesprek met de buren

- 2018: daling van 11% voor dagelijks gesprek met de buren

- 1 à 2 keer per week: van 36% naar 43% gegaan —> we doen nog altijd een babbeltje met 

de buren, maar minder frequent

- 2008: stijging —> jaar van de financiële crisis —> meer mensen thuis en dus meer contact 

met buren


Frequentie van informele contacten: ontmoeten niet-inwonende familieleden 
- We zien een daling over de tijd wat betreft de dagelijkse frequentie 

- Stijging balkjes 1 à 2 keer per week

- Woonzorgcentrum, sociale media, ...


Frequentie van informele contacten: ontmoeten niet-inwonende vrienden en kennissen 
- Opnieuw daling in de dagelijkse frequentie




- Sociale media, verandering in de structuur van de levensloop

  


Frequentie van sociaal handelen 
- Aandeel “dagelijks of bijna dagelijks” is afgenomen

- Aandeel “minder dan wekelijks” is relatief constant gebleven

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

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


Samenleving gaat de opportuniteit tot sociaal handelen sturen —> architectuur  
- Bv.: beluik


➡Je kan niet binnen/buiten zonder dat iemand dit gezien heeft —> niet toevallig ontstaan 
tijdens IR —> niet zomaar kunnen doen wat je wilt, sociaal handelen wordt gestuurd


- Bv: klein tuintje voor het huis met een bankje waar vaak oudere mensen zaten, men krijgt een 
vorm van sociale controle: je kan niet passeren zonder dat je gezien wordt door degene op 
het bankje, sociaal handelen wordt gestuurd


- Bv: 15 minutes city's = steden bouwen op die manier dat je op 15 minuten naar je werk kan 
gaan, maar ook naar andere dagdagelijkse faciliteiten


Sociale patronen in de frequentie van sociale contacten 
- Naar gender 
➡Meer contact met familie bij vrouwen 


- Naar leeftijd 
➡Meer contact met buren bij ouderen

➡Meer contact bij familie bij 60-75 jarigen 

➡Meer contact met vrienden bij jongeren


- Naar SES 
➡Meer contact met buren bij laaggeschoolden en niet-werkenden

➡Geen verschil in contact met familie/vrienden/kennissen naargelang diploma, 

tewerkstelling en inkomen


Algemene deelname verenigingsleven 
- 1 op 2 Vlamingen

- Meer actief lidmaatschap en bestuurslidmaatschap bij mannen en hoogopgeleiden  

- = opportuniteit om sociale contacten op te bouwen


• Regelmatig verrichten van onbetaald vrijwilligerswerk 
- 1 op 5 Vlamingen, maar fluctueert

- Meer bij mannen en hoogopgeleiden


Mannen: leidinggevende taken 

Vrouwen: zorgverstrekkende taken

Crisisvrijwilligerswerk —> 80% wie meedeed, had al eens vrijwilligerswerk gedaan Warmste week 
vrijwilligerswerk —> 2/3 had al eens vrijwilligerswerk gedaan

Gemiddelde leeftijd: tussen 45-50 jaar


Beoordeling van sociale contacten – “mijn sociale contacten zijn oppervlakkig” 



 2018: 32% heeft het gevoel van oppervlakkigheid, vooral bij:

- Mannen: 38%

- Ouderen: 46%

- Laaggeschoolden (51%) en niet-werkenden (46%) o Laag huishoudinkomen (50%)


Beoordeling van sociale contacten – “ik voel me van mensen geïsoleerd” 
2018: 15% heeft het gevoel van sociaal isolement


- Quasi geen verschillen naar gender, leeftijd

Meer gevoel van sociaal isolement bij singles, laaggeschoolden en laag huishoudinkomen


Vertrouwen in de medemens - “de meeste mensen zijn te vertrouwen” 
2018: 52% heeft vertrouwen in de medemens

Meer vertrouwen bij: jongeren, mannen, hooggeschoolden, hoog inkomen


Vertrouwen in de overheid 
2018: 25% heeft veel vertrouwen in de overheid


- Quasi geen verschil naargelang geslacht, leeftijd

Meer vertrouwen bij: hooggeschoolden, hoog inkomen


Tot slot ... wie een hoge mate van sociale participatie vertoont 
- Heeft meer vertrouwen in anderen

- Is minder utilitair individualistisch ingesteld

- Is minder etnocentrisch

- Voelt zich minder politiek machteloos

- Scoort hoger op geluksschalen

- Scoort hoger op tevredenheid op allerlei levensdomeinen


VOORBEELD: VERTROUWEN EN HET OPVOLGEN VAN DE CORONAMAATREGELEN  

Wanneer gaan burgers de coronamaatregelen opvolgen?

- Overtuigd worden dat de maatregelen belangrijk zijn en dat de overheid de juiste 

beslissingen nemen 

- Vertrouwen in de wetenschap (vaccins)


Grote Coronastudie: vragen rond vertrouwen in de overheid en de experts die adviezen geven




Groen = ziekenhuis opnames Rood = aantal 
sterfgevallen

—> 2 duidelijke pieken in voorjaar en najaar 
met daartussen de zomer met weinig 
besmettingen

—> We stellen in 7 periodes bevragingen 
(blauwe cirkels)




Evolutie in vertrouwen doorheen de crisis

Vertrouwen = je vertrouwt iemand erop om iets te doen

Vertrouwensproces in 3 stappen: (1) beoordeling van betrouwbaarheid→(2) werkelijke beslissing 
om iemand te vertrouwen of niet→(3) acties gebaseerd op vertrouwen (bv.: opvolgen maatregelen)


Rally-round the flag effect = tijdens een crisis krijgt het vertrouwen in de overheid in eerste 
plaats een boost


- Is slechts een tijdelijk effect: vertrouwen neemt af in latere fasen van de crisis




Paars = vertrouwen in de federale overheid

Blauw = vertrouwen in experts


Bij de eerste lockdown ligt het vertrouwen in 
de overheid het hoogste, hoger dan 
wanneer het goed gaat

Snelle daling in vertrouwen = rally round the 
flag


Vertrouwen in de experten (wetenschap) —> 
vertrouwen in de overheid die aspecten gebruiken dat in lijn ligt met wat experten willen


- Wanneer er in tijden van hoge besmettingen door de overheid geluisterd wordt naar wat de 
experts willen, lenen ze hun vertrouwen van het vertrouwen dat de mensen in de experts 
hebben


- We kunnen dit zien aan het begin en einde van de grafiek

- In de zomer ligt het vertrouwen in beide verder uit elkaar, er is dan discussie tussen de 

experten en overheid


Verschil in vertrouwen tussen overheidsniveaus


1)Eerst heel hoog vertrouwen in alle binnenlandse 
overheden (Federaal + Vlaams + Lokaal)

-Gezamenlijke daling tot tegen de zomer = rally 
round the flag effect

-Men maakt geen onderscheid tussen de 
verschillende overheidsniveaus


2)Zomer 2020: vertrouwen in de lokale overheid 
schiet de hoogte in + vertrouwen in de federale 
overheid zakt tot een dieptepunt


3)Na zomer 2020: toename vertrouwen federale 
overheid —> nieuwe regering De Croo = politiek 
effect




Het vertrouwen in de EU is opmerkelijk lager dan in normale tijden, normaal is het vertrouwen in 
de EU het grootste→evaluatie-effect = de mate waarin de overheid erin slaagt om de crisis het 
hoofd te bieden


Impact van vertrouwen op de naleving van coronamaatregelen


Wat maakt dat we de maatregelen al dan niet opvolgen?

- Vertrouwen in de overheid is van belang, zeker in het begin

- Naarmate crisis vordert spelen volgende factoren ook een belangrijke rol:

➡Mate waarin burgers het risico om ziek te worden hoger inschatten

➡Mate waarin burgers pro-sociaal van aard zijn (iets willen doen voor anderen)

➡Mate waarin burgers anderen in hun omgeving de regels zien volgen

➡Mate waarin burgers de genomen overheidsmaatregelen als effectief en passend zien


Laten vaccineren = keuze gebaseerd op vertrouwen

- Vertrouwen in de overheid/experten

- Maar vertrouwen in experten is hierbij belangrijker dan vertrouwen in overheid

- Wanneer mensen echt weigeren het vaccin te nemen spelen factoren als bv. religie of 

overtuigingen een rol


BONDING VS BRIDGING SOCIAAL KAPITAAL  

Putman: netwerken vormen een cruciale component van iemands sociale kapitaal, hij vult dit 
onderscheid tussen sterke en zwakke banden in met een verwijzing naar het soort kapitaal


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


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


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

- Betrokkenheid: brede emotionele draagwijdte tijdens de aanwezigheid 

➡Bv: gezin, familie, vrienden, …


2) Bridging sociaal kapitaal: zwakke banden in een netwerk 

- Instrumentele relaties: men gaat in interactie omdat je iets nodig hebt

- Slaan een brug naar mensen buiten eigen netwerken 

- “Strength of weak ties”: sterke relaties geven weinig hulp want brengen weinig 

nieuwe info 

➡vb: job (2/3 verworven via informele netwerken via zwakke banden)


- Bv: sociale klassen 

➡we hebben bridging kapitaal nodig om vooruit te komen


Voorbeeld: netwerken van mensen in armoede 


Armoede (vanuit netwerk perspectief): geringe toegang tot hooggewaardeerde sociale goederen 
die opgeslagen zijn in andere dan het eigen, beperkte netwerk. Mensen in armoede hebben enkel 
toegang tot laaggewaardeerde goederen die wel binnen bereik liggen (=sociale uitsluiting) 




Voorbeelden beperkte toegang:

- Gesegmenteerde primaire (verdienen goed, goeie uren, …) en secundaire arbeidsmarkten 

(slecht betaald, onveilig, moeilijke uren…) —> enkel toegang tot secundaire + werken vaak 
meerde jobs = working poor


- De secundaire arbeidsmarkt van tweedehands goederen of diensten (gaande van 
gezondheidszorg en onderwijs tot leningen en onderhoudstechnici) 


Als we kijken naar de relaties van mensen in armoede dan zien we dat:

- Bonding sociaal kapitaal een belangrijk middel is om zich te redden (getting by)

- Het bridging sociaal kapitaal om vooruit te komen ontbreekt (getting ahead) 

- Hoe komt men vooruit? 

➡Via zwakke sociale netwerken. Bv: “project Axel”: de 10 000 euro die de armen kregen, 

speelden niet zo veel rol. Men kreeg een boekje met een lijst van contactpersonen 
(advocaat, psycholoog...) = bridging sociaal kapitaal→vanuit hier zijn sommigen geslaagd 
uit de armoede te geraken


➡Bv: “bruggen over woelig water”: Er was maar één manier om te functioneren: de banden 
uit het verleden doorknippen, anders kwam men opnieuw in de armoede terecht = 
vooruitgang op economisch vlak betekende achteruitgang op sociaal vlak


Voorbeeld: e-netwerken, FOMO en nomophobia 


Nieuwe technologieën zorgen dat we in staat zijn te kunnen sociaal handelen op een manier dat 
we de tijd en ruimte kunnen overstijgen —> maar fysieke afstand & tijd zeer belangrijk!


- Digitalisering zorgt er voor dat element tijd/ruimte op een andere manier ons gedrag gaat 
sturen als vroeger, maar theorie niet meer of onvoldoende aangepast


- Nomophobia = angst op de moment dat je batterij naar een laag percentage gaat en je niet 
de mogelijkheid hebt om hem op te laden


- FOMO = fear of missing out


Er zijn 2 manieren om naar FOMO te kijken:

- Romantisch: Er zijn nobele, interessante & aantrekkelijke mensen een leven aan het leiden 

dat exact hetzelfde zou kunnen zijn als jouw leven. In deze categorie is de maatschappij 
onderverdeeld in de normale, gemiddelde mensen en dan ook nog een kleiner groepje 
waaronder we de influencers & artiesten, etc. plaatsen. Je kan je vrij ongelukkig voelen rond 
individuen die niet ambitieus zijn en niet zo’n glamoureus leven leiden


- Klassiek: deze mensen beseffen dat er prachtige dingen gebeuren in de wereld maar ze 
vragen hun wel af of al dat glamoureuze niet wat overdreven is en een goede leidraad is om 
je leven te volgen of leiden. Zij hebben een andere lijst van dingen die ze waarschijnlijk zullen 
missen zoals iemand hun ouders leren kennen, leren alleen zijn, …


6. Groepen  

Groep = de body = verzameling posities, relaties, statussen en rollen 


Verschillen groepen en netwerken:

- Groepen bevatten een consience collective (super-individuele dimensie), netwerken niet




- Groepen kunnen we benoemen (onderneming, club, gezin), netwerken niet


Gelijkenis groepen en netwerken:

- Het aantal leden bepaalt het aantal mogelijke contacten

➡Het aantal mogelijke contacten neemt veel sneller toe dan het aantal leden 


Groepsbewustzijn = wanneer je lid bent van de groep, bent je ervan bewust 


Groepen hebben verschillende soorten doelstellingen:

- Officiële doelstellingen (guiding beliefs)

- Feitelijke doelstellingen (daily beliefs)

- Doelstellingen maken algemene waarden concreter


GROEPSLIDMAATSCHAP EN INDIVIDUEEL GEDRAG  

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


Individueel gedrag wordt beïnvloed door:

- Lidmaatschapsgroepen: groep waartoe je objectief gezien behoort (lidmaatschap), de 

eenheid waarin je sociale positie zit verankert (bv: lidmaatschapsgroep 7-jarige = gezin)

- Referentiegroepen: groep waarvan het individu (nog) geen lid van is, maar waarnaar men 

richt in het handelen —> wat is haalbaar? Toelaatbaar? (bv: referentiegroep 7-jarige = K3)


TYPOLOGIE VAN GROEPEN  

Binnen de sociologie is collectiviteit en sociale categorie het belangrijkste studiedomein


Primaire groep: gemeenschappelijke waarden en normen + interactie en communicatie tussen 
leden


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

- Primaire relaties die geen gespecialiseerd karakter hebben  

- Relatieve intimiteit tussen de leden 

- Waarderationaliteit 

- Relatieve bestendigheid 

- “Onszelf kunnen zijn” 

- Bv: gezin, peer group zoals de straatbende of speelgroep 


Positionele dimensie: interactie en 
communicatie 

Ja Nee 

Culturele dimensie: 
gemeenschappelijke 
waarden en normen 

Ja Primaire groep Collectiviteit 

Nee Samenzijn Sociale categorie 



Collectiviteit: geen interactie en communicatie tussen alle leden, maar er is wel een zekere 
samenhorigheid door gemeenschappelijke waarden en normen 


- Meest voorkomende type van groep in de samenleving 

- Bestaat vaak uit samenhangende kleinere netwerken of primaire groepen 

- Sommige vormen organisaties (sterk geïnstitutionaliseerd) , andere worden sociale 

bewegingen (fluïde)

- Bv: sociale klassen, ethische gemeenschappen, vakbonden, politieke partijen, …


Samenzijn: er zijn geen gemeenschappelijke waarden en normen om tot duurzame relaties te 
komen, MAAR er is wel interactie 


- Verbonden door de situatie 

- Dit interactie ontstaat puur t.g.v. een externe en momentgebonden gebeuren. Van zodra dat 

gebeuren verdwijnt, verdwijnt ook de samenzijn 

- Bv: ramptoeristen, kijkfiles, concert, … 


Sociale categorie: is geen volledige groep —> er is geen interactie en communicatie tussen 
leden en geen gemeenschappelijke waarden en normen 


- Louter aggregaten, verzameling van sociale eenheden met een bepaald gemeenschappelijke 
kenmerk (quasi-groepen) 

➡Bv: persoon X behoort tot de leeftijdscohorte 60-70 jaar 

➡Alle mensen die corona hebben gehad


- Wordt van buiten af gevormd 

- Sociale categorieën zijn niet realiteitsvreemd. De criteria om categorieën te vormen verwijzen 

naar betekenisvolle sociale realiteiten 

- Sociale categorieën zijn vaak goede voorspellers van individueel gedrag 

➡Persoon X is ouder dan 67 impliceert dat hij/zij pensioengerechtigd is 

➡Persoon Y heeft een handicap


7. Referentiegroepen 

Meestal hebben we verschillende referentiegroepen die ons in sommige gevallen slecht een deel 
van ons gedrag beïnvloeden en in andere heel ons gedrag


Vergelijkende referentiegroepen = groepen waaraan mensen een voorbeeldfunctie aan nemen 
wanneer ze bepaalde gedragskeuzes moeten maken —> “vergelijken” maar niet persé 
“overnemen”


- Bv: situatie corona buitenland vergelijken met ons of ouderen die corona vergelijken met de 
oorlog 


Normatieve referentiegroepen = referentiegroepen waar men zich niet alleen mee vergelijkt, 
maar ook lid van wil worden→niet “vergelijken” maar “zich identificeren met”


- Bv: Schotten staan bij regen mooi in een rij, ook al is er genoeg plek onder het afdak. 
Wanneer ze zouden kijken naar Belgen die wel met z’n allen onder het afdak staan + het ook 
gaan doen, worden Belgen de referentiegroep




Referentiegroepen kunnen samenvallen in lidmaatschapgroepen, maar dat hoeft niet


VERGELIJKENDE REFERENTIEGROEPEN  

Uitgangspunt: relatieve deprivatie = men voelt zich tekortgedaan in vergelijking met anderen 


Een persoon of groep is relatief gedepriveerd van een sociale goed, wanneer aan 4 voorwaarden 
is voldaan:


1) Men heeft het ‘sociale’ goed niet 

2) Men ziet anderen het ‘sociale’ goed hebben 

3) Men wil het ‘sociale’ goed ook hebben 

4) Men ziet het als haalbaar om het ‘sociale’ goed te hebben 


Bv: men weet dat er coronavaccins zijn (1) men ziet dat anderen ingeënt worden (2) jongeren wil 
zelf ook een spuit krijgen (3) jongeren weten dat ze ook een vaccin kunnen krijgen omdat de 
vaccinaties volop bezig zijn (4)


Bv: In een streek in Somalië zijn nergens scholen te vinden = absolute deprivatie = iets wat er 
absoluut niet is, zowel niet voor jou als voor anderen


Bv: In een dorpje wordt een school gebouwd, sommige kinderen kunnen naar school gaan, 
degenen die niet kunnen gaan zullen gevoelens van relatieve deprivatie krijgen


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


- Bv: hoe meer mensen gevaccineerd worden en jij nog steeds moet wachten, hoe groter de 
relatieve depressieve gevoelens


Niet noodzakelijk een groep in de strikte zin om relatieve deprivatie te ervaren: het kan ook om 
een sociale categorie gaan (‘rijkeren’), een abstract idee (Europa, zeker na de ‘Brexit’) of één enkel 
individu (een popster) 


Voorbeeld: werkloosheid en psychische problemen 


Wanneer je maar niet aan een job geraakt en iedereen in je omgeving ziet werken, kan je relatieve 
depressie gevoelens ontwikkelen, maar...


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


- Bv: nu in coronatijd minder risico om relatieve depressie te ontwikkelen omdat velen slechte 
situatie hebben dan pre-coronatijd


NORMATIEVE REFERENTIEGROEPEN  

Bij vergelijkende referentiegroepen zijn de waarden (uitdrukkelijk betrokken) van de andere 
groepen niet uitdrukkelijk in het spel betrokken. Dat is wel het geval bij normatieve 
referentiegroepen 




Normatief referentiegroepgedrag impliceert een proces van anticiperende socialisatie. Wie 
referentiegroepsgedrag vertoont zal gemakkelijker lid worden van de referentiegroep 


- Bv.: anticiperende socialisatie = einde 6de middelbaar gaan jongeren al eens fuifen in gent

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

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


Wat zijn de gevolgen van normatief referentiegroepsgedrag voor de lidmaatschapsgroep en voor 
de samenleving?


- Voor de oorspronkelijke lidmaatschapsgroep zijn de gevolgen negatief: het normatieve 
referentiegedrag wijst de normen van de oorspronkelijke lidmaatschapsgroep af


- De achterblijvers ervaren de normen van hun lidmaatschapsgroep als minder bindend en ze 
voelen zich miskend en misprezen 

➡Bv: iemand stapt uit de armoede, de anderen voelen zich niet goed genoeg en gaan nog 

sterker dan tevoren hun groep verdedigen


Voorbeeld: verlaten van een straatbende 


Lidmaatschapsgroep = straatbende X 

Vergelijkende referentiegroep = gang Y, ex-bendeleden met een normaal leven, …

Normatieve referentiegroep = ex-bende leden met een normaal leven


- Dubbel proces

➡Associatie: met de nieuwe groepswaarden→studeren, tattoos verwijderen ...

