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Beknopte sv Maatschappelijke structuren 
Deel 1: Actor en structuur 
Deel 1.1: Psychologen observeren gedrag 

- Gedrag is niet ad random, chaotisch of toevallig à er zich een organiserend mechanisme 
achter 

- Psychologie: focust op intra-individuele à op de persoonlijke of intrapsychische processen 
o Depressie: neurocivisme, rouwproces dat zich normaliseert 

- Sociale psychologie: is een wisselwerking tussen het inter-individuele & intra-individuele 
o Depressie: aangeleerde hulploosheid 

- 2 patronen 
o Positionele dimensie: meteen zichtbaar via interactie en communicatiepatronen 
o Symbolische structuren of cultuurpatronen: al dan niet geïnstitutionaliseerde 

opvattingen: waarden & normen, doelstellingen & verwachtingen 
- Doelgericht observeren: we nemen selectief waar en missen vaak datgene dat we als 

vanzelfsprekend vinden. 

Deel 1.2: Een extra brilmaatschappelijke structuren 
- Maatschappij wordt vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd (recht, economie, 

sociologie, geschiedenis, politicologie, culturele antropologie) 
- De sociale verbeelding: het vermogen om afstand te nemen van de actuele toestand en een 

alternatief standpunt in te nemen. 
o Geschiedenis: hoe kwam een maatschappij tot stand? 
o Biografie: welke mensen bevolken een bepaalde samenleving? 
o Sociale structuur: welke zijn de dominante instituties en hoe houden ze de 

maatschappelijke orde in staan? 
- Over eten en dingen: hoe mensen omgaan met voedsel en drank, is ingebed in de sociale en 

culturele context à sociale patronen worden zichtbaar door naar de wijze van eten te kijken 
- Over sport: jongeren uit sociale sterke gezinnen zeilen, roeren en jongeren aan de andere 

kant fitnessen, zaalvoetballen… 
o Duidelijk sociaal verschil tussen goedkopere en dure sporten.  
o Sport: drager van symbolische codes van smaken en leefstijlen 
o Hogere sporten: waarden als distance en finesse 
o Arbeidersklasse: lijf aan lijf gevechten patroon 

- Over lifestyle en lijfstijl: informeren over de cultuur die richtinggevend is voor het imago van 
de moderne, vrije mens. 

o Vb. van lijfstijl: ideale mannen en vrouwen lichaam 
- Over liefde: mensen huwen meestal binnen hetzelfde sociale milieu 

o Makkelijker te praten, basis voor gemeenschappelijke activiteiten, minder risico op 
conflicten 

- Maatschappelijke structuur: georganiseerde samenhang tussen sociale fenomenen, 
kenmerken & variabelen 

- Organiserend mechanisme: gedrag wordt verklaard vanuit vaste interacties tussen actoren bv. 
Joodse gemeenschap wordt niet ‘lui’ op vrijdagavond, maar start dan haar sabbat 

o Actoren & interacties doorkruisen 3 niveaus i/d sociale werkelijkheid 
§ Macro 
§ Meso 
§ Micro 

o Voorbeeld: Agressie 
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§ Psycholoog: bv: er zijn minder of meer agressieve persoonlijkheden of hij/zij 
heeft een lage frustratiedrempel 

§ Sociale psycholoog: bv. disfunctionele socialisatie 
§ Socioloog bv: agressie als vorm van conflictoplossing binnen interacties 

gekenmerkt door een belangenconflict, omgevingen verschillen i/d mate 
waarin agressie als conflictoplossing als aanvaardbaar wordt gezien. + 
Afhankelijk van de aanvaardbaarheid door de omgeving zal de agressor (een 
individu, bedrijf etc.)  

§ Sociaal handelen: handelen dat rechtstreeks of onrechtstreeks wordt 
beïnvloed door het handelen van anderen 

- Boek: Contingent maar niet arbitrair? 
o Sociologen moeten zich afvragen waarom bestaande praktijken, opvattingen… er ooit 

anders waren of zouden kunnen zijn. à samenleven is contingent 
o Pasafhankelijkheid: vroegere gebeurtenissen zijn van invloed op latere toestanden & 

ontwikkelingen 
o Contingentie: iets dat anders zou kunnen zijn dan het nu is à bv. eten met mes & 

vork 
o Arbitrair/willekeurig: iets dat niet gebaseerd is op een overtuiging of argumentatie 

Deel 1.3: Een bril met wetenschappelijke standaarden 
- Kenmerken van de sociologie 

o Verklaringen: gaan uit van de basisveronderstellingen dat gedrag contextafhankelijk is: 
een verklaring varieert naargelang context 

§ Psychologische verklaringen: gaan NIET uit van deze basisassumptie 
o Objectieve benadering van de sociale realiteit: beweringen die voor de ene socioloog 

geldig moeten zijn, moeten dat ook zijn voor de andere sociologen 
o Generaliserende verklaringen: verklaringen die een beperkt aantal stellingen een 

veelheid van situaties kunnen verklaren die in feite zeer verschillen zijn 
o Elke uitspraak: gebaseerd op empirisch materiaal zodat anderen de beweringen 

kunnen repliceren & verifiëren 
- Voorbeeld: criminele allochtonen à “wanneer er iemand wordt aangevallen op straat, is de 

dader bijna altijd een allochtoon.” 
- Voorbeeld: Luie werklozen à “als je er maar hard genoeg voor werkt, dan kom je er wel. E ris 

werk genoeg voor iedereen. Sommigen kunnen wel, maar willen niet!” 
- Boek: een stap verder: gezond verstand bevat een samenhangend stel v/d waarnemingen, 

feiten, ervaringen, inzichten… dat elk van ons heeft verworven & opgestapeld heeft op haar 
levensweg 

o 2 soorten verbanden binnen de sociologie 
§ Causaal verband à verband tussen oorzaak & gevolg = wie niet studeert, zal 

niet slagen 
§ Probabiliteitsverband à verband tussen variabel in termen van 

waarschijnlijkheid dus zonder zeker over de causaliteit = wie studeert heeft X 
kans op slagen 

- Boek: Echtscheiding  
o alleenstaande vrouwen: hoger risico op armoede 
o kinderen: lijden onder echtscheiding, hogere kans op zelf aan scheiding te gaan later 
o economisch: echtgenoten onafhankelijk geworden van elkaar door 2verdieners 

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

familie + meer sociale contacten buiten de familie 
o biologisch: hogere levensverwachting 
o wetgeving: procedure ingekort tot 6 maand + holebis ook trouwen (statistieken) 
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- boek: arbeid à sociologen vragen zich af waarom praktijken, gebruiken & opvattingen op vlak 
van arbeid en werkgelegenheid zijn zoals ze zijn, of ze ooit anders waren & of ze anders 
zouden kunnen zijn 

o latente deprivatie-model: ontworpen door Jahoda, de stelling dat het psychische 
welbevinden verslechtert bij het wegvallen van betaalde arbeid 

§ onderscheid 5 functies: Arbeid; 
• structureert de tijd van individuen 
• is een belangrijke bron van sociale contacten & ervaringen 
• verbindt een individu met doeleinden die de persoonlijke preferentie 

overstijgen 
• zorgt voor status & identiteit & draagt bij tot de definitie van positie 

i/d samenleving 
• dwingt tot activiteit, biedt kansen om handelingen te stellen met 

zichtbare gevolgen 
o werkloosheid: meeste werklozen willen snel werk, om financiële & psychologische 

redenen 
§ latente impact: verlies van sociale netwerken & van sociale contant aftakelen 

van de structuur in de tijdsbeleving, schaamte door de lage(re) 
maatschappelijke status 

§ langdurige werkloosheid: schadelijk voor gezondheid & levensverwachting 
o kwaliteit van arbeid: 