➡Dissociatie: met de oude groepswaarden→stoppen met dealen 


- Reactie lidmaatschapsgroep: afwijzing, sanctionering


GROEPEN TUSSEN CONFLICT EN SOLIDARITEIT  

Aantal voorwaarden opdat groepen kunnen bestaan/voortbestaan:

1) Groepsleden zijn het eens over doelen en de waarden die aan de basis daarvan liggen

2) Groepsleden zijn in staat nodige vaardigheden/middelen te mobiliseren voor verrichten van 

groepstaken

3) Er zijn gemeenschappelijke normen en voldoende samenhang

4) Groepsleden werken effectief samen om gezamenlijke doelen te bereiken


Duurzaamheid van een groep kan negatief of positief beïnvloed zijn

- Negatief: omvang van de groep

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

divergente interpretaties van de gemeenschappelijke doelstellingen 

- Positief: samenhorigheidsgevoel

➡Neemt niet weg dat er misverstanden, meningsverschillen, tegenstellingen ... zijn 


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


- Conflicten moeten realistisch zijn, hoe meer realistische conflicten, hoe beter de 
groepsstabiliteit 




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 (wij-groep) vs out-group (zij-groep)


HET ‘MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD’  

Het maatschappelijk middenveld betreft alle niet-marktgerelateerde en niet 
overheidsgerelateerde organisaties waarin mensen zich organiseren en gedeelde interesses in het 
publiek domein nastreven


- Bv: buurtverenigingen, milieu- en klimaatgroeperingen, coöperaties, vakbonden, …

Vanuit sociologisch perspectief kan de afwezigheid van een uitgebouwd middenveld leiden tot 
atomisering (de samenleving breekt op in een losse verzameling individuen) of totalisering (de 
staat wordt allesoverheerdsend bij gebrek aan een georganiseerde tegenmacht) 


Liberalen beschouwen de civiele samenleving als een hinderpaal voor een efficiënte markt 


Vroeger was het middenveld sterk verzuild


DE SOCIALE BEWEGINGEN  

Een sociale beweging is de groepering van een aantal organisaties en losse actoren omtrent een 
maatschappelijk thema, die probeert op dit domein door collectieve actie buiten de 
geïnstitutionaliseerde politieke kanalen (zoals verkiezingen) maatschappelijke veranderingen (of 
behoud van een toestand) te realiseren 


- Bv: de arbeidersbeweging (vakbonden, politieke partijen, …) 


Nieuwe sociale bewegingen: buurtcomités, organisaties die op opkomen voor mensen rechten, 
vrede of het milieu


Gaandeweg is het onderscheid tussen oude en nieuwe sociale bewegingen vervaagd 


DE MASSA, DE MENIGTE EN DE ‘MULTITUDE’  

Ontwikkelingen die het concept ‘massa’ terug naar boven hebben gebracht:

- De steeds sterkere greep die massamedia hebben op het gedrag van mensen 

- Het groeiend succes van populistische, vooral nationalistische en uiterst rechtse, 

bewegingen en hun leiders in verschillende Europese landen 


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


Bij een menigte gaat het over een groter aantal mensen die louter toevallig op een bepaalde plek 
samentreffen en meestal erg vluchtig of helemaal geen persoonlijke contacten hebben




- Heeft de structuur van een netwerk

- Bv: occupy-beweging


8. Cultuur  

WAARVOOR STAAT CULTUUR?  

- Etymologisch = ‘bewerking van de bodem’ —> de natuur ordenen en haar ten nutte maken

- Zeer algemeen omschreven is cultuur de leefstijl van een samenleving, dus de manier van 

denken, voelen handelen en hebben 

- Specifieker kunnen we cultuur omschrijven als het min of meer samenhangende geheel 

(patroon) van waarden, normen, doelen en verwachtingen:

➡Dat door samenlevingsverbanden wordt gedragen 

➡Dat zorgt voor de specificatie en verduurzaming van het sociaal gedrag

➡Nodig voor het bestendigen van het samenlevingsverband 

➡Dat door de leden van een samenlevingsverband wordt aangeleerd en doorgegeven 

(socialisatie) 


Verschuiving van materiële naar immateriële dimensie van begrip ‘cultuur’ —> vanaf mensen 
symbolisch kunnen communiceren wordt cultuur mogelijk


- Hoewel we cultuur in eerste plaats als iets immaterieels zien, wordt de materiële cultuur ook 
indirect bij het sociologische cultuurbegrip betrokken→objecten worden symbolen 
(betekenisgeladen)


Pierre Bourdieu: onderscheid ‘geobjectiveerd’, ‘geïnstitutionaliseerd’ en ‘geïncorporeerd’ 
cultureel kapitaal 


- Geobjectiveerd cultureel kapitaal = cultuurgoederen als schilderijen, boeken, 
muziekinstrumenten 


➡Kan onmiddellijk worden doorgegeven

➡Overdraagbaarheid is enkel voor objecten zelf en niet hoe ermee wordt omgegaan 


- Geïncorporeerd cultureel kapitaal = opgebouwd in een levenslang socialisatieproces 
wat leidt tot ‘Bildung’ = het opgevoed zijn tot een gecultiveerde persoon


➡Sterk gekoppeld aan individuele lichaam (je ‘bent’ cultureel kapitaal)

- Geïnstitutionaliseerd cultureel kapitaal = onderwijsdiploma’s, ze garanderen niet alleen 

de aanwezigheid van cultureel kapitaal bij een individu maar verlenen er meteen ook 
nieuwe eigenschappen aan




CULTUUR: PATROON VAN WAARDEN, NORMEN, DOELEN EN VERWACHTINGEN  

Het eerste kenmerk van cultuur is het patroonmatige. Cultuur is een min of meer samenhangend 
geheel van vier componenten. Ze hebben elk hun specifieke functie, wat niet betekent dat hun 
onderlinge relaties altijd even goed kunnen worden afgebakend


Waarden 


= algemene opvatting over wat moreel goed, rechtvaardig en daarom nastrevenswaardig is 

- Bv: rechtvaardigheid, vrijheid, democratie, mensenrechten

- Het gaat hier altijd om collectieve opvattingen: ze worden voortgebracht en gedragen door 

groepen 

- Waarden kunnen verschillen van land tot land en streek tot streek maar er zit wel een soort 

van stabiliteit achter


Parsons’ patroonvariabelen 


Je hebt 2 grote pakketten van waarden: ofwel is er in een samenleving pakket A (pre-moderne 
samenleving) ofwel is er in een samenleving pakket B (moderne samenleving)


Patroonvariabelen A Patroonvariabelen B 

Toewijzing (ascription)

—> Waarden hechten aan posities die 
toegewezen zijn op basis van kenmerken

Verwerving (achievement) 

—> positie verworven door je gedrag, talenten, 
inspanning (competentie)



Normen 


= regels voor het handelen, wat hoort?

- Uit één waarde kunnen verschillende gedragsnormen volgen, normen zijn gedragsregels die 

aangeven hoe men zich (niet) moet gedragen

- Normen worden meestal geformuleerd als iets negatiefs


Soorten normen:


- Normen kunnen positief (geboden) of negatief (verboden) zijn 

- Normen kunnen een verschillende reikwijdte hebben:

➡Universals = normen die gelden voor iedereen in een samenlevingsverband 


• Formele normen als wetten :vaak exact geformuleerde universals 

• Soms informele normen (vaak ongeschreven)


➡Specialties = normen die in sommige sociale groepen gangbaar zijn

• Soms informele normen


➡Alternatives = actoren kunnen zo goed als vrij kiezen


Normen zijn niet onveranderlijk, ze zijn zelf gevoeliger voor maatschappelijke ontwikkelingen dan 
waarden


Doelen 

Diffuusheid (diffuseness) 

—> Relaties waarbij je je richt op de totale persoon

—> Bv: leerkracht vroeger iemand met veel aanzien 
die niet alleen les gaf, maar waarbij ook ouders te 
raad gingen en boeken (cultureel kapitaal) binnen 
bracht

Specificiteit (specficity)

—> Waarden die gehecht wordt aan vormen van

sociaal handelen die gericht zijn op iets specifiek

—> Bv: leerkracht nu een specifieke rol, namelijk 
informatie overdacht voorzien

Particularisme (particularism)

—> De regels zijn verschillend voor verschillende 
groepen

Universalisme (universalism) 

—> Regelgeving die gelden voor iedereen

Affectiviteit (affectivity)

—> Affectief gericht handelen: uitdrukking van 
gevoelens en hun bevrediging

Instrumentalisme (affective neutrality)

—> Bekijken van de ander puur in functie van wat 
je er van kan krijgen = doelgericht handelen

Groepsgerichtheid (collective orientation)

—> Sociaal handelen afgestemd op de gedeelde 
belangen van de groep

Zelfgerichtheid (self-orientation) 
—> Gedrag afgestemd op persoonlijke belangen


Mores: strengste regels in de samenleving, morele normen

- Zeden = je zal je moreel correct gedragen  
- Wetten = je moet de wet volgen


Zeden = Soll-Erwarten 

Wetten = Muss-Erwarten

Folkways: gewoontes, gebruiken, minder streng 
Bv.: corporate hugging: hoe knuffelen in welke situatie?


Kann-Erwarten



= wat is wenselijk? 


Algemene waarden worden tot specifieke, sociaal bruikbare en hanteerbare doelstellingen 
vertaald binnen een concreet samenlevingsverband. Het gaat hier over wat wenselijk is


- Bv: waarde ‘gelijkheid’ kan nagestreefd worden in de vorm van operationele doelstellingen

➡Juridische rechten: gelijke rechten

➡Politieke rechten: algemeen enkelvoudig stemrecht

➡Sociale grondrechten: gelijke inkomensverdeling, gelijke lonen man/vrouw, geen 

discriminatie op arbeidsmarkt …


(Rol) verwachtingen


= wat kan of zal gebeuren?


Normen en verwachtingen hangen sterk samen

- Men verwacht dat wat hoort te gebeuren, ook zal gebeuren

➡Bv: stoppen voor een rood licht of betaald worden na geleverde arbeid


- Wat men verwacht wordt aangeleerd via socialisatie

➡Bv: de norm is op een bepaald uur de werkdag te stoppen maar de verwachting kan zijn 

dat we 5 minuten vroeger de zaak verlaten 


Maar we moeten ze ook uit elkaar houden:

- Normen = de spelregels waaraan alle schakers zich moeten houden 

- Verwachtingen = het anticiperen van de zetten van de tegenspelers


Verwachtingen zijn wederzijds = verwachtingsverwachtingen 

- “Ik verwacht dat jij van mij dingen verwacht”

- Bv: een leerkracht verwacht dat zijn leerlingen van hem verwachten dat hij eerlijk toetsen 

verbeterd


OGBURN: CULTURAL LAG  

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


Door de relatieve autonomie van cultuur lopen waarden en normen niet altijd parallel met de 
feitelijke ontwikkelingen. Hierdoor ontstaan de mogelijkheid van een cultuur lag (W. Ogburn)


- Er zijn twee mogelijkheden 

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


➡Bv: mogelijkheid tot het gebruik van drones (materiële cultuur), maar privacy en 
wetgeving loopt achter (immateriële cultuur)


2) Twee aspecten van één cultuur die oorspronkelijk op elkaar waren afgestemd 
ontwikkelen zich met verschillende snelheden 




➡Bv: genetische manipulatie

➡Bv: sociale media en privacy reglementering 


Voorbeeld: zelfdoding 


In Vlaanderen overlijden ongeveer 3 mensen per dag omwille van zelfdoding, het gemiddelde ligt 
hierbij anderhalf keer hoger dan het EU-gemiddelde


Lageropgeleiden, werklozen, alleenstaanden, alleenwonenden en gescheden mensen vertonen 
een hogere kans op pogingen tot en zelfdoding zelf.


Daarbij speelt leeftijd ook een belangrijke factor (meestal jonger dan 50 jaar) en geslacht (mannen 
sterk verhoogd risico suïcide)


Achterliggende sociale mechanismen

- Opgelet! Een focus op zelfmoord vanuit maatschappelijke structuren probeert NIET te 

verklaren waarom individu A of B zelfmoord pleegt 

- Het probeert WEL te verklaren waarom zelfmoordcijfers verschillen tussen groepen, regio’s, 

landen en verschillende sociale categorieën 

➡Bv: gehuwden of alleenstaanden 


Pionier: Emile Durkheim


Centrale stelling: verschillen in zelfmoordcijfers tussen groepen, landen, enzovoort zijn te wijten 
aan verschillen in integratie en regulatie


- Integratie: gaat over de mate waarin een individu de waarden en normen van de groep of 
collectiviteit deelt (zowel teveel als een gebrek aan sociale integratie leidt tot meer 
zelfdodingsgedrag)


- Regulatie: gaat over de mate van externe druk/dwang/sturing van individuen door de groep 
of collectiviteit


Durkheim maakte de transmissie van een traditionele agriculturele staat naar een stedelijke, 
industriële economie mee (kapitalisme). Hij zag zijn stad rijker worden, maar het economische 
systeem deed vreemde dingen met de mentaliteit van mensen —> meer zelfmoord —> 5 factoren:


1) Individualisme: het individu kiest nu alles voor zichzelf, als er iets slecht gaat kunnen de 
ogen alleen maar op hem gericht worden en voelen we ons miserabel


2) Overdreven hoop: iedereen met motivatie en die moeite doet kan alles, de mogelijkheden 
lijken oneindig. Het kapitalisme creëert hoop want iedereen die een inspanning doet kan 
baas worden van iets, makkelijk om ongelukkig te worden van de gedachten dat alles in 
handbereik is


3) Te veel vrijheid: mensen hebben niet veel meer gemeen, de maatschappij heeft geen 
grote antwoorden meer voor wat je moet doen met je leven→onzekerheid


4) Atheïsme: Durkheim maakte zich zorgen over het feit dat religie ongeloofwaardig zou 
worden, zin van samenhorigheid die religie biedt valt weg en het kapitalisme heeft niks om 
dit te vervangen




5) Verzwakking van de natie en familie: vroeger zeer belangrijk, nu families minder stabiel, 
geven ons minder het gevoel dat we deel zijn van iets groter dan onszelf


CULTURELE DIVERSITEIT: DE ENE CULTUUR IS DE ANDERE NIET  

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


Culturele diversiteit doet zich in heel veel vormen en niveaus voor:

- Verschillen naar sociale lagen 

- Verschillen naar opvolging van de dominante cultuur 

- Verschillen in de tijd 

- Verschillen in de sociale ruimte 


Maatschappelijk debat: “cultuur-in-het-enkelvoud” —> de Westerse superieure cultuur is de enige 
die de naam ‘cultuur’ waardig is


Alle morele feiten zijn sociale feiten, maar niet alle sociale feiten zijn morele feiten 

- Als sociale feiten staan alle culturen op gelijke voet

- Als morele feiten stellen mensen een hiërarchie in tussen hun eigen en de andere culturen


‘HOGE’ VS ‘LAGE’ CULTUUR? EN WAT MET ‘BESCHAVING’?  

Er zijn aanzienlijke cultuurverschillen tussen groepen in lage sociale posities en hoge sociale 
posities. Die hebben vaak te maken met verschillen in economische mogelijkheden. Maar er is 
meer …


Hoge cultuurparticipatie - Cultuur 

Sociaal patroon Niveau Type zelfmoord 

Integratie 

Laag 

Egoïstische zelfmoord: Het individu streeft alleen het eigenbelang na. 
Er is geen gevoel van verbondenheid en geen connectie met de 
samenleving. Het individu voelt zich alleen, een eiland. Er ontstaan 
gevoelens van zinloosheid en depressie  
Bv: artisten/popster

Hoog 
Altruïstische zelfmoord: Het individu ziet zelfmoord als een plicht en 
gelooft in een mooie tijd/beloning na dit leven

Bv: kamikazepiloten WOII Japan, zelfmoordterroristen

Regulatie 

Laag 

Anomische zelfmoord: De normen vallen weg waardoor de 
keuzevrijheid van het individu niet (langer) wordt begrensd. Dit zorgt 
voor een gevoel van niet meer ‘geworteld’ te zijn en ‘stuurloosheid’

Bv: vluchtelingen 

Hoog 

Fatalistische zelfmoord: De normen zijn dominant waardoor het 
individu geen keuzevrijheid heeft en zich moet schikken naar de 
groepsnormen.

BV: karoshi (Japan)



- Samenhang tussen opleiding en cultuur participatie

➡Bv: hogeropgeleiden participeren meer aan Cultuur dan lageropgeleiden


• Financiële speelruimte: je koopt je een maatschappelijke status

• Intellectuele vaardigheden: naarmate iemand intellectuele vaardigheden beschikt, zal 

die een meer hoogstaande culturele leefstijl voeren (ipv duurdere materiële stijl)

• Vrije tijd: naarmate we meer vrije tijd hebben, investeren we meer in culturele smaak en 

leefstijl (weinig vrije tijd: materiële consumptie)

• Hoge opleiding/cultureel kapitaal: het bevestigt de statuspositie


Hoge cultuurparticipatie - super foods & fancy coffee 

Sociale distinctie = we willen ons onderscheiden van een andere groep, vaak via voeding

- Hoge opleiding/cultureel kapitaal: kennis over wat gezonde voeding is

- Financieel kapitaal: men moet de voeding kunnen kopen (Torsten: mensen kopen 

luxegoederen niet omdat ze het nodig hebben, maar omdat ze het zich kunnen permitteren)

- Vrije tijd


Voeding kan een element worden waar- rond 
mensen een groepsidentiteit kunnen vormen (bv: 
joden = koosjer)


Trickle down effect = wat waar ontwikkelt in de 
hogere lagen van de samenleving zal geleidelijk aan 
in de lagere klassen doorsijpelen (bv: tv)


Wat heeft cultuur met beschaving te maken? 

- Gaat ervan uit dat de samenleving verschillende stadia (kunnen) doorlopen, die telkens een 

hoger niveau van beschaving vormen

➡Je kan ‘hoogwaardige’ beschavingen onderscheiden van ‘minderwaardige’ 


- Relatieve visie: verschillende beschavingen worden op gelijke voet naast elkaar geplaatst 

- Maatschappelijke dwang wordt verinnerlijkt tot zelfdwang 


VERSCHILLEN TUSSEN SAMENLEVINGEN  

INTERnationale verschillen = landen verschillen van elkaar in cultuurpatronen

- Bv: wekelijkse rustdag: bij christendom zondag, in islamitische landen vrijdag, in joodse SL 

zaterdag 




- Bv: faalangst in België: schaamte <-> Nederland: falen is bespreekbaar en nodig om iets te 
behalen

➡Contingent maar niet arbitrair


INTRAnationale verschillen = er zijn ook aanzienlijke verschillen binnen landen wat betreft 
cultuurpatronen


Migratie als belangrijke factor in de inter- en intranationale verspreiding van cultuurpatronen


Müller-Lyer-effect: de visuele waarneming wordt beïnvloed door de wijze 
waarop we hebben leren kijken & wat we gewend zijn om ons heen te zien


- Westerlingen zijn gevoeliger voor de illusie dan bepaalde Afrikaanse 
volkeren die in een minder rechtlijnige omgeving leven


VOORBEELD: SCHOONHEIDSIDEALEN - VROUWEN  

La distinction (Bourdieu) = men doet bepaalde dingen om te tonen dat men tot een bepaalde 
klasse hoort


- Victoriaanse tijd: witte huid en parasol: teken dat men niet op het land hoeft te werken

- Nu: donkere tint krijgen om te laten zien dat je in staat bent om op het strand te liggen & vrije 

tijd hebt


VOORBEELD: SCHOONHEIDSIDEALEN - BARBIE  

Decennia lang had Barbie eerst blond haar, lange benen, blauwe ogen, slank lichaam ...