§ substantieel perspectief: welvarende samenleving moet voornamelijk 
aandacht hebben voor welzijn v/d arbeid 

§ instrumenteel perspectief: kosten v/e slechte arbeidskwaliteit 
§ werkbaarheid moet omhoog: jobs moeten zich beter laten werken zodat 

mensen er niet ziek van worden 
o karasek: Job demand – Job control model 

§ benadrukt 2 aspecten v/h werk; 
• hoogte van de taakeisen: eisen die worden gesteld a/h werk zoals 

werktempo, tijdsdruk… 
• eigen ruimte voor sturingsmogelijkheiden: zoals bevpalen wanneer je 

pauze neemt, werkplanning maken etc. 
§ 4 jobsoorten 

• Zinloos werk: combinatie van taakeisen die niet hoog zijn & 
voldoende sturingsmogelijkheden heeft 

• Slopend werk: comb. Van hoge taakeisen & onvoldoende 
sturingsmogelijkheden heeft 

• Passief werk: comb. Van taakeisen die niet hoog zijn & onvoldoende 
regelmogelijkheden 

• Actief werk: comb. Van hoge taakeisen & voldoende 
regelmogelijkheden 

- Boek: Ziekte en dood 
o Levensverwachting: lage sociale status = leven minder lang & in slechtere gezondheid 

§ Mannen: vanaf 50 à laagopgeleid nog 25 jaar leven // hoogopgeleid 35 jaar 
leven // kloof vanaf 10 jaar 

§ Vrouwen: vanaf 50 à laagopgeleid nog 34 jaar leven // hoogopgeleid 38 jaar 
leven // kloof vanaf 4 jaar 

o Levensverwachting: in goede gezondheid (langer kunnen leven, maar als 
werkombekwaam) 

§ Mannen: vanaf 50 à laagopg. 13 j. // hoogopg. 21 j. // kloof vanaf 7 j/ 
§ Vrouwen: vanaf 50 à laagopg. 15 j. // hoogopg. 22 j. // kloof vanaf 7 j. 
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o Sociologische verklaringen 
§ Artefactverklaring 
§ Sociale mobiliteit 
§ SES 

Deel 1.4: Maatschappelijke structuren beïnvloeden gedrag: enkele voorbeelden 
- 3 voorbeelden uit de psychologie 

o Anderen helpen: individuele kenmerken v/d hulpverlener zoals een altruïstische 
persoonlijkheid hebben of niet e/h gender v/d hulpverlener. Ook situationele 
kenmerken zoals stemming & aantal toeschouwers è ZIE FOTO 

§ Sociale klasse 
§ Gender 
§ Leeftijd 

o Succes: iedereen denkt wie geen inspanning doet, ook niet succesvol zal zijn of wie 
niet succesvol is, te weinig inspanningen heeft gedaan 

§ Gender: meisjes (48,33) > jongens (39,3) è hoger diploma hoger onderwijs 
§ Gezinstoestand: meer kans op diploma in klassiek gezin 
§ Allochtone afkomst: minder kans op diploma dan autochtoon è 1,7% - 2,4% 
§ Socio-economische afkomst: hoe hoger diploma ouders, hoe grotere kans 

voor kinderen om dit ook te behalen à sterker bij vr. dan bij ml. 
o Zelfdoding 

§ Vlaanderen: gem. 3 mensen overlijden aan zelfdoding 
§ Bijna ¾ zelfmoorden door mannen 
§ Zelfmoordcijfer Vlaanderen: 1,5x hoger dan EU-gemiddelde 
§ Beroepsstatuut: 

• werkende ml. meer zelfmoord dan vr. 
• eco. Onafhankelijke vr. meer zelfmoord dan eco. onafhankelijke ml. 
• Werkloze mensen meer zelfmoordpogingen 

§ Burgerlijke stand: 
• gescheiden ml & vr tot 44 jaar en 64 jaar vaker zelfmoord  
• daarna: voornamelijk met weduwstaat 