- Was lange tijd het enige beeld dat werd voorgeschoteld en de huiskamer binnenkwam


Barbie evolueert mee in de tijd, ze is nu een betere weerspiegeling van de vrouwenpopulatie maar 
het heeft een zeer lange tijd geduurd tot dat dit tot stand 
kwam


- 1968: eerste Afro-Amerikaanse pop

- Pas in 2016: dunnere, grotere, dikkere, kleinere versies 

+verschillende beroepen

- 2019: gender neutrale Barbie


VOORBEELD: SCHOONHEIDSIDEALEN - MANNEN  

1870: Industriële revolutie – corpulent/chubby→la distinction : men laat weten dat je het kan 
permitteren om te eten


1930: Trickle down-effect – wat eerst tot de hogere lagen van de SL hoorde, begint geleidelijk 
naar de midden en lagere klassen van de SL door te sijpelen


- Onderscheid tussen hoge & lage klassen door de manier waarop men thee drinkt→ MIF (Milk 
In First)




- Mensen uit de lage klassen doen 
eerst de melk in hun tas omdat ze 
geen porseleinen tas hebben


1960: Hippiecultuur – mager lichaam, lang 
haar


1980: fitness en bodybuilding fenomeen, 
hypermasculiniteit 


1990: getrained, maar relatief natuurlijk er 
uitzien


Schoonheidsidealen kan anderen onzeker maken door interacties met anderen: los van hoe jij er 
over denkt (bv.: onmogelijk om ideaal te bereiken), heeft het toch invloed op je gedrag (via 
interactie)


VOORBEELD: ZELFEXPRESSIE  

X-as = waarden die te maken hebben met zelfexpressie (overlevingswaarden <-> zelfexpressie 
waarden)


- Zelfexpressie: in landen met hoge inkomens, veel vaker openlijk conflict & zeggen wat men 
denkt


Y-as = traditionele versus seculiere waarden

- Traditionele waarden : familie, groep boven individu, respect voor de regels 

- Seculiere waarden : rationeel denken, effectiviteit


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

-Bv.: protestants Europa = hoge inkomenslanden

- Seculiere waarden & zelf-expressiewaarden

-Heel hard werken, weinig rust (Marx)

-Scandinavische landen


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

-Bv.: Afrika, Zuid-Azië

-Overlevingswaarden & traditionele waarden


Katholiek Europa ligt in het midden (bv.: België)

Engelssprekende landen: zelf-expressiewaarden en 

tussen traditionele en seculiere waarden




HOFSTEDE: NATIONALE CULTUREN  

We kunnen de nationale culturen typeren op basis van 6 dimensies (~world & european value 
studies)





Hoge machtsafstand: BRICS-landen 
(Brazilië, India, Rusland, China, Zuid-
Afrika)

➡landen die snel tot wereldeconomieën 
groeien 

➡België relatief hoge MA (hoger dan NL)

➡Makkelijker coronaregels opleggen


Lage machtsafstand: protestants Europa 
& Engelstalige landen —>verdeelde macht


Mannelijke culturen: Engelssprekende 
landen, China, Brazilië, Indië, Zuid-Afrika


Vrouwelijke 
culturen

België: hogere 
mannelijkheid 
dan NL

-BE: na 

Machtsafstand De mate waarin er sociale ongelijkheid is en ook aanvaard wordt

Mannelijk/Vrouwelijk 

Mannelijk: voorkeur voor competitie, prestatie, heroïsme, assertiviteit, 
materiële beloning voor succes 
Vrouwelijk: voorkeur voor samenwerking, bescheidenheid, zorgen 
voor zwakkeren en levenskwaliteit

Individualisme/Collectivisme De mate waarin de rechten en prestaties van het individu of de groep 
centraal staan

Onzekerheidsvermijding De mate waarin veranderingen gemakkelijker/moeilijker aanvaard 
worden en men grote risico’s neemt

Lange termijnoriëntatie De mate waarin de samenleving respect heeft voor traditie en 
verbintenissen op lange termijn

Welwillendheid/Zelfbeheersing De mate waarin de bevrediging van de behoefte tot genot en plezier 
wordt toegelaten



zwangerschapsverlof job hervatten 

-NL: na bevalling naar deeltijdse functie 
gaan


Individualisme: België, Nederland, hoge 
inkomenslanden




Collectivisme: Aziatische landen behalve Indië





Hoge score: rigider is geloof en gedrag, 
minder tolerant tegenover afwijkingen

➡België, Rusland

➡Landen waar mensen veel 
verzekeringensluiten


Lage score: minder moeite met een 
onzekere toekomst, zijn landen die 
minder voorspelbaar zijn in hun gedrag

➡VS, China, Indië


Langetermijn: gericht op de toekomt: 
China, Indië, Brazilië


Kortetermijn: gericht op het hier en nu: 
VS (denk aan omgang 
klimaatopwarming)


Toegeeflijkheid/zelfbeheersing

- Hedonisme: genieten van het leven

- Soberheid: sterke sociale normen die nastreven van plezier en ambities sterk reguleert of 

ontmoedigden




Opmerkzaamheden:

- Zweden: gendergelijkheid zeer belangrijk

- Power distance = protestantisme Weber = aanvaarding machtsverhouding

- Zweden: lage onzekerheidsvermijding→was te zien bij de oplegging van hun 

coronamaatregelen: ze lieten de bevolking zelf hun ding doen, ze moesten maar hun 
verstand gebruiken


VERSCHILLEN IN DE TIJD  

Norbert Elias: civilisatieproces 


- Bestudeerde West-Europa van de 16de-19de eeuw: micro-en macroniveau

- Was geïnteresseerd in hoe het dagdagelijkse leven/handelingen evolueerden doorheen de 

tijd + de manier waarop de dagdagelijkse dingen invloed hadden op gedachten

- Constateert een shift in de structuur en cultuur


Structureel (MACRO) 
- Verhoogde differentiatie van maatschappelijke functies

➡Vroeger: mensen doen allemaal hetzelfde en we hebben iemand bovenaf iemandnodig die 

een oogje in het zeil hoog = externe controle→zeer duidelijk wat elk gezin doet

➡Nu: er zijn verschillende eenheden die een stukje van de maatschappelijke behoeften gaan 

invullen→ene gezin teelt groenten, ander gezin doet het vervoer→minder duidelijkheid 
over welk gezin nu precies wat doet


- Verhoogde afhankelijkheid van anderen

➡Doorgedreven arbeidsdeling

➡Durkheim: verschuiving van mechanische naar organische solidariteit


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

en goede manieren

- We krijgen een verinnerlijking van maatschappelijke dwang naar zelfdwang 

- Hoe?

➡Betere beheersing van het eigen gedrag en het kunnen afstemmen op anderen

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

➡Verhogen van controle op zowel privé als publieke ruimte


• In de privéruimte is controle veel moeilijker, SL moet er op vertrouwen dat er 
zelfbeheersing is


➡Verhogen van zelfcontrole over eigen driften en 
gevoelens


➡Meer schaamtegevoelens

➡Er ontstaan andere persoonlijkheidsstructuren 



(MICRO)

➡De persoonlijkheden gaan op hun beurt nieuwe maatschappijstructuren genereren 

(MACRO)


Fremdzwang (wat je voor anderen doet) → Selbstzwang (wat je voor/vanuit jezelf doet)


Verschilpunten tussen cultuur en beschaving 
- Cultuur is een doel op zich, terwijl een beschaving eerder een geheel van middelen is om een 

doel te bereiken

- Een cultuur is beperkter dan een beschaving, een beschaving kan meerdere culturen 

omvatten

- Een cultuur kan ontstaan zonder in een formele beschaving te wortelen, terwijl een 

beschaving altijd cultuur inhoudt

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

- Cultuur wordt overgegeven via taal, beschaving door veel meer

- Cultuur is wat we zijn en beschaving is wat we hebben


Max Weber: Van premoderne naar moderne samenleving 


Max Weber: bestudeerde de grote veranderingen in de maatschappij en ontwikkelde ideeën hoe 
we de werking en de toekomst van het kapitalisme beter kunnen begrijpen


1) Waarom bestaat kapitalisme?

Kapitalisme ontstond t.g.v. ontwikkelingen in de technologie (stoommachine) maar vooral 
door religieuze ideeën uit het protestantisme (calvinisme). Er zijn verschillende redenen 
waarom het protestantisme zo cruciaal was voor kapitalisme:

➡Protestantisme doet je schuldig voelen: prostestanten geloven dat alleen God in 

staat is iemand te vergeven, hij zal zijn intenties niet blootleggen tot de dag van 
veroordeling. Dat maakt dat protestanten met stress zitten tot de dag van 
veroordeling


➡God houdt van hard werk: schuldgevoelens leiden tot een obsessie met hard werk 
(= protestantse werk ethiek)→geen tijd voor rust


➡Alle werk is heilig: werk van eender wie kan gedaan worden in de naam van God 
(bv.: bakker, accountant)→hierdoor was er een nieuwe morele energie & werd het 
professionele leven ook serieuzer opgenomen


➡Het is de maatschappij die telt, niet de familie: bij protestanten kan familie voor 
egoïstische motieven zorgen. Je moet niet werken voor je eigen familie, maar voor de 
hele gemeenschap


➡Er bestaan geen mirakels: mirakels waren voor Weber de ontgoocheling van de 
wereld. De welvaart kon niet worden gezien als iets mysterieus, het kon alleen gezien 
worden als eerlijk handelen, industrieel & verstandig werken doorheen de jaren


Mensen aanvaarden kapitalisme niet door hun religie, ze bekomen kapitalisten ten gevolge van 
hun religie




2) Hoe is het kapitalisme internationaal ontstaan?

Er zijn zo’n 35 landen waar kapitalisme goed ontwikkeld, waarvan in Duitsland wss het 
beste. In de resterende 161 naties werkt het niet goed, ze voelen zich niet schuldig/angstig 
genoeg en geloven te veel in mirakels. Ze vinden het oké om te stelen van de 
maatschappij om de familie te verrijken


3) Hoe kunnen we de wereld veranderen

Om de wereld te veranderen, moeten we eerst weten hoe politieke macht werkt, 3 types 
macht:

➡Traditionele autoriteit: waar de koningen zich baseerden op goddelijkheid en de 

folklore

➡Charismatische autoriteit: de tijden van Napoleon die dacht dat men alles kon 

veranderen door passie en wilskracht

➡Bureaucratische autoriteit: macht via kennis, bureaucraten weten hoe alles werkt en 

de buitenstaanders zullen het niet vinden hoe iets werkt en zullen dan ook opgeven


Weber: wat aan grondslag ligt van jouw gedrag zijn ideeën, waarden.

Marx: zegt omgekeerde, bepaalde structuren en ideeën van boven bepalen dit.


CULTUUR IN DE POSTMODERNE SAMENLEVING  

De postmoderne samenleving kenmerkt zich door:

- Erosie traditionele raamwerken, routines en patronen —> verdere ontzuiling


➡De filters van de realiteit vallen weg

- Heropbloei fundamentalisme (= teruggrijpen naar de normen/waarden zoals ze 

oorspronkelijk bekend waren) in Islam en Christendom

➡Onafhankelijke rechterlijke macht en een freischwebende intelligenz zijn noodzakelijk om 

de autonomie te verdedigen

- Differentiatie in culturele sferen: de verschillen ontstaan en verspreiden zich steeds sneller 

➡Premoderne samenleving = homogeen = één overkoepelende religieuze 

wereldbeschouwing

➡Postmoderne samenleving = heterogeen = diverse domeinen met verschillende relatief 

onafhankelijke waardesferen (bv.: je houdt van de Chinese keuken maar kleed je westers) ▪

• Maakt dat we niet veel van een persoon kunnen afleiden


- Generatieculturen 

- Eigen betekeniskaders bij elkaar knutselen à la carte, als ‘do-it-yourselvers’ —> 

individualisering 




 VOORBEELD: GENERATIECULTUREN  

- Verschillende generaties binnen één cultuur

- We worden allemaal binnen de eigen sociale omgeving gesocialiseerd, maar deze wordt zelf 

bepaald door een meetschappelijke en economische context die verschilt van generatie tot 
generatie


Babyboomgeneratie 

- Zijn opgegroeid na WO II —> er is veel geloof —> positief t.o.v. de samenleving 

- Economie wordt heropgebouwd, iedereen krijgt kansen

- Werk & loyaliteit = belangrijk


Generatie X

- Opgegroeid in tijden van crisis —> flexibeler denken

- Niet zomaar alle regels aanvaarden zoals ze je worden opgelegd 

- Minder loyaliteit, meer autonomie


Generatie Y 

- Generatie X + Y = millenials

- Willen continu leren, werken

- Ambitieuze mensen → komen in conflict met hun ouders


Generatie Z

- Twee uitersten: eindeloze mogelijkheden + allerlei crisissen




- Zowel sturing als autonomie gevraagd

- Meer bezig met duurzaamheid

- Gericht op enerzijds zelfontplooiing en anderzijds verbondenheid (—> mist —> psychische 

problemen)

De verschillen tussen de generaties komen niet expliciet/bewust naar boven maar eerder 
onderhuids. Denk bv aan de tolerantie van taal/woorden van vroeger versus nu


VOORBEELD: FALEN  

Schuldgevoelens of faalangst ontstaan niet automatisch, ze worden cultureel bepaald, je wordt 
aangeleerd faalangst te ontwikkelen voor een bepaalde prikkel


- Griekse theater – Oedipus: men moet sympathiek en positief kijken naar falen, er gebeuren 
namelijk verschrikkelijke dingen bij de goede mensen


- Athene – Spartanen: je kan verliezen maar goed zijn

- Rome – Julius caesar: succes is het belangrijkste en betekent 3 dingen= geld, populariteit & 

militaire glorie

- Duitsland – Varus: falen is zo erg, dat het het leven niet waard is. Je moet je er voor 

schamen, wanneer er belangrijke dingen verkeerd lopen, pleeg je zelfmoord.

- Galilei: de falers zijn op een manier meer succesvol dan de succesvolle in de ogen van God, 

omdat hun falen een teken is v/e soort arrogantie en het afhankelijke v/h goddelijke. Falen is 
een teken van gezegend worden


- India – Boeddha: true succes = utter faillure


VERSCHILLEN NAAR OPVOLGING VAN DE DOMINANTE CULTUUR  

Dominante cultuur 
- Geeft binnen het samenlevingsverband de toon aan 

- Bv.: dominante dresscode in het Westen


Binnen een natiestaat meer dan één cultureel patroon: België —> verschillende taal-en 
cultuurgemeenschappen 


- Breuklijnen: (1) taalkundig communautaire tegenstellingen (2) ideologische/
levensbeschouwelijke tegenstellingen (3) kapitaal-arbeid tegenstellingen


Subculturen 
- Wijken in sommige opzichten van de dominante cultuur af

- Delen de universals met de dominante cultuur maar onderscheidt zich in de specialities 

- Bv: “dresscode” in de islamitische gemeenschap in het Westen


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

worden ervaren. Ze zijn een vorm van protest en verzet tegen de dominante cultuur

- Bv: hippies

- Bv.: counter culture: verzette zich tegen maatschappelijk geconstrueerde beperkingen, alle 

vormen van dwang & gevestigd gezag→kwamen op voor individuele vrijheid & 
zelfontplooiing




- Bv: FEMEN: feministische emancipatie tegen de onderdrukking & uitbuiting van vrouwen

- Bv: Amisch: protestantse ethiek, levensvisie waarbij bijbel zeer strikt wordt opvolgt, ze 

concentreren zich op landbouw en alle technologie wordt vermeden. Op 16 jaar mogen ze de 
dominante cultuur ontdekken maar 95% keert terug


9. Instituties  

WAT IS EEN INSTITUTIE? 

Institutie = de wijze waarop cruciale maatschappelijk behoeften georganiseerd worden tot 
‘geobjectiveerde, vaste, min of meer normatieve sociale handelingspatronen’. Er is een impliciete 
consensus over de legitimiteit van een institutie


- Impliciete consensus: het zijn de verwachtingen van de verwachtingen van anderen die 
leiden tot institutioneel gedrag


- In het Nederlands: een institutie is een geheel van gevestigde en grotendeels gewaardeerde 
manieren waarop het sociale leven is georganiseerd, binnen een bepaalde samenleving

➡Bv: het gezin, de kerk, de levensloop, onderwijs, markt, jaarlijkse vakantie ...

➡Er moeten voldoende leden zijn, er moet voortplanting gebeuren

➡Leden moeten ook aangeleerd worden welke normen ze moeten volgen, welk gedrag 

van hen wordt verwacht en welke waarden ze in hun samenleving belangrijk moeten 
vinden


- Institutie voorbeelden: huwelijk, gezin, rechtssysteem, wetenschap, geloof, kerk, …


Voornaamste functies van instituties:

- Binnen elke institutie gelden specifieke normen→geeft een gevoel van zekerheid/

voorspelbaarheid 

➡We krijgen afspreken met elkaar die de samenleving vorm moeten geven

➡We weten wat te verwachten en waar we ons aan moeten houden (= institutioneel 

handelen) 

➡Bv.: Belgisch huwelijk = monogamie = één vrouw, één man


- Mogelijkheid om te anticiperen op gedrag en reacties o Rigiditeit → belemmert de 
verandering

➡Alles aan doen om de maatschappij te behouden zoals hij is


De mate waarop instituties je gedrag gaan sturen kan erg verschillen: van weinig tot héél 
dwingend


- Gulzige/totale instituties = meest dwingende karakter

➡Proberen om het hele handelen en het leven van de leden maatgevend te reguleren, 

zowel binnen als buiten de instelling

➡Slokken de hele persoonlijkheid op: beperken keuzevrijheid, individualiteit, privacy

➡Alle levenssferen worden onder één noemer geplaatst

➡Bv: gevangenis, priesterseminarie, Hara Krisna, …


Institutionalisering 

= een sociaal proces waarin individuele menselijke handelingen worden geobjectiveerd tot vaste, 
min of meer normatieve en collectieve handelingspatronen. Er is steeds een dubbel proces:


1) Structurering van relaties en rollen 




2) Cultuurvorming

Bv.: milieubewustzijn (cultuur) + markt van CO2-emissierechten (structuur)


Desinstitutionalisering 

= een sociaal proces waarbij traditionele instituties aan belang inboeten of verdwijnen


- Desinstitutionalisering van: het traditionele kerngezin, de levensloop, de kerk


ARBEID: MEER DAN EEN BRON VAN INKOMEN  

Latente Deprivatiemodel = de stelling dat betaalde arbeid, naast de bekende manifeste functie 
(inkomen + materiële voordelen werven), ook een aantal latente, verborgen, functies bezit 


➡Worden niet altijd bewust nagestreefd, maar zijn daarom niet minder belangrijk 


Jahoda onderscheidt vijf functies:

- Arbeid structureert de tijd van individuen 

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

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

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

de samenleving 

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

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


HET GEZIN: EEN PRIMAIRE GROEP EN EEN INSTITUTIE  

Desinstitutionalisering door toenemend aantal echtscheidingen en de opkomt van nieuw soortige 
relatievormen


- Kerngezin (nuclear family): vader, moeder en kind

➡Geen universeel kenmerk: het is een cultureel geen biologisch gegeven


- Uitgebreid gezin (extended family): vader, moeder, kind + één verwant

➡Lang gedacht: extended families typisch pre-industriële samenlevingen en kerngezinnen 

heersten pas na de industriële revolutie —> argument in ondermijnd geweest

➡Wel functieverschuivingen door de industrialisering: voor de industrialisering had het 

gezin een veel groter belang voor het socialiseringsproces dan nu

- Wedersamengestelde gezinnen (liquid families): heette vroeger de ‘gebroken’ gezinnen


Premoderne tijd 
-  Socialiseringsproces: zeer genderspecifiek


➡Bv.: meisjes leerde van hun moeder en jongens van hun vader wat er van hen werd 
verwacht


- Economische functie: landbouw, ambachten

➡Bv.: zorgde ervoor dat er eten was, leerde de ambacht van het vader/moeder


- Sociale bescherming en zorg voor zieken en bejaarden

➡Bv.: ouders wonen bij kinderen wanneer ze bejaard zijn




- We leven op de moment van de dag: weinig licht/elektriciteit (mechanische solidariteit – 
Durkheim)


Moderne tijd 
- Belang van het persoonlijke- en gevoelsleven van gezinsleven

- Scheiding tussen gezin en werken→privatisering van het gezinsleven (work-life balance)

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

- Norbert Elias: arbeidsdeling treedt op → duidelijke scheiding tussen privé en publiek, 

scheiding doet zich op twee niveaus voor

➡Fysieke component: scheiding gezin en werken zorgt er voor dat er minder externe 

controle is vanuit de samenleving wat er zich in een gezin afspeelt o zorgt voor 
spanningsvelden: vaststellen dat er gedrag groeit dat niet goed is voor de 
basisbehoeften v/d samenleving


• Bv: besef sigaretten schadelijk, men kan niet ingrijpen in de privé dus men moet via 
de publieke campagnes starten in bepaalde publieke ruimtes verbieden


➡Persoonlijke en gevoelswereld van individuen: door splitsing privé en publiek neemt 
belang van emoties toe, zowel het herkennen van emoties als het controleren van 
emoties


Postmoderne tijd 
Vanaf de jaren 1970 (generatie X) onderging het (traditionele) gezin een aantal belangrijke 
transformaties


- Minder gehuwden met kinderen

- Meer ongehuwde koppels met kinderen

- Veel meer alleenstaande ouders (! Nieuwe sociale risicogroep) o Veel meer alleenstaande 

huishoudens

- Daling gehuwd/samenwonend

- Stijging ongehuwd/samenwonende jongeren

- Meer holebi koppels

- Meer nieuw samengestelde gezinnen

- Meer co-ouderschap


Instabiliteit kerngezin o.a. door:

- de toenemende economische onafhankelijkheid van de vrouw

- verzwakking van de traditionele kostwinnerideologie (mannen zijn niet langer bereid hun 

leven lang de belangrijkste kostwinner te zijn)


De structurele en culturele vanzelfsprekendheid van het traditionele gezinsmodel erodeert en 
doorprikt de klassieke rol van het gezin als ‘hoeksteen van onze samenleving’





Op 30 jaar tijd zijn het aantal 
huishoudens met 25% gestegen


Op 30 jaar tijd is de grootte van de 



huishoudens 10% kleiner geworden


—> We moeten hiermee omgaan bv 
qua architectuur, bouw van de stad




EU: 33% van de bevolking is 
alleenstaand (~België)


Zweden: 50% van de huishoudens is 
alleenstaand —> er is geen druk om in 

eer relatie te gaan, ze weten dat je op de staat kunt rekenen


Herstructurering zorgt voor nieuwe maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot ... 

- De functie intimiteit/affectie


➡Bv: vereenzaming bejaarden

- De functie socialisatie


➡Bv: opvoeding zonder klassieke rolmodellen 

➡Bv.: opgevoed worden bij vechtscheidingen


- De zorg voor zieken/bejaarden

➡Bv: nieuwe institutionalisering in verzorgingsinstellingen, maar ook toename mantelzorg


- De economische functie

➡Financiële zekerheid van 2 verdieners valt weg 

➡Nieuwe risicogroepen voor armoede


Deze uitdagingen vragen om creatieve oplossingen: worden dit de nieuwe instituties?

- Bv: “amazing things happen when you open a kindergarten in a care home” 

- Bv: “Dutch students are living in care homes for the elderly”


DESINSTITUTIONALISERING VAN DE LEVENSLOOP  

Levenslopen – hoe de verschillende fasen van ons leven elkaar opvolgen – zijn vandaag minder 
gestandaardiseerd en voorspelbaar. En kwetsbaarder voor verschillende soorten 
(maatschappelijke) risico’s


- Vroeger: sterke institutionalisering “van de wieg tot het graf” (verzuiling)

- Nu: door desinstitutionalisering voor het individu niet altijd duidelijk wat de volgende stap zal 

zijn, het individu moet zelf keuzes maken waardoor hij enerzijds vrijheid krijgt maar anderzijds 
belast wordt met de druk om die keuzes juist te maken, want als het individu verkeerd kiest 
is het zijn eigen schuld


Desinstitutionalisering van de levensloop is voornamelijk een gevolg van transities in andere 
instituties (onderwijs, arbeid en gezin):




- Onderwijs: enorme toename van hogere diploma’s→koppeling tussen opleiding en beroep 
werd belangrijker maar er was een structureel tekort aan jobs


- Arbeid: minder stabiele levenslooptrajecten t.g.v. de overgang van een industriële naar 
postindustriële productiewijze→ontstaan van structurele werkloosheid, kortere levensduur 
van nieuwe technologieën, nieuwe beroepsklasse van professionelen


- Gezin: desinstitutionalisering van het kerngezin 

—> Levenslooptrajecten minder stabiel en voorspelbaar worden


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


Zowel bij de desinstitutionalisering van het gezin en de levensloop vragen we ons af “wie gaat 
deze belangrijke functies overnemen? De maatschappij of het individu?


10. Socialisatie  

DE JANUSKOP VAN SOCIALISATIE  

Mens-zijn is geen louter biologische aangelegenheid, maar een sociaal-culturele verworvenheid

Socialisatie draagt bij tot:


- Voortbestaan van een sociale orde 

- Voorspelbaarheid van het sociaal handelen 


Januskop socialisatie: socialisatie beperkt en socialisatie versterkt, het disciplineert en het 
emancipeert


Socialisatie bestaat uit verhouding tussen beperkingen en mogelijkheden 


WAT IS SOCIALISATIE? 

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


- De overtuigingen worden vertaald in rollen, waardoor het sociaal handelen voorspelbaar 
wordt, socialisatie zorgt dus voor de vermaatschappelijking van het individu


- Sociale controle = sociale mechanismen en processen proberen ‘afwijkers’ terug op het 
rechte pad te krijgen


Internalisatie = het proces waarbij we ons die cultuurpatronen eigen maken en ervaren als deel 
van onszelf


Wanneer cultuuroverdracht gebeurt van een groter samenlevingsverband naar een individu toe, 
spreken we van ‘socialisatie’ of ‘enculturatie’


- Microsociologisch & verwijst naar de processen waarbij cultuurpatronen op nieuwkomers 
worden overgedragen


- Wanneer je zwanger bent behandelen mensen je anders waardoor je in die rol van moeder 
zijn geleid of geduwd wordt (vb.: afkeuren wanneer je drinkt/rookt)




Wanneer de cultuuroverdracht gebeurt tussen twee samenlevingsverbanden spreken we van 
‘acculturatie’


- Vindt plaats tussen grotere sociale gehelen 

- Bv: verburgerlijking arbeidsklasse


De mens is een Mangelwesen: hij staat open voor de wereld. We bezitten de mogelijkheid om 
diverse prikkels op uiteenlopende manieren te interpreteren en in functie daarvan te handelen —> 
‘vrijheid’ van de mens


Socialisatie vindt plaats bij alle nieuwkomers in elk nieuw sociaal milieu 

- Bv: sociale klasse, een bedrijf, gevangenis, land

- Elk sociaal milieu heeft haar geëigend socialisatieproces


Socialisatieprocessen zijn niet neutraal!

- Ze dragen bij tot de integratie van nieuwkomers in de groep

- Ze continueren de erin vervatte stereotypes en sociale ongelijkheden

- Inburgering kan als een gedwongen vorm van socialisatie worden gezien


Socialisatie en haar functies

- Voortbestaan van een sociale orde o Voorspelbaarheid sociaal handelen 

- Inburgering,

- Disciplineren (versterkt) en emanciperen (beperkt) , internalisatie van cultuurpatronen —> 

zorgt dat socialisatie zonder veel tegenstand verloopt 

- Aanpassing aan sociale orde

- Identiteitsvorming


DE DRIE VORMEN VAN SOCIALISATIE - COOLEY 

Onderscheid gebaseerd op de instituties waarin de socialisatie zich voordoet


Primaire socialisatie 
- Binnen primaire groepen: gezin en peer group

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

- = de sociale huid


➡Gezinssocialisatie 
• Primordiaal ondanks de ingrijpende maatschappelijke veranderingen op het niveau 

van het gezin

• Levert de matrix voor de latere persoonlijkheid. De ontwikkelde basishabitus is nog 

moeilijk te veranderen

➡Peer group socialisatie 

• Vanaf de leeftijd 3 à 4 jaar

• Ontdekking van “anders” zijn leidt soms tot crisissen

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


- Doorgaans liggen hier de wortels van taboes, stigma en stereotypisch denken. Tegelijk 
vormen primaire groepen een cruciale hefboom tot her socialisatie




➡veel vormen van beïnvloeding en campagnes werken niet, tenzij je via de peer groep 
gaat vb.: rode neuzendag, over de streep-oefening, Te Gek?!


Secundaire socialisatie 
- Binnen secundaire groepen: school, jeugdbeweging, werk, jeugdinstelling ... 

- Leren van gedrag in formele omstandigheden en omgevingen


➡Ook belangrijk voor informele regels (vb.: in contract staat formeel dat je om 17u naar 
huis mag, maar de informele regel is dat niemand naar huis gaat wanneer een dossier 
nog niet is afgewerkt) = onboarden


➡ Informele socialisatie tijdens de schooltijd = verborgen rooster = hidden curriculum

- = de sociale kleren

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

individu 

- Belang van overgangsrituelen (rite de passage)


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


➡Persoonlijke overgangsrituelen (bv. besnijdenis, studentendoop)

➡Collectieve overgangsrituelen (bv. Suikerfeest, Loofhuttenfeest,...)

➡ In een cultuur waar sociale posities en rollen niet meer zo duidelijk afgebakend zijn 

(liquide), lijken overgangsrituelen bij beslissende gebeurtenissen in het leven (geboorte, 
huwelijk, uitvaart, ...) te eroderen


➡Rite de séparation: afscheid van de vorige status 

➡Rite de marge: tussenfase

➡Rite d’agrégation: herintrede in de samenleving


Tertiaire socialisatie 
- Heeft betrekking op de cultuuroverdracht vanuit anonieme massamedia (bv.: reclame 

soaps, mode- industrie)

➡Massamedia kunnen het primaire en secundaire socialisatieproces versterken

➡Bv. beeld van de vrouw als “zwakker”, “minder geschikt voor hogere functies””, ...


- Door soorten voorbeeldgedrag voor te houden wordt gesocialiseerd in het dominante 
cultuurpatroon 


- Cultuur wordt aangeleerd zonder formele interactie en communicatie met de 
gesocialiseerde

➡= typerend onpersoonlijk karakter


- Tertiaire socialisatie speelt zich af binnen een samenleving die een heel proces van 
differentiatie heeft doorlopen, waardoor verschillende instituties aan socialisatie doen.

➡Hierdoor wordt socialisatie een zaak van zeer uiteenlopende en zelfs tegengestelde 

invloeden 

➡Kan leiden tot rolconflicten of keuzedwang


- Van tertiaire socialisatie wordt soms beweerd dat ze een eenmakend karakter heeft, is dat 
zo?

➡De aangeboden waarden en normen via de massamedia zijn weliswaar voor iedereen 

gelijk




➡Maar de mate waarin naar bepaalde kanalen wordt gekeken en hoe ze worden 
geapprecieerd, blijft contextgebonden. Ook dat is een onderdeel van het 
socialisatieproces


Bv.: mediagebruik bij kinderen tussen 0-8 jaar in de VS


Blauw: zwarte kinderen maken meer gebruik van 
media, gemiddeld 4u30 per dag & blanke kinderen 
3u


Bruin: aantal uur media zakt, naarmate het inkomen 
van de ouders stijgt


65% v/d Amerikaanse kinderen met een laag 
inkomen hebben een tv hebben op hun slaapkamer 
vs. 20% v/d kinderen met een hoog inkomen


Reden waarom meer tv kijken: verklaart door 
sociale ongelijkheid in de samenleving —> de 
mogelijkheid tot buitenschoolse activiteiten 
ontbreekt hen vb.: in buurten wonen waar het 
gevaarlijk is om buiten te spelen, vaker 
eenoudergezinnen, …


DIFFERENTIËLE SOCIALISATIE  

Naast een algemene socialisatie in de dominante cultuur die voor iedereen opgaat, richt 
socialisatie zich soms tot specifieke doelgroepen 


De twee belangrijkste vormen van groepsspecifieke socialisatie zijn:

- Klassespecifieke socialisatie 


➡Bv: arbeiderskinderen: voetbal, boksen, … <-> middenklassekinderen: ballet, hockey, …

- Genderspecifieke socialisatie 


➡Bv: jongens; autos, kranen, geweren, … <-> meisjes: poppen, toverstaf, make-up, …


Klassespecifieke socialisatie 

Naast de socialisatie in de dominante cultuur (vnl. via formele kanalen zoals onderwijs), worden 
leden van een sociale klasse ook gesocialiseerd in de subcultuur van de eigen klasse (vnl. via 
primaire relaties)


- Via klassespecifieke socialisatie vindt er reproductie van klassenverschillen plaats 


M. Kohn: Repressief versus participatief opvoedingspatroon

- Materieel gedepriveerde leerlingen (arbeidsgezinnen): repressief opvoedingsklimaat

- Materieel niet-gedepriveerde (middenklassegezinnen) leerlingen: participatief 

opvoedingsklimaat




M. 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 


Onderscheidt van taalgebruik:

Restricted code: er wordt een opdracht gegeven en daar hoort verder weinig uitleg bij


- Vele veronderstellingen (subunderstandings) waar we van uit gaan dat de toebehoorder ze 
kent —> handig voor praktische, situatie gebonden aangelegenheden


- Minder geschikt voor abstracte ideeën, relaties of processen

- Arbeidersklasse


Repressief opvoedingsklimaat Participatief opvoedingsklimaat

negatieve sancties

materiële sancties afhankelijkheid van het kind niet-
verbale communicatie

eenrichtingscommunicatie oudergerichte 
socialisatie

positieve sancties symbolische sancties 
zelfstandigheid van het kind verbale communicatie 
interactieve communicatie kindgerichte socialisatie



Elaborated code: hanteren een manier van spreken die voldoende abstract is om als algemeen 
denkraam te gebruiken en op verschillende situaties kan worden toegepast


- Kinderen kunnen makkelijker omgaan met de eisen die de algemene richtingen in het 
onderwijs stellen


- Middenklasse


Welke opvoedingswaarden bereiden het best voor op een job in de veranderende arbeidsmarkt 
van 2020? Het wijzigt snel ...


P. Bourdieu & J. C. Passeron 

- De school speelt een belangrijke rol in de reproductie van klassenculturen 

- De school is een middenklasse-institutie gebaseerd op middenklassewaarden en met 

lesgevers die vnl. uit de middenklasse komen 

- Kinderen gesocialiseerd in een middenklassegezin halen betere schoolprestaties omdat ze 

beschikken over cultureel kapitaal (bv: kennis, cognitieve vaardigheden)

- Kinderen uit arbeidersgezinnen worstelen met een cultureel deficit 

- Vaak zijn kinderen uit arbeidsgezinnen ervan overtuigd dat ze enkel geschikt zijn voor 

arbeidersjobs. We spreken in dit verband van autodiscriminatie: via internalisatie wordt 
deze overtuiging vaak een self-fulfilling prophecy 





Bourdieu: hoe hoger het SES, hoe hoger het cultureel kapitaal je hebt opgebouwd

 




Genderspecifiek socialisatie 

Socialisatie heeft ook een 
genderspecifieke dimensie. 
Gender staat voor de cultureel 
bepaalde invulling van rollen 
(nurture) die op het eerste zicht 
geslachtsgebonden zijn 
(nature) 


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

- We worden niet geboren als vrouw, we worden het


Genderspecifieke verwachtingen:


Genderrolsocialisatie gebeurt binnen diverse structuren van het dagelijkse leven dit vaak zonder 
dat we er ons (goed) van bewust zijn:


Bij volwassenen 
- In het dagelijkse taalgebruik 


➡Bv: “mistress” = een vrouw die in een relatie gaat met een getrouwde man

➡Bv: mannen noemen hun vrouw hun “meisje” maar nooit andersom


- In het dagelijkse handelen 

- Binnen het gezin 

- Op de werkvloer 


➡Bv: veel van de woorden in vacatures stoten vrouwen af, de woorden worden op een 
manier gebruikt om specifiek mannen aan te spreken


➡Bv: vrouwen en mannen lezen vacatures vaak anders, filteren andere dingen. mannen 
vinden sneller dat ze compatibiliteit vertonen met de vacature, vrouwen zijn veel 
twijfelachtiger




Bij kinderen 
- Via dagelijkse gezinsinteracties 


➡Onderzoek: zodra een zwangere vrouw het geslacht weet van haar ongeboren kind, 
gaat ze bewust of onbewust meer stereotype verwachtingen stellen


➡Vader spreken hun dochters op een andere manier aan dan hun zonen

• Dochters: meer woorden gelinkt aan droevige emoties —> meer woorden gelinkt aan 

het lichaam vaders zingen meer en zijn meer attentievol naar hun dochters toe

• Zonen: meer worden zoals beste, winnen, super en top —> meer rough- and-tumble 

play

- Via schoolboeken 

- Via speelgoed en de manier waarop een speelgoedwinkel is gericht 

- Via spelactiviteit 

- Via tekenfilms 


Voorbeeld: spelactiviteiten


Voorbeeld: Disney films

- Sneeuwwitje – 1937: er is een vrouw die sneeuwwitje haar schoonheid niet gunt, 

sneeuwwitje vlugt naar een bos en komt een huis met 7 dwergen tegen. Het huis is heel 
slordig en sneeuwwitje begint alles op te ruimen. Wanneer ze vergiftigd is moet een prins 
komen om haar te redden


- Assepoester – 1950: boze stiefmoeder, assepoester is ongelukkig maar ondergaat de 
mishandeling thuis, opnieuw is er de redding van een prins die haar komt halen


- Doornroosje – 1959: boze fee die kwaad is omdat ze niet uitgenodigd is op het feest, 
Doornroosje pikt zich aan het spinnenwiel en opnieuw is er een prins


—> Vrouw wordt gezien als iemand die passief, overgelaten wordt aan het lot, de man moet de 
vrouw redden


- Belle en het beest – 1991: verschil is dat ze niet passief zit te wachten tot dat de prins komt 
redden, maar dit opkomen voor zichzelf wordt niet altijd positief onthaald (vb.: reactie op 

Spelactiviteiten van Jongens Spelactiviteiten van Meisjes 

Ruwer, meer fysiek contact, trekken en duwen, 
vechten 

Meer verbaal 

Groepen zijn omvangrijker Kleinere groepen, groter belang van dyadishe 
relaties

Ontwikkelen meer activiteiten in openbare plaatsen, 
weg van de controle en toezicht van volwassenen 

=> leeftijdsgenoten liggen aan de basis van de 
initiatie van activiteiten, meer kans tot ontwikkelen 

eigen regels en gedragsstandaarden

Meer activiteiten die door volwassenen 
georganiseerd en gestructureerd worden; vaker in 

de omgeving van volwassen 

Meer hiërarchisch gestructureerd => meer ruimte 
voor conflict en competitie 

Status en machtsrangorden zijn minder stabiel => 
weinig ruimte voor conflict en competitie; meer 

aandacht voor noden van de anderen 

Meer nadruk op competitie Meer nadruk op samenwerken 



Belle die graag boeken leest), beest stelt zichzelf lange tijd agressief op tegenover Belle en zij 
ondergaat


Recent: meer differentiatie, meer sterke vrouwen afbeelden die onafhankelijk zijn, zelfstandig 
beslissingen nemen en hun eigen leven vorm kunnen geven


Beeld man: ook geëvolueerd

- Tot jaren 90: uniform beeld van een man als een redder, held, sterk, klasse en status, 

toekomstige koning

- Vanaf jaren 90: Gaston (Belle en het Beest), verwaand wezen (prinses en de kikker) die moet 

leren om verantwoordelijkheid op te nemen en onzelfzuchtig te zijn


Voorbeeld: studio 100

Kabouter Plop


- De mannen hebben een job, plop is de leider van het bos

- De vrouwen hebben geen job, kwebbel babbelt en smal is bezig met haar lijn


Naast het creëren van verwachtingen via genderrolsocialisatie, spelen ook instituties een 
belangrijke rol in de productie van genderongelijkheid 


Er is een grote mate van internationale en interculturele variatie in de mate waarin institutionele 
voorzieningen en maatregelen gendergelijkheid produceren en reproduceren 


Voorbeeld: opname zorgtaken




- Rode lijn: vrouwen spenderen sinds 1999 minder tijd en zorg aan het 
huishouden en kinderen


- Blauwe lijn: mannen spenderen sinds 1999 meer tijd en zorg aan het 
huishouden en de kinderen 


- Vergelijken mannen en vrouwen: kloof aantal uren dat men aan het 
huishouden en kinderen spendeert is kleiner geworden, maar 
vrouwen spenderen er nog steeds meer tijd aan per week


Voorbeeld: vaderschapsverlof 

= overzicht van de landen waar mannen de mogelijkheid hebben om in vaderschapsverlof te gaan


- Korea & Japan: 50 weken

- België: 19 weken

- Canada, Israël, USA, turkije ...: geen verlof


In Japan mogen ze lang verlof nemen, maar de mindset daar is om elke dag te werken

- Veel mannen sterven achter hun bureau omdat ze op zijn —> nieuwe wetgeving: werkgever 

mag slapen achter zijn bureau als ze maar rechtop zitten —> nog meer doden

- Besluit: 5 dagen vakantie —> bv.: steden als Amsterdam nagebouwd in Japan omdat 5 

dagen te weinig is om tot het echte Amsterdam te reizen


Wanneer ze op vaderschapsverlof zijn krijgen ze ...

- Japan: 58% van hun loon

- Noorwegen: 90% van hun loon

- US: 0% van hun loon want geen 

vaderschapsverlof

- Gemiddeld: 65%


Voorbeeld: arbeidsmarkt 


Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt in Europa

-Scandinavische landen scoren het beste: meeste 
gendergelijkheid

-België scoort beter dan Nederland

-Griekenland scoort het slechtste


Gender Cap Calculator = je vult de naam van je 
land in en krijgt een cijfer voor hoeveel jaar er nog 
nodig is om volledige gendergelijkheid in het land te 
bekomen —> België 185


Equal pay day – 25 maart: de dag dat en genderongelijkheid in de verloning tussen man-vrouw in 
kaart wil zetten, waarom deze dag?

—> Wanneer mannen op 31 december zouden stoppen met werken, zouden vrouwen tot 25 
maart moeten doorwerken om tot hetzelfde loon te komen




Ongelijk loon in IJsland:

- Organisaties zijn wettelijk verplicht om mannen en vrouwen in zelfde functie hetzelfde loon te 

geven 

- Waarom zoveel gendergelijkheid in Scandinavische landen?: welvaartsstaat vanuit de idee 

dat iedere burger recht heeft op een aantal dingen (<->andere landen welvaartsstaat 
gezinsrecht)


- Cultuur zorgt da uw structuur mee veranderd en gekneed worden in functie van gelijkheid

Rwanda:


- Genocide, ongeveer 70% van de populatie vermoord —> problemen op de arbeidsmarkt 
want tot voor de massamoord waren vooral mannen op de markt van dienst


- Switch: vrouwen werden gedwongen op de markt te staan, of hogere posities in te nemen = 
gendergelijkheid


Qua genderongelijkheid stond België in 2014 in de top 10, in 2018 op de 31ste plaats en in 2021 
op de 27ste —> We staat op nummer 1 wat betreft gelijke kansen in onderwijs


GENDERONGELIJKHEID OP DE ARBEIDSMARKT  

Genderongelijkheid op de arbeidsmarkt uit zich enerzijds in horizontale segregatie: mannen en 
vrouwen zijn niet steeds in dezelfde sectoren tewerkgesteld 


- Vrouwen zijn het meest aanwezig in de tertiaire en quartaire sectoren 

- De oorsprong van horizontale segregatie is het onderwijs 


Mannen komen in sectoren terecht waar de verloningen lager zijn + de kans op promotie lager 
liggen

Vrouwen krijgen in deze sector een hardere klap in het gezicht ivm de coronacrisis


Anderzijds uit genderongelijkheid zich ook in verticale segregatie: mannen zijn meer dan 
vrouwen vertegenwoordigd in hogere posities. Hiervoor zijn een aantal verklaringen:


- Glazen plafond: een metafoor voor de bijna onzichtbare discriminerende barrières die het 
doorstoten van vrouwen naar de top onmogelijk maakt 

➡Bridging kapitaal zeer belangrijk om bepaalde posities te krijgen, voor vrouwen 

onmogelijk wegens sommige namen die ze zouden krijgen (bv.: op café met de baas)

➡Glass-ceiling index: Zweden beste plaats, België plaats 6


- Glazen lift: soms gebruikt om de snellere promotie van mannen boven vrouwen (vooral in 
managementfuncties) weer te geven binnen door vrouwen gedomineerde bedrijfstaken als 
verpleging 

➡ In beroepen waar we veel vrouwen zien, promoveren mannen makkelijker


- Kleverige vloer: soms gebruikt om aan te geven dat vrouwen (vooral vrouwen in lagere 
posities) minder snel dan mannen promotie maken bij het begin van hun carrière 

➡Structurele barrières: ze blijven hangen

➡ Individuele mindset: vrouwen veeleer de mindset dat ze het niet kunnen 

(autodiscriminatie)

- Galzen klif: een situatie waarbinnen iemand, meestal een vrouw, wordt bevorderd tot een 

risicovolle, moeilijke baan waar de kansen op mislukking groter zijn 

➡Bv: nu tijdens de coronacrisis krijgen we onze eerste vrouwelijke premier




SHIFT NAAR MEER GENDERGELIJKHEID  

In heel wat landen en culturen is er de afgelopen decennia een (zeer trage) shift naar meer 
gendergelijkheid 


Via bewustmaking van “gender”:

- Bv: datagenderkloof: producten worden vaak getest o.b.v. het mannelijke beeld (bv.: 

medicatie test bij mannen, hierdoor meer bijwerkingen voor vrouwen) (bv.: crashtest met 
mannelijke pop waardoor vrouwen meer kans op ernstige letsels hebben in auto-ongeval)


- Bv: bij hulpzoekend gedrag: vrouwen die hartmassage nodig hebben krijgen minder hulp

- Bv.: bij associaties: toiletten Oslo: symbool van baby en handicap bij de man ipv vrouw


Via herkenning en vertegenwoordiging 


Via introductie en promotie van “genderneutraliteit” 

- Bv: genderneutrale vacatureberichten

- Bv: genderneutrale scholen


➡Geen kleine jongens of meisjes maar kleine mensjes alles wat mensen in hokjes 
opbouwt wordt vermeden


Via het verzwakken of expliciet verwerpen van genderstereotypes

- Bv: Disney films: verschuiving naar vrouwen met eigen identiteit/missie (bv.: Brave) 

- Bv: Barbie: alle mogelijke jobs worden gekoppeld aan Barbie (bv.: piloot, astronaut) 

- Bv: verbodsbepalingen reclame


➡Sinds 2018 in de UK verbonden om genderstereotypes in reclames te verwerken


11. Sociale controle  

WAT IS SOCIALE CONTROLE?  