§ regio: 
• Met grootste getallen: Litouwen, Rusland & Hongarije 
• met kleinste aantallen: Griekenland, Italië & Spanje 

§ Durkheim’s werk ‘suicide’ à uigeleged waarom mensen zo ongelukkig 
worden in moderne maatschappij 

• excessive hop-overdreven hoop: kapitalisme creëert hoop 
• we hebben te veel vrijheid: kapitalisme heeft sociale normen 

onderschat, ‘whatever works for you’ principe, de normen zijn 
zwakker geoworden 

• atheïsme: was zelf atheïst, maakte zorgen dat religie ongeloofwaardig 
zou worden. Apprecieerde dus religie ondanks de fouten à 
kapitalisme heeft geen vervanging gevonden 

• verzwakking van de staat en de familie: noch de staat noch onze 
familie zijn in staan om ons een gevoel te geven of we ergens een 
deel van zijn 
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Deel 1.5: Actor en structuur- een dynamische wisselwerking 
- 2 extreme visies op gedrag 

o Individueel determinisme: hij/zij kan eigen keuzes maken, individuen los van elkaar 
o Structureel determinisme: samenleving beslissen wat je doet, individuen geen aparte 

entiteiten maar vormen deel van een groter geheel 
- Hoe bepalen sociale feiten/ MS het gedrag van individuen? 

o Via dwang 
o Via ruil 
o Via normen  

- Sociale structuren (link) 
o Sociale instituties: automatische posities die al gecreëerd zijn. Ingerichte instituties 

van o.a. cultuur, politiek & economie die het mogelijk maken om verder, sneller & 
makkelijker vooruit te gaan 

o Sociale structuur: patronen van onze sociale regeling i/d samenleving die zowel 
bestaat uit de determinanten v/d acties & relaties tussen personen. Definiëren hoe 
samenleving er zou moeten uitzien 

o Social agency: capaciteit/vermogen dat individuen onafhankelijk kunnen optreden om 
vrije keuzes te maken à vaak gekoppeld aan sociale verandering (structuur gaat over 
wetten) 

o Sociale organisaties: product van personen die hun activiteiten coördineren. 
Coördinatie gebeurt alleen maar als ze hun macht, keuzes & acties over laten aan 
bepaalde organisaties. 

- Vaak bijkomende veronderstellingen 
o Homo Lupus: individu zijn laten doen à persoon al agressief zijn 
o Consensusbenadering: samenleving moet stabiel zijn. conflicten niet nodig  
o Conflictbenadering: altijd conflicten/ gevecht etc. zijn zoals bv. armoede 

- Boek: Waar staan paradigma’s voor? à een model voor wetenschapsbeoefening & bestaat uit 
een specifieke combinatie van uitgangspunten van waaruit naar de sociale werkelijkheid 
wordt gekeken 

o Bepaalt wat wordt bestudeerd, wat de onderzoeksvragen zijn, hoe ze gesteld worden, 
volgens welke regels ze geïnterpreteerd moeten worden 

o 2 begrippenparen, vormen kwadrant binnen belang. Sociol. paradigma’s geplaatst 
worden 

§ Actor VS structuur: MS gebeuren spelen zich af op verschillende 
aggregatieniveaus à bekend binnen economie, sociologen 

• Microniveau 
• Macroniveau 
• Mestniveau 

§ Conflict VS consensus: bereiken van een toestand van evenwicht, stabiliteit & 
continuïteit à domineert in die invalshoek 