Wie zich niet conformeert en (teveel) buiten zijn/haar rol gaat, zal ervaren dat er allerlei sociale 
mechanismen en processen bestaan die ervoor zorgen dat men terug op het rechter pad worden 
geduwd 

= sociale controle 


- Het gebeurt vaak onbewust, zowel door diegene die sociale controle uitvoert als diegene die 
de sociale controle ondergaat 


- Alle vormen van socialisatie zijn ook (on)bewuste vormen van sociale controle 

- Bij sociale controle spelen sociale sancties een cruciale rol: ze zetten mensen aan tot 

bepaald handelen en weerhouden hen ervan. Er zijn vier soorten:


Sanctie via gesocialiseerde persoonlijkheid of via de sociale 
omgeving?

Interne sociale sancties Externe sociale sancties 



Fremdzwang (externe sancties)→Selbstzwang (interne sancties) 


12 ongeschreven regels die we moeten volgen:


Dwangmiddelen, lokmiddelen en sancties:


Sanctioneringsmechanismen worden vaak gecombineerd 


12. Conformisme en diviantie  

WAT IS DEVIANT GEDRAG? 

Afwijkend/deviant gedrag is sociaal handelen dat de waarden en normen van een 
samenlevingsverband stelselmatig overtreedt. Het impliceert de weigering of het onvermogen om 
zich aan de spelregels van de betreffende sociale context te houden


- Op afwijkend gedrag volgt een sociale reactie door het samenlevingsverband dat haar 
stabiliteit bedreigd ziet


- Tolerantie voor afwijkend gedrag varieert: de marge is kleiner voor overtredingen op de 
centrale spelregels (wetten, zeden) dan voor minder belangrijke spelregels (gewoonten)


- Afwijkend gedrag is functioneel: of tenzij stimuleert het conformisme of tenzij gaat de 
samenleving veranderen


Positieve sancties 

Solidariteitsgevoelens 

We zoeken instemming van onze 
sociale omgeving en wanneer we 
dat krijgen voelt dat goed

Beloningen 

Beloning die de sociale omgeving 
geeft bij gewaardeerd handelen


Negatieve sancties 
Schuldgevoelens 


Handelen stemt niet overeen met 
onze waarden & normen

Straffen 
Sociale reactie op afwijkend 

gedrag

Dwangmiddelen Lokmiddelen 

Fysieke sancties Vrijheidsbeperking, pijn, ongemak Bewegingsvrijheid, comfort, genot

Economische sancties Boete, verlagen inkomsten of 
verminderen gewin

Gratificaties, verhoging inkomen of 
gewin 

Sociale sancties:

- Sociale afstand

- Sociale integratie 

- Sociale rang

- Isoleren, mijden 

- Vijandschap, afkeuring

- Beknotting macht, degradatie 

- Gezelschap zoeken, bereikbaar zijn

- Vriendschap, medewerking

- Uitbreiding macht, promotie of 

invloed 



Door het sanctioneren van de afwijkers, wordt bij de anderen de overtuiging gevoed dat de eigen 
waarden en normen belangrijk en juist zijn (= schandpaaleffect) en zal het 
samenhorigheidsgevoel toenemen (WIJ / ZIJ)


Groepen waarbij deviantie naar verhouding vaak voorkomt, noemen we randgroepen (bv: 
criminaliteit, aparte kledij, alternatieve consumptiepatronen)


TYPES VAN DEVIANT GEDRAG  

Robert Merton 
- Deviantie plaatsen in de maatschappelijke context/omgeving

- Bekijkt deviantie vanuit een spanning (strain) tussen de cultureel bepaalde doelen en de 

institutioneel aanvaarde middelen om de doelen te bereiken

- Als de meerderheid gelooft dat de doelen voor iedereen haalbaar zijn, maar dit in 

werkelijkheid een mythe is, is er een toestand van anomie 


Anomietheorie onderscheidt 5 types deviant gedrag:


Conformisme: je gaat akkoord met de doelen en hebt de institutioneel aanvaarde middelen ter 
beschikking om die te bereiken, je gedraagt je zoals de samenleving verwacht (bv.: succes – 
diploma, hard werken)

Innovatie: de betrokkenen willen de doelen wel realiseren maar beschikken niet over de 
aanvaarde middelen. Ze zoeken naar wegen die afwijken van de normale om toch het doel te 
bereiken (bv.: zwart werk, uitvinders)

Ritualisme: houden zich vast aan de traditionele, sociaal geaccepteerde gedragspatronen maar 
staan onverschillig tegenover de richtinggevende waarden in kwestie (bv.: stereotypische 
bureaucraten)

Retraitisme: men neemt afstand van de samenleving en gaat zich al dan niet vrijwillig 
terugtrekken (bv.: drop- out, monnik)

Rebellie: je gaat niet akkoord met de doelen en bestrijd die door nieuwe te formuleren (bv.: 
revolutionairen


WANNEER IS GEDRAG DEVIANT OF AFWIJKEND? 

Of gedrag als “deviant” of “afwijkend” wordt beschouwd, is niet altijd duidelijk. Het is het 
duidelijkst in sociale contexten waar er slechts één cultuurpatroon is en waarden en normen 
duidelijk zijn voor iedereen. In moderne samenlevingen is dat nog zelden het geval


Institutioneel aanvaarde middelen (=normen) - wat hoort

Ja Nee Andere

Cultureel bepaalde 
doelstellingen 

(=waarden) - wat 
moreel goed is

Ja Conformisme Innovatie 

Nee Ritualisme Retraitisme 

Andere Rebellie 



Wat als “deviant” of “afwijkend” wordt beschouwd varieert naargelang de sociale context, en 
binnen eenzelfde context vaak ook naargelang de tijd


- Handelen dat in het ene samenlevingsverband normaal is, is afwijkend in het andere o Bv. 
homofilie als psychiatrische stoornis in DSM


- Bv: “gaming disorder” in ICD11?


In veel sociale contexten bepaalt de sociale klasse in belangrijke mate of een handeling formeel 
als “afwijkend” wordt bestempeld (gelabeld) of niet


- Bv: witteboordencriminaliteit vs kleine criminaliteit

- Witteboordencriminaliteit = bv.: fiscale fraude door hoge inkomenstrekkers, 

wittenjassencriminaliteit van medici die fouten maken en niet worden gesanctioneerd, 
milieuvervuilers

➡Berokkent grote schade aan het gemeenschappelijke goed en de toekomst van de 

mens

➡Toch vaak niet als afwijkend gedrag beschouwd omdat de daders uit de bredere klassen 

zijn 

➡Dat neemt niet weg dat deze vorm van criminaliteit veel aandacht krijgt


- Kleine criminaliteit = bv.: kleine winkeldiefstallen, handtassenroof

➡Bij allochtone jongeren wordt de daad niet alleen uitgesmeerd over de pagina’s van 

kranten, er wordt ook niet naar structurele verklaringen gezocht

➡Ze worden tegelijk marginaal in hun eigen etnische milieu als in de Belgische 

samenleving


In veel sociale contexten bepaalt de sociale klasse ook de reactie van de sociale context op dat 
“afwijkend” gedrag


- Bv: kinderen uit de arbeidersklasse: bij afwijkend gedrag sneller doorgestuurd naar beroeps- 
of buitengewoon onderwijs, sneller labels van “gedragsgestoord” of “psychiatrische 
stoornis”


- Bv: volwassenen uit de arbeidersklasse: vaker sancties via het juridisch systeem, minder 
mogelijkheid tot individuele hulpverlening achter de schermen


Voorbeeld: gevangenis in de VS


VS heeft het meeste gevangenen per 100 000 inwoners

De gevangenispopulatie is geen goede afspiegeling van de samenleving


- Bv: 12,6% zwarten in de populatie, 36,2% zwarten in de gevangenis 

- Bv: 63,7% blanken in de populatie, 33,3% blanken in de gevangenis


Zeer grote verschillen met de kans om in de gevangenis te belanden 

- Blanke mannen: 1 op 17

- Blanke vrouwen: 1 op 111 

- Zwarte mannen: 1 op 3

- Zwarte vrouwen: 1 op 18




Niet alle sociale contexten reageren op dezelfde manier op dezelfde vorm van afwijkend gedrag. 
Deze differentiatie in de reactie van de sociale context uit zich op verschillende manieren


- Bv: Noorwegen: agenten zijn niet standaard bewapend —> ook Breiviks terreurdaad met 77 
slachtoffers verandert daar niets aan: uit een enquête na Breivik blijkt dat 60% van de 
Noorse politieagenten het niet fijn zou vinden indien ze altijd bewapend zouden moeten zijn


- Bv: IJsland: eind 2013 schiet de IJslandse politie voor het eerst iemand dood → IJsland was 
op dit moment in shock

➡De criminaliteit op het eiland, dat 322 000 inwoners telt, is bij de laagste ter wereld

➡Er zijn slechts ca 600 politieagenten van wie maar een paar tientallen een dienstwapen 

hebben


Voorbeeld: buitenlandse gevangenissen 


Congo 
- Mensonterende omstandigheden; geen medicijnen, eten

- Directeur en cipier bepalen wat er gebeurd

- Voor de rest weinig regels, veel chaos


Bolivië 
- Midden in de hoofdstad worden 1500 van de zwaarste criminelen geplaatst

- Bewakers bewaken enkel de deuren naar de gevangenis toe

- Binnenin wordt niks gecontroleerd→ze moeten zelf voor hun eten, veiligheid, huisvesting 

zorgen

- Er wordt een nieuwe stad gevormd met aparte wijkjes


Noorwegen – Halden Fengsel: high security

- Worden in een mooi complex geplaatst waar ze kunnen koken, muziek maken, werken, ...

- Ze hebben de sleutel tot hun cel (’s nachts wel verplicht op de kamer)

- Dag één in de gevangenis is dag één van de re-integratie

- Inrichting met IKEA materiaal om zo dicht mogelijk bij het leven buiten de gevangenis te zijn

- 20% recidivisme binnen 2 jaar <-> 60% US


Noorwegen – Bastoy: low security 

- Open prison

- Leven op een eilandje aan zee

- Huizen die ze zelf mogen inrichten

- 5 cipiers die in de avond eens komen kijken 

- 10% recidiveert <-> 30% in closed prisons


Wat met gender?

- Gevangenissen zijn vaak niet aangepast —> gemaakt voor mannen

- Cipiers hebben rolverwachtingen gekoppeld aan mannelijke gevangenen


VERKLARINGEN VOOR DEVIANTIE  

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




- Egoïstische zelfdoding: sociaal geïsoleerde en niet geïntegreerde mensen

- Altruïstische zelfdoding: samenlevingsverbanden met te sterke sociale cohesie

- Anomische zelfdoding: wanneer mensen bezitten geen regulerende waarden of normen

- Fatalistische zelfdoding: geen uitweg meer zien


Becker: labelingstheorie: niet het gedrag zelf is de oorzaak, maar hoe mensen er op reageren → 
iets is enkel afwijkend gedrag als anderen het ook zo labelen


- Primaire deviantie: alle handelen dat afwijkt van de (on) geschreven norm Vb: illegaal 
parkeren, door het rood licht rijden


- Secundaire deviantie: alle handelen dat afwijkt van de norm en ook als deviant bestempeld 
wordt door de omgeving


- Blaming the victim syndroom: slachtoffers van labeling krijgen de schuld van hun situatie

➡Bv: vrouw slachtoffer van seksueel misbruik zal er zelf wel aanleiding voor hebben 

gegeven


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


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


FUNCTIES VAN DEVIANTIE  

- Deviantie stimuleert het conformisme

- Deviantie zorgt voor verandering

- Door de rijen te sluiten tegenover afwijkers stijgt het gevoel van samenhorigheid + normbesef

- Draagt bij aan de overtuiging dat eigen waarden en normen belangrijk zijn (schandpaaleffect) 

- Stedelijke context: tolerantie non-conformisme




Gastcollege: Superdiversiteit als de nieuwe realiteit 


VLUCHTELINGENCRISISSEN. IN BELGIË VOORAL OPVANGCRISISSEN  

- Oorlog in Oekraïne dwingt meer dan 4 miljoen mensen op de vlucht. Een klein deel daarvan 
komt naar België

➡Grote solidariteit 

➡Statuut tijdelijk ontheemde 

➡Trage opvangcapaciteit 


- Ondertussen zit de gewone asielopvang overvol 

- Ook zonder deze vluchtelingen is/wordt België superdivers 


WAT VERANDERT DE TRANSITIE NAAR SUPERDIVERSITEIT VOOR HET 
SAMENLEVEN IN ONZE STEDEN EN ERBUITEN? 

- Anna 2022 hebben meer dan 2/3 jongeren in Brussel, Antwerpen of Genk wortels in migratie 

- 1/2 in de meeste Vlaamse centrumsteden 


➡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 (term Steven Vertovec)

- Is meer dan een synoniem voor diversiteit of multiculturaliteit 

- Nieuwe fase in migratie en demografie


Op drie kwart eeuw van een samenleving met beperkte etnisch-culturele diversiteit naar een 
immigratiesamenleving 


NA-OORLOG MIGRATIEGESCHIEDENIS IN GRAFIEK: IMMIGRATIE EN EMIGRATIE  

Immigratie = zich vestigen in een ander land

Emigratie = vertrekken uit een land






Pijl 1 + 2 : Gastarbeiders uit Zuid-Europa in de jaren ’50


- Einde WO2: nood aan heropbouw, arbeidskracht maar heel wat mannen gesneuveld door de 
oorlog 


- 1949: contract met Polen: gastarbeiders komen ons land opbouwen, de meesten zijn 
gebleven


- Herintrede vrouwen in de arbeidsmarkt


Pijl 3: Gastarbeiders uit Turkije en Marokko in jaren ’60 + volgmigratie 

- Migratieakkoord met Marokko en Turkije: vraag van de overheid om gastarbeiders naar hier 

te halen

- Voornamelijk mannen voor in de zware industrie


Pijl 4: Afremmen migratie omwille van crisis in jaren ’70 en ’80

- 1973: economische crisis —> groei van de werkloosheid 

- Stoppen met actief gastarbeiders binnen te halen

- Immigratie stopte niet maar wel forse daling


Pijl 5: 1989: Val van de muur. Kantelpunt start migratie uit Oost-Europa 

- Niet enkel migratie uit het Zuiden, nu ook uit het Oosten

- Men begint weer te immigreren naar West-Europese landen


Pijl 6: Groei van migratie in alle West-Europese landen door globalisering en uitbreiding EU 


Pijl 7: België vandaag een immigratiesamenleving zoals alle West-Europese landen 

- Zowel immigratie als emigratie (minder immigratie)

- Hoeveel is België in bevolking toegenomen als we de twee grafieken samen nemen?




De meest recente cijfers:

-Stijgende immigratie, emigratie en 
migratiesaldo 

-Beperkte impact van 
vluchtelingencrisis van 2015

-2019: 149 174 immigratie en 82 
374 emigratie => migratiesaldo = 
+66 800

-Tijdelijke daling migratie in 2020 
door corona 


DE SUPERDIVERSITEIT VAN DE 21STE EEUW  

Het resultaat van deze opeenvolgende migratiegolven is een veel complexere sociale realiteit, 
zeker in onze steden 


Superdiversiteit heeft 3 kenmerken:

1) Kwantitatieve verschil tegenover de migratie in de 20ste eeuw

2) Kwalitatieve verschil tegenover de migratie in de 20ste eeuw

3) Normalisering van diversiteit 


1. Kwantitatieve dimensie


Diversiteit groeit overal, het sterkste in de steden 


Woonplaats personen van vreemde herkomst: 


West-Vlaanderen minst diverse 
gebied


Steden zijn de grootste plekken 
met diversiteit


Worden steeds meer majority-
minority cities (is een gebied waar 
één of meer raciale, etnische en/of 
religieuze minderheden, de 
meerderheid van de plaatselijke 
bevolking vormen)




Een kwantitieve breuk: de transitie naar majority-minority cities

- Majority-minority cities = steden waar de meerderheid van de bewoners uit een 

brede waaier van minderheden bestaat = steden waar de autochtone bevolking niet 
de meerderheid vormt


- Wereldsteden als New York, Sao Paolo, Toronto of Sydney 

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

- Overmorgen Gent, Mechelen, … 


Brussel Hoofdstedelijk Gewest: één van de meest diverse steden ter wereld 

- Vandaag 75% van de inwoners van buitenlandse herkomst 

- Sterke verschillen tussen gemeenten 

➡ In aantal en bevolkingssamenstelling 


- Vooral oog hebben voor demografische dynamiek 

➡Veel meer diversiteit bij kinderen en jongeren dan bij ouderen 


Antwerpen: sinds 2019 majority-minority city 

- 52% Antwerpenaren met migratieachtergrond 

(herkomst ouders meegerekend)

- Grote verschillen naar leeftijd:

➡80+: minder dan 10%

➡Jonger dan 50: 50%

➡Tieners: meer dan 70%

➡Kinderen: meer dan 75%


- 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 per jaar 




Gent:


- 1/3 van andere origine 

- 162 nationaliteiten

➡Grootste aantal = Bulgaren (10 000)

➡Daarna Turken (3 999)

➡Lijkt toch ene bijzonder klein aantal?

➡Nationaliteit is geen goede manier om naar diversiteit 

te kijken, veel Turken zijn al Belg

➡We moeten naar etnisch-culturele herkomst kijken


- Steeds meer majority-minority-wijken 

➡Vooral centrumwijken en de 19de-eeuw gordel kennen hoog aandeel personen van 

vreemde herkomst 

➡ In een aantal wijken (bv: Rabot, Sluiken, Muide) zijn personen met een 

migratieachtergrond geen minderheid meer, maar een meerderheid 


Diversiteit stijgt het snelst in de jongste leeftijdsgroepen. De meerderheid kinderen en 
jongeren met migratieachtergrond in grote steden 




2) Kwalitatieve breuk


Basispatroon van migratie veranderde:

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

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

landen 


=> Diversiteit in de diversiteit als de essentie van superdiversiteit


Diversiteit in de diversiteit: wat betekent dat? 

- Een enorme hybriditeit in de achtergrond van migranten 

- Samenspel van:

➡Meer nationaliteiten 

➡Meertaligheid 

➡Religieuze diversiteit groeit 

➡Diversiteit in migratiemotieven 

➡Diversiteit in verblijfsstatuten 

➡Diversiteit in sociaal-economische positie 


• (bv.: rijke Indiërs in de diamantenwijk in Antwerpen versus een arme Syriër die 
een asielcentrum moet verlaten)


➡Diversiteit in en tussen gemeenschappen 

• Het eigen aan superdiversiteit is dat verschillen binnen gemeenschappen/families 

geleidelijk aan toenemen en groter worden dan verschillen tussen 
gemeenschappen


• Bv.: iemand is afgestudeerd als advocaat, hij zal wss meer gemeen hebben met 
zijn mede-advocaten dan met zijn analfabete grootouders die vanuit Marokko 
migreerden naar hier


➡Meer transnationalisme 

- Voorbij het klassieke groepsdenken, ook in de hulpverlening 


3. Normalisering van diversiteit 


Diversiteit is niet meer de uitzondering, de minderheid, de afwijking van de norm, …

—> Superdiversiteit als dagelijkse realiteit 


- ‘Commonplace diversity’: werken, wonen, studeren in context van diversiteit wordt 
het nieuwe normaal


- Ook in professionele settings 

➡En in hulpverlening? 


De superdiverse realiteit: uitdaging voor de 21ste eeuw 

- Onze samenleving verandert snelle dan onze manier van kijken en denken 

➡Bv: heel wat journalisten schrijven artikelen over superdiversiteit met nog 

denkkaders uit de 20ste eeuw

➡Bv: heel wat leerkrachten geven les aan super diverse klassen met wat ze geleerd 

hebben in witte opleidingen

- Zoeken naar actuele denken beleidskaders 

➡5-tal uitdagingen hoe we omgaan met groeiende superdiversiteit




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

We blijven met zijn allen denken in wij-en-zijn termen 

- ‘Wij’ zowel als ‘zij’ …


Hierdoor (h)erkenen we de complexe realiteit onvoldoende 

- Voorbij het wij-zij-denken


➡Naar een ‘wij zowel als zijn’ 

- Van of/of-denken (f belgen of migrant) naar en/en-denken


➡Oog voor mengvormen en meervoudige identiteiten 

➡Afnemend 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 én hebben een migratieachtergrond 


➡Zoals Fatima, Meyrem, Imade, …

➡Ze combineren posities en identiteiten


- We zien een geleidelijke erkenning van meervoudige en gelaagde identiteiten 


2. Erkenen toenemend belang van transnationale realiteiten  

Transnationale realiteiten = mensen die over grenzen heen leven


Migratie fundamenteel veranderd

- Van (bijna) definitief afscheid naar blijvend contact door ontwikkeling van


➡Communicatietechnologie: Gsm, internet, skype, stalliettelevisie 

➡Snelle en relatief goedkope mobiliteit 


- Van enkele reis naar pendelmigratie 

➡Fysiek en/of mentaal 


- Groeien aantal wereldfamilies over grenzen heen 

➡De meest nabije anderen kunnen kilometers verder wonen

➡Hulpverlening kan bemoeilijkt worden


3. Superdiverse steden zijn meertalige steden  

We leven in meertalige steden 


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

- Frans best gekend (89%)

- Dan Engels (30%), Nederlands (23%) en Arabisch (18%)


Toename taalgemengde gezinnen 

- Ééntalige Franstalig of Nederlandstalig al minder dan 40% van de Brusselaars 

- 1/3 groeide op in gezin waar géén 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 settings, verschuiving naar resultaatsverbintenissen 

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


- Hoe brengen we meertaligheid binnen in hulpverlening? 


4. Vluchtelingen: een kleine maar kwetsbare groep in het migratiebeleid  

Minder dan 15% nieuwkomers zijn erkende vluchtelingen 


De vluchtelingen/opvangcrisis van 2015 lijkt voorbij, maar 

- Asielnetwerk opnieuw verzadigd 

- Al maanden slapen asielzoekers buiten in Brussel 

- Doorlooptijd dossiers groeit 


(H)erken veerkrachtig handelen van vluchtelingen 

- Veerkracht isniet iets dat mensen wel/niet hebben 

- Omstandigheden en context creëren waarin mensen veerkrachtig kunnen handelen 


Humanitaire aanpak zou meer centraal moeten staan 


5. Superdiversiteit vraagt interculturalisering van alle maatschappelijke sectoren  

Interculturalisering = bedrijven en organisaties gaan hun werking aanpassen aan hun doelgroep

- Bv: een school moet even goed onderwijs kunnen bieden aan iedere leerling, ongeacht de 

thuistaal, ongeacht de afkomst


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

- Nood aan verdere interculturalisering: van intellectuele communicatie tot intercultureel 

maatwerk en interculturalisering van organisaties en opleidingen 


We moeten empowerend en divers-sensitief gaan werken: werken in contexten van verschil


Maar … meer dan een individuele competitie 

- Interculturalisering en divers-sensitief werk vraagt divers-sensitieve organisaties 


➡Vanuit visie en missie 

➡Vertalen 


• In personeelsbeleid (op alle niveaus) 

• Vormingsbeleid 


6. De paradox van superdiversiteit: minder én meer aandacht voor diversiteit  

‘Normalisering van superdiversiteit betekent 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 de diversiteit 

➡Gender, leeftijd, klasse, ….


Om daar te geraken en de huidige ongelijkheid aan te pakken, is er tegelijk (en voorlopig) méér 
aandacht nodig voor etniciteit 


- Op een divers-sensitieve manier 


Tot slot. Superdiversiteit. Welke toekomstscenario’s?  

Superdiversiteit is:

- Een feitelijke ontwikkeling 

- Op zichzelf niet goed of slecht 

- Hangt er van af hoe we er mee omgaan 

- Wel een scharniermoment 


➡Wat nieuwe vragen oproept 

➡Of oude vragen over migratie en integratie in een nieuw context plaatst 


Toekomstscenario’s:

1) Een scenario van angst, vernedering en polarisatie


- Waarin wij-zij-denken wederzijds dominant blijft

- Groeiende gekleurde armoede, werkloosheid en ongelijkheid, schoolse uitval en 

achterstelling 

- Met wederzijdse polarisering 


➡Rond symbooldossiers als het hoofddoekenverbod en bourkini debatten 

➡Waarbij men racisme ‘relatief’ noemt 

➡Waar men vluchtelingen als ‘gevaar’ bestempeld 

➡Van Pegida en eigen volk eerst tot 19-terreur 


- Superdiversiteit als sociale tijdbom 


2) Een scenario van hoop, verbinding 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 


➡Een beleid dat hierop inzet 

➡Dat emancipatie binnen gemeenschappen ondersteunt en stimuleert 

➡Vanuit een beleid van herverdeling en erkenning 

➡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 de mobilisatie van de superdiversiteit van alle bewoners 




Deel 3: Sociale ongelijkheid en sociale klassen 


1. Sociale ongelijkheid: wat?  

VIER SOORTEN VAN SOCIALE VERSCHILLEN  

SOCIALE FRAGMENTATIE  

Sociale fragmentatie kunnen we het best vergelijken met een puzzel, waarvan de stukjes samen 
een samenlevingsverband vormen 


- Elk stukje heeft zijn eigenheid, maar geen enkel stukje is belangrijker dan het andere

- Een perfect multiculturele of ‘superdiverse’ samenleving of een caleidoscoop van 

jongerenculturen zijn voorbeelden van fragmentering


Polycentrische ruimte —> alle centra staan op gelijke voet


SOCIALE ONGELIJKHEID  

Context en cultuur bepalen of posities nevengeschikt zijn of hiërarchisch tegenover elkaar zijn 
geschikt


- Bv: in sommige culturen in het oudste kind bovengeschikt, terwijl in het Westen er alleen 
sprake is van sociale differentiatie


- Bv: in Amerika is er geen verschil in status tussen vader en zoon


Sociale ongelijkheid impliceert dus

- Een rangschikking van sociale posities van hoog naar laag (= sociale rangschikking) 


Boven- en onderschikking (hiërarchie)

Breuklijnen Nee Ja

Nee Sociale differentiatie Sociale ongelijkheid 

Ja sociale fragmentering sociale uitsluiting 

Sociale differentiatie Sociale ongelijkheid 

Wanneer de posities/rollen gewaardeerd worden, 
als gelijkwaardig in termen van status, reputatie of 

rijkdom dan staan mensen in een 
nevenschikkende relatie tegenover elkaar 

Bv.: hartchirurg versus oogchirurg

Bv.: productiearbeider in de verfafdeling versus 

productiearbeider is de assemblageafdeling

Wanneer die posities/rollen ongelijk gewaardeerd 
worden in termen van status, reputatie of rijkdom, 

dan staan mensen in een boven- en 
onderschikkende relatie tot elkaar


—> boven- en onderschikkend mechanisme gaan 
niet noodzakelijk samen met de breuklijnen in de SL


Bv.: prof versus student  
Bv.: ouder versus kind




- Een ongelijke waardering van actoren op grond van de sociale posities 

- Ongelijke verdeling van sociaal gewaardeerde goederen 


Sociale ongelijkheid kan betrekking hebben op 

- Individuen: personen, huishoudens 

- Collectieve actoren: klassen, streken, staten


—> Sociale ongelijkheid tussen individuen of tussen collectieve actoren 


Wat betreft sociale ongelijkheid zijn er 3 issues van bijzonder belang: privilege, armoede,

inkomstenongelijkheid


PRIVILEGE 

Privilege is het bezit van een sociaal gewaardeerd goed waarover de ene groep beschikt en de 
andere groep niet, en dit bezit puur omwille van lidmaatschap van de groep en niet omdat men 
dat goed verdiend heeft


- De term wordt vaak gebruikt in de context van sociale ongelijkheid, in het bijzonder 
wanneer het bezit van het sociaal gewaardeerde goed een gevolg is van 
groepslidmaatschap ten gevolge van leeftijd, handicap, etnische of raciale categorie, 
geslacht, gender, seksuele geaardheid, religie of sociale klasse


- Video: we zien dat sommige jongeren al veel meer kansen in het leven hebben gehad 
omwille van hun wit-privilege, ze kunnen hier zelf niks aan doen


SOCIALE UITSLUITING  

Sociale uitsluiting = sociale ongelijkheid + breuklijnen 

- Breuklijnen wijzen erop dat actoren geen of weinig toegang krijgen tot bepaalde sociaal 

gewaarde goederen 

➡Breuklijnen kunnen cumuleren en/of interageren 


Types breuklijnen:


Soort Oorsprong Voorbeeld 

Relationele 

Ontstaan wanneer actoren weinig 
banden hebben in een netwerk  

=> het netwerk bied dan weinig/
geen toegang tot sociale 

goederen 

Mensen in armoede 

Institutionele 

Ontstaan doordat collectieve 
actoren ze expliciet en 
doelbewust opstellen  

Denizens = mensen zonder 
burgerrechten  

Citizens = mensen met 
burgerrechten

Sociale uitkering; gerechtigd vs 
niet-gerechtigd 



 

INKOMENSONGELIJKHEID  

Inkomensongelijkheid is een belangrijke, maar niet de enige dimensie van sociale ongelijkheid 


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


Westen, periode 1910-1975:

- Historische wetmatigheid wordt onderbroken door:


➡De (materiële) schade aangebracht door WOI en WOII

➡De crisis van de jaren 1930

➡Na WOII


• Uitbouw van de welvaartsstaten 

• Het sociaal pact


- Gevolg: rem op de inkomensongelijkheid 


Westen, periode na 1975:

- Opnieuw groeiende inkomens- en vermogensongelijkheid 

- Hoe? In neoliberale markten groeit “nieuwe rijkdom” via economische productie en lonen 

minder snel dan “oude rijkdom” via huur, interesten en opbrengsten uit financiële producten 

- In de laatste 3 a 4 decennia 


➡Steeg het inkomen van de hoogste 1% inkomens met 150%

➡Steeg het inkomen van de laagste 90% met 15% 


Aandeel top 10% inkomens in het nationaal inkomen

- Hoeveel van het nationale inkomen hebben de 10% rijksten in hun bezit? (1980-2016) ➢ 

Europa: lichte maar beperkte stijging van 3%

- VS – canada: grote stijging van 33% naar 47%

- BRICS landen


➡Brazilië: ongelijkheid afgenomen tot 56% = de 10% rijksten bezitten meer dan de helft 
van het nationale inkomen


➡Rusland: het aandeel van de rijksten groei met een factor van 2,1

➡ Indië: groei met factor van 1,8

➡China: groei met factor van 1,5


Gini-coëfficiënt 

- De gini-coëfficiënt heeft een waarde tussen 0 en 1


➡Waarde 0 = perfecte inkomensgelijkheid = iedereen zelfde inkomen

➡Waarde 1 = perfecte inkomensongelijkheid = alle inkomen in handen van 1 persoon


Maatschappelijke 
Ontstaan door ontwikkelingen 

van de samenleving tot 
deelsamenlevingen 

Duale arbeidsmarkt 

Ruimtelijke 
Ontstaan als gevolg van 

processen van fragmentering in 
de ruimte 

Achtergestelde buurten vs ‘gated 
communities’ 



- Industrielanden: tussen de 0.25 - 0.40

- Scandinavische landen: lage inkomensongelijkheid + lage genderongelijkheid 

- Midden-Europa, Australië: lage inkomensongelijkheid

- VS, Rusland, Zuid-Afrika, Latijns-Amerika: hoge inkomensongelijkheid


Inkomenskwintielen = verhouding gecumuleerde inkomen van de rijkste 20% en gecumuleerde 
inkomen armste 20% 

- De inkomensongelijkheid in België is doorheen de jaren nauwelijks gewijzigd, daarbij ligt 
onze inkomensongelijkheid veel lager dan die van Europa


- België vormt samen met Frankrijk een grote uitzondering op het patroon van een 
toenemende inkomensongelijkheid in de wereld


- De relatieve stabiliteit in inkomensongelijkheid in België is een gevolg van de 
inkomensherverdeling via belastingen en sociale zekerheid


Radiofragment: is de kloof tussen arm-rijk groter geworden?

- Niet toegenomen, blijft stabiel (al zo’n 30 jaar)

- Ondanks de vele verschuivingen in onze maatschappij blijft de inkomensongelijkheid relatief 

stabiel

- Vermogensongelijkheid is veel groter (we weten de exacte trend nog niet), maar de cijfers 

wijzen wel op stabiliteit

- België en Frankrijk zijn landen van grote stabiliteit (= grote uitzonderingen)→te maken met 

een sterk sociaal middenveld en middenveldinstituties & een sterke welvaartstaat


VERMOGENSONGELIJKHEID  

Vermogen is het geheel van roerende en onroerende goederen zoals huizen, auto’s, juwelen, 
aandelen, obligaties, kunstwerken, …


- Vermogen is moeilijker te meten dan inkomen 

- De vermogensongelijkheid is veel groter dan de inkomensongelijkheid 


Wetenschappelijk onderzoek voor België leert ons het volgende:

- De 20% grootste verdieners bezitten 


➡36% van het inkomen 

➡61% van het vermogen 


- De 20% kleinste verdieners bezitten 

➡9% van het inkomen 

➡0,14% van het vermogen 


Miljardairs

- We hebben 2095 miljardairs op Aarde, de rijkste man is de oprichter van Amazon

- Het vermogen van miljardairs is met 12%, het vermogen van de arme bevolking is 

afgenomen met 11%

- 71% van de wereld bezit 3% van de rijkheid 

- Zo’n 8% bezit 85% van de rijkheid


ARMOEDE  



Doorheen de geschiedenis zijn er veel standpunten geweest over wat armoede nu precies is

- Pre-industriële revolutie: armoede draait om honger en fysieke ontbering, er is absolutie 

deprivatie

- Vroeg-industriële samenleving: armoede wordt op groepsniveau bekeken: paupersisme 

(Marx) en onderklasse

- Jaren 1960: armoede is voor een restcategorie die niet aan hun biologische behoeften 

kunnen voldoen, men spreekt weer van absolute deprivatie, alleen een minder extreme vorm 
als in de pre-industriële revolutie


- Jaren 1970: armoede als relatieve deprivatie, men definieert armoede als het niet vervullen 
van de basisbehoeften zoals jouw maatschappij die beschrijft


- Jaren 1980: verruiming van het concept, armoede niet enkel in termen van economie. Men 
kan ook uitsluiting hebben met betrekking tot culturele en sociale aspecten


Recenter: armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere 
gebieden van het individuele en collectieve bestaan. Het scheidt de armen van de algemeen 
aanvaarde leefpatronen van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen kracht 
overbruggen 


Armoedecijfers in België

- De armoedecijfers blijven relatief stabiel doorheen de tijd


➡Prevalentie Vlaanderen: 10%, België: 16,4%, Europa: 16,9%

- Ondanks de stabiliteit, zien we toch dat de mensen in de onderste lagen het steeds 

moeilijker krijgen 

➡Steeds meer lege brooddozen

➡Steeds meer mensen doen beroep op de voedselbank: stijging 6%

• Wordt door corona nog moelijker: hamsteren zorgt dat er minder resten naar de 

voedselbank gaan

➡Mensen betalen steeds meer met bankcontact wat maakt dat ze geen cash bij zich 

hebben

- Vlaanderen


➡Geen groot genderverschil voor risico op armoede ( <-> andere landen wel)

➡1/5 werkenden zit in armoede

➡1/2 werklozen hebben risico op armoede

➡1/7 heeft onvoldoende inkomen om de maand rond te komen

➡Zeer groot aantal armoede kinderen: 1/7 geboren in kansarm gezin (bij niet-Belgische 

moeders 1/3)


WHY BOTHER? 

Waarom zouden we moeite doen om inkomensongelijkheid weg te werken?

—> Er is een positieve correlatie tussen inkomensongelijkheid en een zeer grote waaier van 
gezondheidsproblemen en sociale problemen


- Waar inkomstongelijkheid lager ligt: hoger geluksniveau, minder sociale problemen, hogere 
levensverwachting


- Hoogst: VS, Portugal, UK

- Laagst: Japan, Scandinavië, West-Europa




PIKETTY: DRIE INKOMENS- EN VERMOGENSKLASSEN  

Pikkety: maakt een onderscheid tussen 3 klassen o.b.v. vermogen en inkomen

- De onderklasse (50%)


➡Aandeel van het inkomen 30% (in Europa) 

➡Aandeel van het vermogen: 5%

➡Bv: wie in de horeca werkt


- De middenklasse (40%)

➡Aandeel tot vermogen: tussen 25-35%


- De bovenklasse (10%)

➡Aandeel tot vermogen: 60%

➡Welstellende klasse (9%): gemiddeld vermogen van 1,2M 

➡Dominante klasse (top 1%): gemiddeld vermogen van 5 M


Vermogen is niet enkel een bron van ‘moeiteloos inkomen’. Ook de deelname aan de bron van die 
inkomens, het vermogen zélf, is zeer ongelijk verdeeld. Vermogens zijn erg geconcentreerd in de 
handen van een klein deel van de bevolking, waardoor het buitensporige economische een 
maatschappelijke macht verschaft aan de eigenaars


2. Sociale stratificatie: tradities  

WAT IS SOCIALE STRATIFICATIE? 

Sociale ongelijkheid tussen sociale categorieën of 
collectiviteiten noemen we sociale stratificatie/gelaagdheid

= collectieve vormen van ongelijkheid 


Er zijn 3 belangrijke invalshoeken:

- Stratificatie naar stratum/sociale klasse

- Stratificatie naar gender

- Stratificatie naar etniciteit (zie gastcollege)


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


Er zijn drie types van sociale stratificatie:

- Standen (bv: Europa in de middeleeuwen) 

- Kasten (bv: Indië)

- Klassen (bv: huidige westen)


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

➡Traditie 2: de collectiviteiten vormen kwalitatief verschillende sociale klassen (M. 

Webber) 

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

(functionalisme) 




Basisvisie 1: klasse volgens K. Marx 

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


- Wat maakt volgens Marx een sociale klasse: de maatschappelijke positie die wordt 
bepaald door het al dan niet bezitten van de productiemiddelen (bezitloze klasse <-> 
kapitalist)


- Afhankelijk van het type samenleving krijg je andere klassen omdat het om andere 
productmiddelen gaat. In kapitalistische samenlevingen is het dominante productiemiddel 
kapitaal 


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


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

➡M.a.w.: kapitaalbezitter koopt grondstoffen en huurt een arbeider die van deze 

grondstoffen een stoel maakt. De stoel is meer waard dan de som van de 
grondstoffen. Wat ze als loon uitbetaald krijgen, ligt lager dan de meerwaarde die ze 
produceren


➡De winst van de ene partij, is het verlies van de andere partij = zero-sum-spel


Een belangrijk gevolg van de uitbuitingsrelatie voor individuen is aliënatie of vervreemding (= het 
vervreemd zijn van de wereld en aan zichzelf)


- In kapitalistische samenlevingen is een arbeider verplicht om voor een ander te werken. 
Hierdoor verwordt arbeid iets wat buiten hemzelf staat


- De arbeiders voegt door de bewerking van grondstof een meerwaarde toe, maar moet die 
afstaan aan de kapitaalbezitter. Hierdoor verliest hij wat de mens echt to mens maakt: het 
vermogen om via arbeid de wereld te ontwikkelen en haar aan de eigen behoefte aan te 
passen 


- De arbeider vervreemdt van 

➡Het product: wat ben ik nu eigenlijk aan het maken?

➡Het arbeidersproces: hij/zij wordt tot een verlengstuk van de machine gedegradeerd 

➡Zijn medemensen: omdat samenwerking wordt ingeruild voor onderlinge concurrentie

➡Zichzelf geen vermogen om via arbeid de wereld te ontwikkelen en aan te passen


—> Vervreemding neemt toe naarmate er meer en meer specialisatie in het proces wordt 
ingevoerd




Oplossing volgens Marx: de arbeiders moeten zich organiseren en in opstand komen “you have 
nothing to lose but your chains”


Is vervreemding in de postmoderne samenleving onvermijdelijk? 

- De meningen zijn verdeeld

- Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt bieden alvast voldoende stof om ons te doen 

nadenken...