§ Beide versussen combineren à 4 paradigma’s binnen elk kwadrant 
• (neo)Marxisme 
• Structureel functionalisme 
• Sociale ruil 
• Symbolisch interactionisme 
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- Moderne stromingen: zoeken naar verzoening 
o Uitgangspunt 1: samenleving geen veld van onpersoonlijke MS krachten & 

verzameling van losse individuen 
o Uitganspunt 2: pas vrijheid als er spelregels zijn 
o Bv. emigreren naar België à spelregels hier zijn anders in Afrika. = Belgen 

geobsedeerd door tijd, immigrant heeft 2 keuzes 
- Sociologische verbeelding & obesitas 

o Omgeving: obesitas epidemie, toegenomen zorgnoden, betaalbaarheid, culturele 
tolerantie tov dik zijn van ongezonde voeding 

o Gedrag: weinig beweging, take away food, fast food… 
o Sociale interactie: fast food op kantoor, geen tijd voor sport, alle vervoer met auto 
o Verband tussen het zelf e/d maatschappij à health benefits & social benefits 

§ Health benefits: bloeddruk laten zakken, gezonder leven, beter gewicht 
§ Community benefits: actie ondernemen, grenzen verleggen 
§ Social benefits: je komt buiten, contact met vrienden 
§ Work benefits: productiviteitsverhogen 

o Obesitas: persoonlijk probleem à verschillende redenen waarom we zouden eten of 
er iets mee zouden doen, gebeurt onder persoonlijke controle maar wel uiteindelijk 
beïnvloed door de omgeving 

o Maatschappelijk: 35% van de Amerikaanse maatschappij heeft obesitas & 69% heeft 
overgewicht à probleem is food desserts; amper gezon eten + bij government 
subsidies minder dan 1% naar vers fruit of groenten 

- Magische driekhoek (Verger & Luckman 1966): samenleving bestaat niet alleen in de geest v/d 
mens want het is een objectieve werkelijkheid. Kan veranderd worden door de mensen. 

- 1ste definitie van sociologie: wetenschap die de maatschappelijke patronen & structuren 
bestudeert in hun ontstaan, voortbestaan & veranderen 

o 1ste deel: patronen 
§ Positionele dimensie: interactie & communicatie- patronen tussen actoren 
§ Symbolische structuren of cultuurpatronen: opvattingen (waarden & normen) 

o 2de deel: sociaal 
§ Handelen enkel sociaal handelen voor zover het (on)rechtstreeks beïnvloed 

wordt door het handelen van anderen 
§ Handelen gebeurt i/e sociale omgeving & ondergaat de kenmerken van die 

omgeving 
- Individu EN samenleving 

o Oorzaken van armoede 
§ Steun in armoede? Zich daarin nestelen 
§ Marx: kapitalistische productiewijze & burgerij houden het proletariaat in 

armoede 
§ Weber: protestantse ethiek veroorzaakr armoede 
§ Durkheim: arbeidsindeling leidt tot toename van collectieve welvaart & 

verzwakken van traditionele solidariteit 
§ Merton: puriteinse waarden stimuleerden studie naar natuur 
§ Boudon: perverse effecten = effecten die tegengesteld zijn aan 

oorspronkelijke bedoeling 
o Tegengestelde krachten à voortduren a/h werk 

§ Centrifugaal: middelpuntsvliedend, rukken het sociale weefsel stuk 
§ Centripetaal: middelpuntszoeken, houden de samenleving samen 

- Individu VS samenleving 
o Tegenstelling tussen individu & samenleving weer actueel: keuze tussen vrijheid & 

dwang 
o Simmel: collectief comformisme 
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§ Analyseerde mode 
§ Comformeren & onderscheiden kan tegelijkertijd 

o Boudrillard: differentiatie door consumptie 
§ Waarde v. goederen niet langer enkel in gebruiks- of ruilwaarde, maar i/d 

waarde die ze hebben als teken 
§ Consumptiegoederen krijgen betekenis à door hun plaats i/e tekensystem + 

object krijgt tekenwaarde in zijn onderscheidende relatie met andere tekens 
o Elke individu is onontkombaar deel van een samenlevingsverband 
o Mangelwesen: altijd vertegenwoordigers i/d maatschappij à met meeste mensen 

geen relatie aan door hun positie in de maatschappij en niet door hun persoonlijkheid 
o Marx: vervreemding van de arbeider à typisch kenmerk v/d kapitalistische 