➡Toenemende automatisering, robotisering en artificiële intelligentie 

➡Toenemen aantal psychische problemen bij werknemers


• In totaal 390 000 langdurig zieken (langer dan 1 jaar thuis)

• Van 2006 – 2016: toename van 80% psychische klachten (in totaal: 133 800) 

• 118 500 langdurig zieken wegens klachten spieren en gewrichten


Marx voorspelde dat de klassenstrijd tussen kapitaalbezitters en proletariaat volgens drie fasen 
zou verlopen:


1) Fase 1: individueel niveau - thuisarbeid

➡Arbeiders werken in isolement thuis en kunnen hun situatie niet vergelijken met 

andere 

➡Er is een strijd tussen de individuele kapitalist en de individuele arbeider


2) Fase 2: klasse-an-sich - toestandsklasse

➡Sociale categorie: het is een sociale klasse, zonder dat ze tot leven is gekomen, 

zonder dat ze zich bewust is van de historische rol die ze vervullen heeft —> nog 
geen collectiviteit 


➡Klassen zijn enkel structurele gegevens

3) Fase 3: klasse-für-sich - mentaliteitsklasse


➡Er wordt een collectiviteit gevormd met een eigen klassenbewustzijn

➡Klassen zijn ook maatschappelijke structuren 


Enkele voorwaarden om van een klasse-an-sich tot een klasse-für-sich te ontwikkelen:

- Ze moeten zich bewust worden van gemeenschappelijke deprivatie o De leden zien dat er 

een belangenconflict is met de andere partij

- Er is interactie tussen de leden

- De leden gaan zich organiseren in een politieke beweging/partij


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


Problemen met het kapitalisme volgens Marx:

- Modern werk is vervreemd

- Modern werk is onzeker: vervanging door machines

- Arbeiders krijgen weinig betaald terwijl kapitalisten rijker worden

- Kapitalisme is onstabiel

- Kapitalisme is slecht voor de kapitalisten: geld wordt de grootste prioriteit = commodity 

fetisjisme




Meervoudige klassenschema’s en sociale lagen

Volgens Marx bevatten klassenindelingen niet enkel de relatie tot productiemiddelen maar ook 
maatschappelijk functies status en rol


- Sociale laag: onderscheidt zich van een klasse doordat ze niet in een eenduidige relatie tot 
de productiemiddelen staat

➡Ze kan worden gevormd door individuen die tot verschillende klassen horen

➡Ze worden gekenmerkt door een gemeenschappelijke functie (<-> positie) in het 

productieproces

➡Sociale laag speelt geen zelfstandige rol in de klassenstrijd maar is altijd werkzaam in 

verbinding met de klassen

➡Ze duiden randgebieden aan van klassen en kunnen zonder autonome sociale krachten 

toch het handelen van klassen beïnvloeden


- Sociale gelaagdheid binnen het proletariaat 
➡Relatieve overbevolking: geen natuurwetmatig gegeven maar een wetmatigheid van de 

kapitalistische productiewijze

➡Bewegende overbevolking: het gevolg van technische innovatie en concentratie, 

regelmatig ontslag door de snelle veroudering van hun arbeidskracht

➡Stilstaande overbevolking: bestond uit personen met een zeer onregelmatige 

werkgelegenheid, ze hebben een onuitputtelijk reservoir van beschikbare arbeidskracht

➡Latente overbevolking: arbeidsreserve op het platte land van waaruit een voortdurende 

stroom naar het stedelijke proletariaat vloeide

➡Paupersisme: armlastigen = onderste laag van de relatieve bevolking


Basisvisie 2: klasse volgens M. Weber 

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


- Gevolg: hij benadert sociale stratificatie multidimensioneel, hij ziet de dimensies analytisch 
en onafhankelijk van elkaar: economische, sociale en politieke dimensie




Sociale klasse (economisch) 

- Een klasse is bij Weber een economisch gegeven: het gaat om levenskansen, bepaald door 

de positie op de markt (bv: geldmarkt, landgoed, …) 

➡M.a.w. het gaat om dezelfde mogelijkheden/kansen om sociale goederen te verwerven


- Een klasse is een aggregaat van personen die zich in dezelfde klassentoestand bevinden, 
dat is de typische kans op een positief of negatief monopolie op die markt 


- Klassen hebben verschillende belangen. Die zijn niet noodzakelijk tegengesteld 

- Weber komt tot 4 klassen:


➡Bezitsklassen: de klassentoestand wordt primair bepaald door hun materiële bezit (= 
typisch voor pre-industriële economische ordening)


• Positief geprivilegieerd: de renteniers

• Negatief geprivilegieerd: de onvrijen


➡Verwervingsklassen: klassentoestand wordt bepaald door de kansen om goederen en 
diensten op de markt rendabel te maken (= typisch moderne, industriële maatschappij) 


• Positief geprivilegieerd: de ondernemers, handelaars, bankiers, …

• Negatief geprivilegieerd: de arbeiders


- Zowel voor Marx als voor Weber is de bezitsklasse het belangrijkste 


Stand (sociaal)

- Status/prestige uit hoofd van een positie 

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

genieten 

- Standen vormen in tegenstelling tot klassen echte gemeenschappen en ze zijn zich altijd 

bewust van hun gemeenschappelijke positie 

- Er is geen noodzakelijk verband tussen klasse en stand 


➡Bv: nouveaux riches: term om minachting uit te drukken naar mensen die hun 
welvaartsniveau in korte tijd grondig hebben doen verhogen + uitgeven van centen om 
aan te geven dat ze rijk geworden zijn. De term duid aan dat ze uit een lage sociale 
klasse afkomstig zijn maar nog niet ten volle waarden/normen van de hogere sociale 
klasse kennen


➡Bv: China - tuhao: groep van nieuwe rijken, privé-initiatief mag beloond worden met 
rijkdom. De kinderen genieten van een zeer comfortabel leven (ouders sturen ze vb. naar 
universiteiten in Europa), ze doen aan opzichtige consumptie (tonen dat ze merken 
kennen en kunnen betalen: praline van Leonidas voor het papiertje en niet voor de 
chocolade)


➡Elke 4 à 5 dagen komt er een nieuwe miljardair bij


Terrein Criterium Maatschappelijke vorm 

Economisch Positie op de markt Klasse 

Sociaal Status Stand 

Politiek Macht Partij 



Partij (politiek)

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

handelen ongeacht de inhoud ervan. Dus op macht 

- Macht is de mogelijkheid om mensen tegen hun wil dingen te laten doen omdat jij wil dat ze 

dit doen

➡Er hoeft niet noodzakelijk een lineair verband te zijn tussen klasse en stand met macht

➡ Iemand kan hoog scoren op klasse en stand, maar slaagt er niet in mensen aan te 

zetten tot actie

- Verschillende soorten partijen: charismatische partijen, traditionalistische partijen, 

geloofspartijen, zuivere toe-eigeningspartijen


Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting gaat over de strijd om macht over levenskansen die ook door anderen worden 
begeerd. Gebeurd via het monopoliseren of afsluiten van die levenskansen door buitenstaanders

Sociale groepen proberen om beloning te verwerven, vergroten of te behouden door de toegang 
te beperken voor een kleine kring van uitverkorenen


Basistraditie 3: sociale strata 

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


- Vaak wordt een samenleving vanuit een strata-perspectief voorgesteld als een sociale 
lader 


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


Denken in termen van sociale strata gaat terug op het structuur-functionalisme, en nog vroeger... 
Durkheim


Emile durkheim 


- De verre voorvader van de structuur functionalistische benadering


Marx Weber 

Tegenovergestelde visie: economische systeem 
komt eerst en daarna wordt een ideologie 
gecreëerd die zorgt dat het economische systeem 
draait en groeit

Kapitalisme zorgt dat mensen waarden gaan 
hechten aan iets dat geen enkele waarde heeft (bv: 
kleine embleempje van Gucci), iets dat wel waarde 
heeft wordt als waardeloos gezien

Gevaar van het kapitalistisch systeem is dat het een 
waardensysteem creëert dat ons ongelukkig maakt

Door protestantisme is een economisch systeem 
als het kapitalisme kunnen groeien

- Naast de economische visie die gelijkt op die van 

Marx, beschrijft hij ook uitdrukkelijk een sociale 
dimensie en iets minder uitdrukkelijk een 
politieke dimensie


- Hij gaat uit van het sociale handelen




- Hield zich niet bezig met de verklaring van sociale ongelijkheid maar met de vraag welke 
vormen van sociale ongelijkheid aanvaardbaar zijn en welke soorten in de loop van de 
maatschappelijke ontwikkeling zullen verdwijnen

➡Argumenteert onder andere tegen het erfrecht. Dat verleent een niet-functioneel 

voordeel, dat daarom niet moreel gerechtvaardigd

➡Toenemende maatschappelijke arbeidsdeling zorgt dat mechanische solidariteit wordt 

vervangen door organische solidariteit

- Enkel die vormen van sociale stratificatie die berusten op een ongelijke bijdrage van 

individuen aan de maatschappij zijn maatschappelijk aanvaardbaar

➡M.a.w. stratificatie is aanvaardbaar wanneer degene in hogere posities een grotere 

bijdrage leveren aan de SL dan diegene in lagere posities

- Die vormen van sociale stratificatie moeten wel gelegitimeerd worden door een morele 

consensus onder de leden

➡M.a.w. de mensen moeten het met elkaar eens zijn dat wat mensen in hogere posities 

doen daadwerkelijk een hogere bedrage levert

➡Zo houdt het collectieve bewustzijn, dat bestaat uit een stel gedeelde overtuigingen, 

opvattingen, houdingen en kennis, een groep of samenleving bij elkaar


Structuur-functionalisten - Davis en Moore


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

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

die belangrijke en veeleisende posities in te nemen

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

hun rol opnemen

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

te kennen

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

—> hoe groter de honingpot, hoe groter de plaats die je inneemt in de sociale positie

- Door corona wordt dit op de proef gesteld: plots meer erkenning voor de zorg en 

rekkenvullers


DE DRIE TRADITIES SAMENGEVAT … 

- Marx: “de sociale klassen zijn alles”

➡Klassen bekijken vanuit verhouding productiemiddelen


- Weber: “de sociale klassen zijn iets”

➡Naar klassen kijken, maar ook naar status en macht


- Structuur-functionalisme: “de sociale klassen zijn niets”

➡Samenlevingen is opgebouwd uit sociale lagen zonder harde grenzen en 

tussenschotten


3. Sociale stratificatie: recentere vraagstukken  

ZIJN SOCIALE KLASSEN NOG BELANGRIJK? 



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

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

leven, of zelfs aan het toenemen

- Dat de klassenstructuur gewijzigd is sinds Marx, Weber en de structuurfunctionalisten 

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


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


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


PIERRE BOURDIEU  

Eén van de invloedrijkste moderne denkers rond stratificatie! 

Neo-Weberiaan, maar met een eigen vocabularium:


- Hij breng de verschillende dimensies van het samenleven bij elkaar via twee cruciale 
concepten: kapitaal en habitus


- Er zijn 3 soorten kapitaal:

➡Economisch kapitaal: de materiële mogelijkheden op basis van inkomen en bezit, die 

kunnen worden omgezet in geld

➡Sociaal kapitaal: het geheel van relaties binnen een sociaal netwerk of het kapitaal aan 

respectabiliteit en eer (prominente status)

➡Cultureel kapitaal: geheel van disposities die naar hogere cultuur of Bildung verwijzen 

(bv.: titels, culturele erfenis, awards...)

- De habitus is een geheel van handelings- en waarderingsschema’s. Dus een duurzame 

manier van waarnemen, denken, handelen, waarmee mensen zich in een “maatschappelijk 
veld” kunnen handhaven en verder kunnen komen 

➡De waarderingsschema’s in de habitus bepalen ‘de’ smaak

➡De handelingsschema’s in de habitus bepalen iemands consumptie


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


Door het uitdragen van een leefstijl trachten mensen zich van de anderen te onderscheiden (la 
distinction). Men wil laten zien wie ze zijn, tot welke maatschappelijke groep ze behoren (of doen 
alsof ze behoren) of met welke groep ze aansluiting zoeken


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


Een stap verder naar de sociale klasse …

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

sociale klasse, hoe minder kapitaal men bezit 

- Bourdieu ziet 3 klassen:


➡Dominante klasse of burgerij

➡Middenklasse of kleine burgerij 

➡Arbeidersklasse 




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


4. Sociale stratificatie: gezondheid en sterfte  

ALGEMENE PATRONEN  

Sociale stratificatie blijft ook nu nog een belangrijke Predictor van zowel morbiditeit als mortaliteit 


Hoe lager iemands plaats in het stratificatiesysteem, hoe groter de kans op 

- Een lagere levensverwachting 

- Een lagere gezonde levensverwachting 

- Allerlei fysieke gezondheidsproblemen 

- Allerlei mentale gezondheidsproblemen 


Stratificatie is ook gelinkt met de gezondheidszorg 

- Ongelijk gebruik 

- Ongelijke toegang 

- Ongelijke gezondheidsverstrekking 


Verklaringen voor de link tussen sociale stratificatie en morbiditeit zoekt men op drie niveaus:

- Micro 

- Meso 

- Macro 


De link tussen sociale ongelijkheid en morbiditeit komt tot stand door een dubbel proces:

- Personen in een lage SES zijn meer blootgesteld aan stressors 

- Personen in een lage SES hebben minder beschermende resources 


Meest gangbare hypothesen:


- Artefact hypothese: fouten in de meting 

- Sociale selectie hypothese: gezondheidstoestanden beïnvloedt SES 

- Materiële hypothese: SES gaat gepaard met ongelijke verspreiding van materiële resources 

die het mogelijk maken gezond te leven of toegang te hebben tot goede gezondheidszorg

- Psychosociale hypothese: SES gaat gepaard met ongelijke verspreiding van stresserende 

omstandigheden en van resources om die omstandigheden het hoofd te bieden 

- Gezondheidsgedrag hypothese: SES gaat gepaard met ongelijke verspreiding van 

gedragingen en leefstijlen die de gezondheid bevorderen of schaden 


Oorzakelijke hypothesen in een sterk vereenvoudigd diagram volgens Mackenbach


 




VOORBEELD CORONA 

- Corona is binnen gekomen via de middenklasse => de eerste golf was vooral een 
middenklasse fenomeen 


- De meeste corona besmettingen komen nu voor in de armste wijken 

- Doordat scholen heel lang gesloten waren in Latijns-Amerika hadden de kinderen 

ondervoeding (vooral de meisjes) 

- Voedselbanken kampen met slinkende voorraden en vrijwilligers die moeten wegblijven. Er 

vallen heel veel hulpbronnen voor mensen in armoede weg 

- In Zweden was er in het begin weinig verspreiding van corona in de hoogste lagen. In de 

buurten met grote families en kleine huizen ging corona zich heel snel verspreiden 

- Mensen in armoede hadden al beperkte toegang tot bepaalde hulpbronnen door corona 

wordt dit nog moeilijker 


VOORBEELD DEPRESSIE  

- Het is de meest voorkomende ziekte 

- Veel voorkomende psychische porblemen 


➡Life time prevalentie 

• 1/5 vrouwen 

• 1/10 mannen


➡Wat bij jongeren?

• Vlaanderen: 1/5 jongeren met psychische problemen 

• België: toenemende anti-depresiva 


- Depressie wordt steeds meer vanuit een bio-psycho-sociaal perspectief benaderd 


Vraag 1: komt depressie in alle Europese landen evenveel voor? Of zijn er verschillen tussen bv 
“rijke” en “arme” landen? (Macro niveau) 




Vraag 2: verschilt de kans op een depressie naar Gender? Migratie/etniciteit? SES? (Macro/micro 
niveau) 


Voornaamste bevindingen voor gender:

- In (bijna) alle landen van Europa is er een genderverschil in depressie: vrouwen rapporteren 

meer depressie dan mannen

- De grootte van het genderverschil verschilt van land tot land. De grootste verschilllen vinden 

we terug in Zuid- en Oost-Europa (dus landen met een relatief traditionele genderideologie 
en/of een lage mate van de-familialisatie). De kleinste verschillen vinden we in Ierland, 
Slovakije en in sommige Scandinavische landen 


- In alle landen spelen zowel gezinsfactoren als socio-economische factoren een rol bij het tot 
stand komen van genderverschillen in depressie. MAAR het relatieve belang van elk van 
beide types factoren verschilt van land tot land


- Zowel bij mannen als vrouwen is het risico op een depressie kleiner wanneer ze gehuwd zijn 
of samenwonend 


- Het is niet zo dat depressies bij mannen vooral veroorzaakt worden door socio-economische 
factoren en bij vrouwen vooral door gezinsgerelateerde factoren. In (bijna) alle landen, en 
voor zowel mannen als vrouwen, vormt SES de sterkste predictor voor depressie 


Voornaamste bevindingen migratie/etniciteit:

- Meer depressie bij 1ste generatie migranten en bij individuen afkomstig van buiten de EU-27 

(1ste en 2de generatie)

- Dit hoger risico kunnen we niet verklaren vanuit variatie in etniciteit. Ze ontstaat hoofdzakelijk 

doordat deze groepen meer barrières tot socio-economische integratie en processen van 
discriminatie ervaren 


- Migranten afkomstig van buiten EU ervaren de meeste barrières tot socio-economische 
integratie 


- De verschillende welvaartsstaatsregimes slagen er in verschillende mate om die barrières te 
bestuderen 


- Kortom, migrant of niet, het risico op depressie is in Europa het hoogst wanneer socio-
economische integratie wordt gecompromitteerd en discriminatie wordt ervaren 


Voornaamste bevindingen voor SES/armoede:

- In gans Europa hebben individuen die in armoede leven een hogere risico op depressie 

- De link tussen armoede en depressie is sterker in liberale welvaartsstaten. Deze landen 

slagen er dus het minst in om de deprimerende effecten van armoede te counteren 

- De link tussen armoede en depressie verschilt naargelang de levensfase. M.a.w. of je bij een 

confrontatie met armoede depressief wordt of niet verschilt naargelang je leeftijd. Twee grote 
hypothesen:

➡Surviving experience: naarmate men ouder wordt heeft men meer ervaring met het 

aanpakken van moeilijke periodes en tekorten. Hierdoor zal armoede op latere leeftijd 
minder depressies kunnen uitlokken 




➡Limited opportunities: naarmate men ouders wordt heeft men minder mogelijkheden 
ter beschikking om periodes van deprivatie/armoede het hoofd te bieden. Hierdoor zal 
armoede op latere leeftijd bij meer mensen depressies uitlokken 


- Landen verschillen van mekaar in de mate waarin armoede in een bepaalde levensfase meer 
of minder deprimerend is. Hoe? Via hun welvaartsstaatsregime 


5. Sociale mobiliteit  

WAT IS SOCIALE MOBILITEIT?  

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


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


- De mate waarin samenlevingen open zijn wordt sociale permeabiliteit genoemd, naargelang 
het klassenperspectief is sociale mobiliteit ...

➡Makkelijk (structuur-functionalisme) 

➡Mogelijk (Weber)

➡Onmogelijk (Marx)


We onderscheiden horizontale en verticale mobiliteit:

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


➡Bv: jobmobiliteit van de ene naar de andere afdeling

- Verticaal: tussen hoge en lage sociale positie


➡Opwaarts: bv promotie binnen een bedrijf

➡Neerwaarts: bv van manager in topbedrijf naar eigenaar van een KMO


We onderscheiden intergenerationele en intragenerationele mobiliteit:

- Intergenerationeel: gaat over veranderingen in beroepspositie tussen twee of meer 

generaties

➡Bv: arbeidszoon neemt kaderfunctie op


- Intragenerationeel: treedt op wanneer iemand tijdens zijn loopbaan een hogere of lagere 
beroepspositie gaat innemen (binnen dezelfde generatie)

➡Bv: arbeider neemt kaderfunctie op


Individuen zijn niet de enige sociale eenheden die sociaal mobiel kunnen zijn, ook posities zijn dat

- Positionele mobiliteit = posities die veranderen ten gevolge van veranderingen in de 

beroepsstructuur van de samenleving

- Stel dat de zoon van een onderwijzer in het basisonderwijs zelf leraar wordt in het secundair. 

Op het eerste zicht is dat een duidelijk voorbeeld van opwaartse sociale mobiliteit

- Wanneer we de plaats van de sociale positie van een onderwijzer tientallen jaren vergelijken 

met zijn plaats nu, zien we dat een leraar zich nu hoger situeert op de sociale ladder dan 
voorheen

➡Zoon zit in stijgende lift (het beroep), maar tegelijk zakt de liftkoker (de status van het 

beroep) => zoon stapt op hetzelfde verdieping uit als waar zijn vader zich bevindt.




MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN VERTICALE MOBILITEIT  

Idiological equalitarianism = het geloof in ‘gelijkheid voor iedereen’ blijft in leven omdat het 
functioneel is voor de samenleving


- Bij de lagere sociale afkomst: worden het idee voorgehouden dat ze even succesvol kunnen 
zijn als ze maar hard genoeg werken + hebben de illusie dat ze als gelijken zullen behandeld 
worden door diegenen in de positie die zij ambiëren


- Bij de elite: hebben de illusie dat ze hun positie enkel door hun individuele talenten bereikt 
hebben


Vele drempels voor sociale mobiliteit:

- Het geloof dat bestaande ongelijkheden rechtvaardig zijn en/of door een hogere macht 

gewild zijn 

- Het geloof in een trickle-down theory: idee dat welvaart van de rijken doorsijpelt naar de 

lagere klassen

- Geloof heeft hogere macht waarvoor men geen controle zouden hebben

- Vergroot risico op crisissen en kan ertoe leiden dat de politieke macht enkel in handen raakt 

van een steeds kleinere groep mensen

- Hoogste sociale klassen wenden allerlei machtsmiddelen aan om de bestaande verdeling in 

stand te houden

➡Fysieke machtsmiddelen (vb. huurmoordenaars, stakingsbrekers...) 

➡Juridisch en politiek apparaat in een rechtstaat

➡Of via subtiele wegen, zoals (in)directe controle over de media


LIVING THE AMERICAN DREAM?  

- Heersende ideologie: westerse samenlevingen bieden meer kansen voor iedereen, ongeacht 
de sociale herkomst. Maar is dit zo?

➡Of m.a.w. hoe realiseerbaar is “the American dream” in “the land of opportunities?” En 

bij uitbreiding alle andere westerse landen?


Het geloof in “gelijkheid voor iedereen” (= ideological equalitarism) is functionalisme 

- Personen met een lagere sociale afkomst worden de idee voorgehouden dat ze even 

succesvol kunnen zijn als ze maar hard genoeg werken 

- Personen met een lagere sociale afkomst hebben de illusie dat ze als “gelijken” zullen 

behandeld worden door diegene in de positie die zij ambiëren 

- Het geloof reduceert de emotionele afstand tussen personen van verschillende sociale rang 

- Personen uit de elite geloven dat ze door eigen talenten hun positie hebben bereikt 


Wat zegt de theorie?

- Hypothese volgens de statusincongruentietheorie: de kan sop sociale mobiliteit is kleiner, 

naarmate de verandering van positie meer statusincongruentie te weeg brengt 

➡M.a.w. hoe groter de te maken sprong, hoe minder waarschijnlijk


Wat zegt de praktijk?




- De sociale mobiliteit is veel geringer dan veelal wordt gedacht 

➡Dat geldt zowel voor het aantal personen dat sociaal mobiel is. Als voor de reikwijdte 

van de sociale mobiliteit 

- Hefbomen tot sociale mobiliteit 


➡Onderwijs 

➡Exogame huwelijken 

➡Politieke en sociale acties 


NU MEER SOCIALE MOBILITEIT DAN VROEGER? 

Negatieve correlatie tussen inkomensongelijkheid en mate sociale mobiliteit

- Bv: Scandinavische landen – lage inkomensongelijkheid en hoge mate van sociale mobiliteit 

- Sociale mobiliteit is lager in ongelijke landen


Onderzoek toont aan dat bij toenemende ongelijkheid 

- Jongeren uit lage inkomensgezinnen minder investeren in hun eigen human capitaal 

- Jongeren vaker NEET zijn 

- Jongeren lagere gemiddelde scores behalen op wiskunde en leestesten 

- Opgelet!


➡Het is niet zo dat bij toenemende ongelijkheid, jongeren minder aspiraties hebben om 
succesvol te zijn 


➡Het is eerder andersom: doorgaans hebben ze meer aspiraties, maar zijn de kansen om 
effectief succesvol te worden veel kleiner 


EN WAT MET BELGIË/VLAANDEREN?  

Twee vastgestelde patronen

- Hoe lager de inkomensongelijkheid, hoe meer sociabiliteit 

- België heeft een relatief lage inkomensongelijkheid


       

Mogen we dan verwachten dat België een hoge mate van sociale mobiliteit heeft? De realiteit 
toont alvast aan van niet:


- Differentiële in- en uitstroom in het onderwijs

- Kinderen uit lagere socio-economische lagen kiezen


➡Minder prestigieuze opleidingen en beroepen ➢ Minder voor universitair onderwijs

➡Meer voor beroepsgerichte diploma’s


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


HOE WORDT HET DISCOURS OVER SOCIALE (ON)GELIJKHEID GEVOERD? 

Equality  
- Iedereen moet gelijke kansen krijgen

- Bv: iedereen moet evenveel kindergeld krijgen


Equity 

- Gelijke kansen zijn onvoldoende om deel te 



kunnen nemen aan de samenleving

- De ene persoon heeft meer steun nodig dan de andere

- Bv: het bedrag van kindergeld moet afhankelijk zijn van het inkomen van de ouders 


Reality 

- Differentiële levenskansen


6. Macht  

WAT IS MACHT? 

Wat gemeenzaam onder de noemer “macht” wordt geplaats, neemt uiteenlopende vormen aan:


1) Beïnvloeding: gedrag van de ene actor verandert via een proces van overtuigen 

- Informationele beïnvloeding: bestaat in het aanvaarden van de informatie die je van 

iemand krijgt omdat je de bron vertrouwd 

➡Bv: fake news, alternatieve feiten


- Normatieve beïnvloeding: resulteert in het conformeren aan de verwachtingen van de 
andere


2) Gezag: aanvaarde macht, gerechtvaardigde, legitieme beïnvloeding door anderen 

- Traditioneel gezag: o.b.v. tradities, gewoonten … (~ ’t is al altijd zo geweest) 


➡Bv: de Paus

- Charismatisch gezag: o.b.v. buitengewone aantrekkingskracht 


➡ Is niet perse positief 

➡Bv: Martin Luther King 


- Legaal-rationeel gezag: o.b.v. controleerbare principes en regels 

—> Iemands positie wordt sterker bij combinatie van vormen van gezag


3) ‘Brute’ macht: wie beschikt over macht kan de handelingsmogelijkheden van de actoren 
beperken en hen op een bepaalde manier doen handelen, zelf tegen hun wil in 


- Manipulatie: verborgen machtsuitoefening 

➡Doelstelling van de machthebber is niet duidelijk


- Dominantie: macht is door beide gekend, maar niet noodzakelijk aanvaard 

- Hegemoniale/vanzelfsprekende macht: wordt mogelijk omdat mensen zich 

conformeren aan gewoonten 


VOORBEELD: SOI OP HET WERK  

1/100 Belgische werknemers ervaart wekelijks seksueel grensoverschrijdend gedrag op de 
werkvloer 


SOI op het werk gaat in essentie niet over seks maar over machtsuitoefening, in het bijzonder om 
brute macht en dominantie. SOI stoelen op de motivatie van de dader om te domineren en 
controleren. Seks is enkel een middel tot dat doel 


Cijfers: Bestaand cijfermateriaal is vaak weinig valide en betrouwbaar onder andere omwille van:

- Onderrapportering 


➡Uit angst voor represailles 

➡Uit angst voor stigma 




➡Uit angst voor ridiculisering, zeker bij mannen 

- Variatie in wat mensen onder “SOI” verstaan 

- Enkel vrouwen werden bevraagd 


Perspectief 1: individuele macht 

SOI op het werk is een gevolg van misbruik van macht die al dan niet gekoppeld is aan de formele 
positie van het bedrijf 


Daders:

- 30% zijn bovengeschikten of senior collega’s 

- 50% zijn peers/collega’s 

- 20% zijn klanten (patiënten/cliënten)

- Meerderheid zijn mannen 


Slachtoffers:

- Meerderheid vrouwen 


➡Meer mannen in bovengeschikte posties

- Toename bij de mannen 


➡Minder barrières tot melding?

➡Meer SOI?

➡Toename van vrouwen in bovengeschikte posities?


- Bepaalde groepen lopen een extra risico 

➡Vrouwen in lage status jobs 

➡Jonge vrouwen 

➡Vrouwen uit minderheidsgroepen 

➡Studies tonen aan dat vooral vrouwen tussen de 20 en 40 jaar, single of gescheiden, en 

met een lage opleiding en/of tijdelijke job, veel vaker slachtoffer worden 


Perspectief 2: collectieve macht 

- Groeiende consensus dat iemand formele positie in de organisatie geen goede indicator is 
van zijn/haar feitelijke macht tot SOI


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


- Er moet zowel gekeken worden naar de culturele als structurele kenmerken van de 
organisatie 


Organisatiecultuur/klimaat:

- Geseksualiseerde werkomgeving (meer kans)

- Organisationele tolerantie t.o.v. SOI (meer kans)

- Een positief sociaal klimaat (minder kans) 

- Shift naar meer gendergelijkheid in de organisatie (minder kans) 


Organisatiestructuur:

- Een gender gebaseerde hiërarchie 




- Gendersegregatie van jobs, departementen, werkplaatsen

- Genderratio in de job 

- Studies tonen aan dat


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

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

➡SOI vaker voorkomt bij bepaalde beroepsgroepen, o.a. militairen, politie, verkopers, 

zorg, universiteit 




Deel 4: Over maatschappelijke veranderingen 


1. Stabiliteit en verandering  

WAT ZIJN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERINGEN? 

Maatschappelijke veranderingen zijn veranderingen in de maatschappelijke structuren. Ze 
variëren van een betekenisvolle overgang naar nieuwe vormen van sociaal handelen en daarbij 
horende cultuurpatronen tot de overgang naar een nieuwe vorm van de totale samenleving 


- Kunnen zich voordoen op micro, meso en macroniveau 

- Belangrijke maatschappelijke veranderingen bestaan altijd uit op elkaar volgende en op 

elkaar ingrijpende wijzigingen in zowel de positionele als de culturele dimensie. Beide 
dimensies blijven wel gedeeltelijk zichzelf waardoor “lags” kunnen ontstaan 


➡Cultural lags 

➡Structural lags: wanneer de samenleving zich niet aanpast aan de cohorten die 

veranderen 


STABILITEIT OF VERANDERING? 

Niemand betwijfelt dat zowel stabiliteit als verandering belangrijke sociale krachten zijn die 
maatschappelijke structuren vormgeven. De meningen zijn wel verdeeld over de vraag “wat is de 
centrale kracht?” Is dat verandering of is dat stabiliteit?


Stabiliteitsperspectief 

Beklemtoont de aanwezigheid in de samenleving van relatief constante patronen. Binnen die 
context spelen zich wel allerlei processen af, maar die processen vernietigen de patronen niet. Ze 
houden ze veeleer in stand 


Wat zorgt voor stabiliteit?

- Instituties die de functies vervullen die nodig zijn om de samenleving “draaiende” te houden 

- Socialisatie in bestaande waarden en normen 

- Gemeenschappelijke interpretatie van situaties 

- Collectieve rituelen 

- Sociale controle 

- …


Veranderingsperspectief 

Beklemtoont de dynamiek achter maatschappelijke structuren 


Wat zorgt voor de dynamiek?

- Tegenstellingen in de samenleving 

- Manifeste en latente conflicten 

- Imperfecte socialisatie 




- Erosie van morele consensus 

- Nieuwe ideologische kaders 

- …


Ook de dynamiek zelf is dynamisch!!

➡Soms zijn er sociale versnellingen 


ACTOREN EN MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING 

Maatschappelijke veranderingen worden niet noodzakelijk veroorzaakt door menselijk handelen. 
Indien maatschappelijke veranderingen wel worden veroorzaakt menselijk handelen, dan gebeurt 
dit niet noodzakelijk als gevolg van een expliciete, doelbewuste ingreep. Is het wel het gevolg van 
een expliciet, doelbewuste ingreep, dan spreken we van sociale innovatie


Individuen kunnen enkel tot maatschappelijke verandering bijdragen via sociale interacties


Wanneer er via sociale interacties een diffuus netwerk van mensen en/of organisaties ontstaat met 
een gemeenschappelijke doel en een gedeelde overtuiging, en waarbij verandering vooropstaat, 
dan spreken we van een sociale beweging 


Grote sociale bewegingen in de geschiedenis zijn/waren onder meer:

- Arbeidersbeweging 

- Vrouwenbeweging 

- Klimaatbeweging 

- …


2. Verandering richting betere samenleving?  

IS MAATSCHAPPELIJKE VERANDERING DOELGERICHT? 

Evolueren samenlevingen in een bepaalde richting? En indien ja, is dat richting betere wereld? 


De term “maatschappelijke verandering” is neutraal en veronderstelt niet dat de samenleving in 
een bepaalde richting evolueert 


Sommige veelgebruikte begrippen zijn evenwel niet neutraal en kaderen binnen een teleologisch 
perspectief. Deze veronderstelt een doelgerichte evolutie naar een betere/slechtere toestand of 
naar een hoger/lager niveau 


Er zijn veel theorieën over maatschappelijke veranderingen, elk met specifieke veronderstellingen 
over de richting waarin samenlevingen veranderen en de drijvende krachten achter die 
verandering. We vinden 5 visies terug:


1) Unilineaire evolutietheorieën  
- Alle samenlevingen moeten door dezelfde ontwikkelingsfasen. Alle samenlevingen 

zullen finaal eindigen op hetzelfde eindpunt 

2) Universele evolutietheorieën 




- Alle samenlevingen doorlopen ontwikkelingsfasen. Die zijn niet noodzakelijk voor alle 
samenlevingen dezelfde. Ultiem komen alle samenlevingen wel op hetzelfde punt uit


3) Multilineaire evolutietheorieën 

- Samenlevingen volgen verschillende ontwikkelingsfasen en het einddoel in de 

evolutie is niet voor alle samenlevingen dezelfde. Er zijn wel enkele universele 
patronen voor alle samenlevingen, namelijk van klein naar groter, van simpel naar 
complexer, van ruraal naar stedelijk, en van een lage naar een hoger niveau van 
technologie 


4) Cyclische theorieën 

- Alle samenlevingen doorlopen een levenscyclus van geboorte, bloei en dan vervaal. 

Ze komen na de cyclus uiteindelijk terug op het beginpunt

5) Conflicttheorieën 


- Maken in essentie geen veronderstellingen omtrent evolutie of eindpunt. Ze 
veronderstellen enkel dat samenlevingen veranderen als gevolg van manifeste of 
latente conflicten in de samenleving. Veranderingen kunnen de vorm aannemen van 
een revolutie 


3. Van premoderne naar moderne samenlevingen  

Premoderne samenleving 

- Norbert Elias: civilisatieproces


Van premoderne naar moderne samenleving 

- Karl Marx: economische theorie 


➡Max Weber: historische/ideologische theorie 

➡Emile Durkheim: structurele differentiatie theorie


- Modernisering is overgang van feodale, agrarische, gesloten samenleving naar 
kapitalistische, industriële en open samenleving in West-Europa. Bij modernisering gaat het 
niet om één specifieke verandering, maar om een complex geheel van onderling verwegen 
structurele, culturele, psychische en fysische factoren 


Talcot Parsons probeerde in dit kluwen van processen vier dimensies van modernisering te 
identificeren 


1) Structurele differentiatie (positionele dimensie van MS)


- Gaat over de opsplitsing van een oorspronkelijk homogeen geheel in aparte delen 
met een eigen karakter: de activiteiten en functies die voorheen door eenzelfde 
institutie werden uitgevoerd, verzelfstandigen tot aparte instituties. Met structurele 
differentiatie gaat ook een grotere verscheidenheid van sociale posities en rollen 
gepaard (~arbeidsdeling)


- Paradox: schaalverkleining EN schaalvergroting

- Centrale vraag: hoe behouden we solidariteit? 


➡Durkheim: mechanisme —> organische solidariteit 




2) Rationalisering (culturele dimensie van MS)


- Gaat over een verschuiving in de gedachten, waarden, normen, …. We krijgen een 
“onttovering van de wereld” (Webber). De werkelijkheid wordt niet langer bekeken 
vanuit het lot, maar geordend en gesystematiseerd met als doel haar berekenbaar, 
beredeneerbaar, weloverwegen, voorspelbaar en beheersbaar te maken (~ 
secularisatie ~ Elias: Selbstzwang) 


- Paradox: pluralisering EN generalisering 


3) Domesticatie (natuur) 


- De mate waarin we ons door wetenschap en technologie bevrijd hebben van 
biologische en natuurlijke beperkingen (~ industrialisatie, ~ urbanisatie) 


- Paradox: dalende afhankelijkheid van de natuur EN toenemende afhankelijkheid van 
technologie en andere mensen 


4) Individualisering (individu)


- Steunt op de relativering van traditionele normen en waarden (de traditionalisering) en 
op de overtuiging dat in de wereld vele mogelijkheden openliggen en dat men daarbij 
zelf moet/kan kiezen. Het individu is belangrijk geworden als zingever voor zijn 
handelen omdat het losraakt van regulerende collectiviteiten in de directe sociale 
omgeving. Individualisering resulteert in een lossere band tussen het individuele ‘ik’ 
en het collectieve ‘wij’ en in de afkalving van levensnabije verbanden, die niet langer 
als schokdemper functioneren (~ de institutionalisering) 


- Paradox: groter vrijheidsgevoel EN groter gevoel van onmacht  


4. Van moderne naar postmoderne samenlevingen  

Vooral na 1945 verhoogde de zichtbaarheid van maatschappelijke veranderingen. De 
kleinschalige gesloten dorpsgemeenschappen van weleer verdwenen. De traditionele 
geslotenheid moest plaats ruimen voor een wereld waarin zo niet alles, dan toch veel open ligt 


- Naast de zichtbaarheid is ook de snelheid van maatschappelijke veranderingen sterk 
toegenomen 


- Zijn de grondstromen die Talcot Parsons identificeerde voor het moderniseringsproces 
vandaag nog aanwezig? 


De belangrijkste maatschappelijke veranderingen in West-Europa na WOII




1) Demografische ontwikkelingen 

- Stijgende levensverwachting 

- Dalend geboortecijfer 

- Gevolg: ontgroening, vergrijzing, dubbele vergrijzing (verzilvering) 

- Gezinsverdunning 

- Toename echtscheidingscijfers 

- Diversificatie van samenlevingsvormen 

- Complexere migratie en superdiversiteit 


	 ~ erosie/de institutionalisering van het kerngezin 

	 ~ verzorgingsstaat onder druk 


2) Stijgende welvaartspeil, stijgende inkomensongelijkheid 

- Economische groei 

- Productiviteitsstijgingen 

- Groei van consumptiemogelijkheden 

- Uitbouw verzorgingsstaat 

- Herverdeling via belastingen 

- 4de kwartaal 20ste eeuw:


➡Opkomst neo-liberalisme 

➡Toename inkomensongelijkheid 

➡Start van welvaartsdaling voor veel groepen 

➡Toenemende armoede 


- Voorspelling komend decennium: “ Poorer than their parents” 


3) Technologische ontwikkelingen 

- Mechanisering en automatisering 

- Verregaande robotisering en digitalisering 

- Artificiële intelligentie 

- Netwerkmaatschappij 


	 ~ cultural lags (Ogburn)


4) Economische herstructurering 

- Verschuiving van sector I naar sector II en vervolgens naar sectoren III en IV

- Recenter: kenniseconomie 

- De technologische ontwikkelingen zijn ingrijpender dan vroeger en volgen mekaar 

sneller op 

- Toenemende vraag naar hoger opleidingsniveau, maar tezelfdertijd deskilling voor 

routinematige jobs 

- Toenemende vraag naar flexibiliteit (numeriek, contractueel, functioneel, tempreel)


	 ~ dualisering arbeidsmarkt 

	 ~ substitutie van werknemers door robots? 

	 ~ jobless growth 


5) Globalisering 


- Dimensie 1: economische globalisering 

➡Liberalisering van de markten

➡Spreiding van productielijnen over de hele wereld 

➡ Internationalisering van afzetmarkten en consumptie 




➡ Internationalisering van de arbeidsmarkt (cfr. Westerse kenniseconomieën vs 
low-wage countries)


- Dimensie 2: culturele globalisering 

➡ Internationalisering van cultuurproductie 

➡ Internationale verspreiding van standaardproducten in de populaire cultuur 

➡Cultuurverspreiding via (social) media 

➡Verspreiding van “wereld” godsdiensten of recentere sectaire bewegingen 


- Dimensie 3: sociale globalisering 

➡Het sociaal handelen wordt minder afhankelijk van tijd en ruimte 


- Dimensie 4: politieke globalisering 

➡Ontstaan van supranationale regulerende overheden 

➡Ontstaan van wereldwijd georganiseerde conferenties m.b.t. milieu en 

demografie 

➡ Is de natiestaat dan niet meer belangrijk? 

• Heeft nog steeds het geweldsmonopolie 

• Neemt nog steeds bindende beslissingen 

• Biedt kader voor de verzorgingsstaat 

➡Europees resulteert de doorgezette globalisering in opkomende populisme en 

heimwee naar de vroegere grenzen (protectionisme 

➡Cruciale globale vraagstukken vandaag 

• Klimaatcrisis, nieuwe epidemieën,, terrorisme, …


6) Verzorgingsstaat (= welvaartsstaat) 


- Na WOII: uitbouw van de welvaartsstaat en sterke groei werkgelegenheid. De 
verzorgingsstaat zorgt voor de levensstandaard van individuen, o.a. door het 
opvangen van individuele en sociale risico’s (ziekte, pensioen, …)


- Welvaartsstaten variëren in de mate van decommodificatie (~ activeringsbeleid) 

- Vanaf 4de kwart 20ste eeuw: afbraak van de verzorgingsstaat, vaak met argumenten 

als:

➡TINA

➡Te duur 

➡Verstoort de vrije markt 

➡Creëert een afhankelijkheidscultuur

➡ Individuen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen levensstandaard 

➡ Individuen moeten elkaar kosteloos helpen …


7) Voortschrijdende individualisering 


- Verdere differentiatie in levensstijlen en biografieën 

- Verdere toename in keuzevrijheid, maar die is niet voor iedereen gelijk (~ sociale 

stratificatie) 

- Gezien de buffer van familie en verzorgingsstaat afneemt/wegvalt, worden individuen 

zowel voor hun levenskansen als voor de risico’s die zijn lopen, steeds meer 
afhankelijk van de markten 


- Met keuzevrijheid gaat ook keuzenoodzaak gepaard: men MOET kiezen. Dat zorgt 
voor stress en faalangst 


- Wat als men verkeerd kiest? Bij falen wordt het individu zelf verantwoordelijk gesteld 
(~ individueel schuldmodel; blaming the victim)