productiewijze 
§ Arbeider verplicht voor iem anders te werken 
§ Arbeider meerwaarde afstaan aan kapitaalbezitter & verliest  

o Vrijwillig uit de samenleving stappen à enkel met behulp van denken & bespreken 
dat ze in die samenleving hebben geleerd à spelen wel nog altijd mee, enkel meer 
ruimte gegeven voor andere spelers 

o Actor-facor-dilemma: sommige sociologen leggen de nadruk op maatschappelijke 
structuren of factoren, andere weer op actoren 

§ Comte: samenleving is zowel statisch als dynamisch 
§ Actorperspectief: actoren betekenen iets bij het creëren van structuren 

(dynamisch) 
§ Factorperspectief: organisatiestructuren maken mensen ziek, het zijn altijd 

dezelfde groepen die in armoede verzeild geraken (statisch) 
- Mogelijkheden VS beperkingen 

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

o dienst beperking: omstandigheden en procedures die potentiële deelnemers 
uitsluiten van deelname (fysieke onbereikbaarheid, talenkennis, openingsuren…) 

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

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

- Solidariteit VS strijd:  
o Solidariteit & cohesie: kenmerk van elk maatschappelijk verband 
o Zonder solidariteit: samenlevingsverband kan niet bestaan 
o Structurele solidariteit: mechanismen die in de samenleving zijn ontwikkeld waardoor 

het leven mogelijk of gemakkelijker wordt 
§ Arbeidsdeling: verschillende jobs verdeeld onder mensen 
§ Veralgemeende afhankelijkheid: veelheid van netwerken waar iedereen deel 

van uitmaakt, zonder niet overleven 
o Paradox van individualisering: maatschappelijke welvaart gaat samen met individuele 

hulploosheid 
o Mattheüseffect: rijke mensen rijker, arme mensen worden armer 
o Conscience collective: enkel toegenomen arbeidsindeling is niet genoeg om een 

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

§ Besef: we vormen gemeenschap met anderen, moreel verplicht om aan de 
eisen van de maatschappij te voldoen 

• Bestond al voor ons en zal blijven bestaan + individu ontleent identieit 
hieraan 
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o Moderne solidariteit: van steeds MEER steeds MINDER afhankelijk zijn 
§ Door individualisering meer diverse samenleving 
§ Geen dominant cultuurpatroon meer 
§ Erosie van typisch burgerlijke solidariteitsvormen 
§ Lossere banden met traditionele instituties 
§ Handelen van mensen minder goed voorspeld worden 
§ Nauw verbonden met emancipatie bewegingen 

o Alternatieve vormen van solidariteit minder verankerd in traditie, sneller gebroken 
worden 

§ Moderne mensen: meer energie steken in gewenste relaties 
§ Verzwakt collectief bewustzijn à maatschappelijke desintegratie en anatomie 

o Donkere zijde, niet alles is positied 
§ Leden kunnen fysiek of mentaal opgesloten worden 
§ Minder mobiliteitskansen (hogere studies, partner kiezen, verhuizen...) 
§ Uitsluiting is de ultieme sanctie 
§ Onmogelijkheid om mentaal te ontsnappen 

o 2 verschillende visies binnen sociologie op strijd & conflict 
§ Ordesociologen: zijn functionalisten à alles wat bestaat in een samenleving 

levert een bijdrage tot haar voortbestaan 
§ Conflictsociologen: conflicten zijn inherent aan samenlevingen 

• Kalssenconflict (Marx): WG vs WN 
o Verschillende soorten conflicten 

§ Individuele conflicten 
§ Belangenconflict: i/e situatie waarin 2 actoren dezelfde sociale goederen 

opeisen 
§ Waardenconflict: ene actor wordt gedreven door de overtuiging dat ze 

moreel gelijk hebben andere actor wil eigen opvattingen, waarden & normen 
opleggen 

§ Manifest conflict: open conflict, zichtbaar voor de actoren & toeschouwers 
§ Latent conflict: feitelijk wel aanwezig, niet waargenomen door de 

betrokkenen & buitenstaanders 
o Conflicten: kunnen functioneel zijn à bijdragen tot continuïteit of groei v/h 

samenlevingsverband, maar kunnen ook dysfunctioneel zijn à vlotte werking v/h 
betrokken verband wordt verhinderd 

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

- Ongelijkheid VS gelijkheid 
o Voordelen: goed voor de economie, dus goed voor de samenleving 
o Nadelen: meer sociale problemen (obesitas, mentale stoornissen) bij grotere inkomen 

ongelijkheid 
o Soorten gelijkheid 

§ Gelijkheid bij start: iedereen heeft gelijke rechten, start met dezelfde kansen, 
ongelijkheid is een onvermijdelijk risico v/h leven of eigen fout 

§ Gelijkheid van uitkomst: overheid moet alles doen om dat te realiseren, 
voortdurend sturend optreden v/d overheid op alle terreinen v/h leven 

§ Gelijkheid doorheen de levensloop: mensen hebben gelijke rechten bij 
geboorte, maar geen gelijke middelen ermee gepaard 

o Bestrijding van ongelijkheid à moet gericht zijn op groepen of structuren 
§ Optimistische instelling: ergste vormen zullen afnemen tot op een 

aanvaardbaar niveau door verdere economische ontwikkelingen 
§ Andere instelling: meer sociale mobiliteit door economische & technologische 

ontwikkelingen & vervagen van sociale klassen 
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Deel 2: Maatschappelijke structuren en hun positionele dimensie 
Deel 2.1: Sociaal handelen 

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

- Verschillende soorten handelingen 
o Voorbije: iemand ontwijken 
o Tegenwoordig: iemand een hand geven 
o Niet handelen: naar een therapeut gaan maar niet willen handelen 
o Toekomst: op dit moment over iets piekeren dat je straks moet gaan vertellen 

- 4 ideaaltypes van sociaal handelen à pionier sociaal handelen is Marx Weber 
o Affectief sociaal handelen: emoties sturen je gedrag, geeft geen bepaalde doel of 

waarde dus emotie moet er ‘gewoon’ uit 
§ Bv. bij depressie gaan vrouwen pijn gaan vertalen in hun gedachten of 

emoties & zo laag zelfbeeld creëren, mannen worden eerder agressief, gaan 
drinken, maar tonen hun emoties niet snel 

o Traditioneel sociaal handelen: handelen op automatische piloot, onbewust volgen van 
diep ingewortelde gewoonten 

§ Bv. persoon met alzheimer weet niet we er binnenkomt maar geeft toch hand 
o Waarderationeel sociaal handelen: handelen omwille v/h waardevolle v/h handelen 

zelf, onafhankelijk van het resultaat 
§ Bv. vriendin is depressief à persoon steunen omdat je vriendschap belangrijk 

vindt 
o Doelrationeel handelen: gedrag dat je stelt om doel te bereiken, gericht op 

systematisch realiseren van doelen 
§ Bv. economisch handelen, depressie vriendin ondersteunen via het opleggen 

voor stap doelen (druk!!!!!) 
- Communicatie: non-verbalen ommunicatie v/d belangrijkste emoties 

o Culturele verschillen; begroetingen & handgebaren 
o Laag-context communiceren: betekent dat alle info die nodig is om een bericht te 

kunnen begrijpen opgenomen in het bericht zelf = WESTERS 
o Hoog-context communiceren: minder zeggen met woorden & letterst dan wat je 

bedoelt, meeste info v/e bericht ligt vervat in de context en wordt non-verbaal 
gecommuniceerd. = persoon kan enkel boodschap vefrijpen als ze de context ook 
snapt 

o Context: MS + leeftijd + beroep + gender à afhankelijk van context andere 
communicatie 

§ Bv. leeftijd: hiërarchie à als oudste persoon praat valt iedereen stil = 
machtsstructuren v/d groep zien a.d.h.v. de leeftijd 

o Kloof tussen 2 contexten bv. Nigerianen project studentenkoten en financier vroeg 
contract (= westerse manier om conflict te vermijden), maar Nigeriaan vond deze 
communicatie getuigen van wantrouwen, want financier was meter van zijn zoon, 
voor hem meer waard dan het geld v/d koten à oplossing: relaties 

- Boek: interactie à heeft betrekking op de waarneembare handelingen 
o Karakteristieken: wisselwerking, anticipatie & gemeenschappelijk interpretatie of 

zingeving 
o Vooral gebruikt in kleinere groepen 
o Mogelijk: op een kaart tonen; sociogram à grafische voorstelling v/d sociale banden 

die iemand heeft 
§ Getekend o.b.v. diverse criteria: sociale relaties, comunicatielijnen … 
§ Nagaan hoe vaak een welbepaalde interactie plaatsvindr 
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o Hoffman’s ‘beleefde inattentie’: het onderscheid tussen ‘front stage’ & ‘back stage’, 
afbakenen van persoonlijke ruimte, ongerichte interacties & tussen haakjes plaatsen 

§ Beleefde inattentie: mensen die elkaar ongewild ontmoeten doen niet 
opdringerig, verdenken elkaar niet van kwade bedoelingen & zijn tolerant 

§ Front stage vs back stage: In coulissen minder sociale beheersing, gevoelens 
vrije loop laten en voorbereiden op performance in publieke leven 

§ Persoonlijke ruimte: cultureel bepaalde fysieke afstand, moet tijdens 
interactie bewaard blijven 

§ 0-30 cm: intieme afstand à geliefden, ouders en kinderen 
§ 30 cm – 1 m: persoonlijke afstand à vrienden, goede bekenden 
§ 1-4 m: sociale afstand à contacten met groot publiek 
§ Ongerichte interacties: wanneer we ergens samen zijn (theater), wanneer we 

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

• Wensen duidelijk maken op non-verbale manier 
§ Tussen haakjes plaatsen: haakjes markeren het begin e/h einde van de 

interactie à op een receptie sluiten sommigen zich wat van de anderen, in 
een gesloten cirkel of met gezicht naar elkaar bv. wegdraaiden, applaus… 

o Kenmerken van interacties 
§ Frequentie: # interacties per tijdseenheid, hoe hoger hoe belangrijker 
§ Regelmaat: vaste interactie, iets kan regelmatig maar niet frequent zijn 
§ Uitgebreidheid: # situaties waarin interactiepartners elkaar otnmoeten 
§ Coördinatie: mate van afstemmingen v/d interactie op elkaar 
§ Richting: betrekking tot wie het initiatief neemt, eenzijdig (uitdrukking van 

sociale hiërarchie), tweezijdig (uitdrukking van egalitaire verhoudingen) 
§ Directheid: communicatie aspect, direct (interactie & communicatie vallen 

samen), indirect (interactie & comm. zijn compleet gescheiden bv mails) 
- Boek: communicatie verbaal en non verbaal 

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

o Eenvoudig: boodschap gaat van A (zender) naar B (ontvanger) 
o Brengt ook meestal interactie met zich, gaat gepaard met een vorm van comm. 
o Pseudocommunicatie: verschillende betekenis hechten aan de gehanteerde symbolen 

of codes. 80% van onze roddelen bakent af wie tot een groep wordt gerekend 
o Communicatie in gemeenplaatsen: vaak betekenisloos, clichés maken het mogelijk om 

gladjes en routinematig en oppervlakkig met elkaar te communiveren 
o Non-verbale communicatie: uitwisseling van info & betekenis door 

gezichtsuitdrukkingen, gebaren & lichaamshoudingen 
§ Herhalen wat verbaal is 
§ Beklemtonen v/d verbale communicatie 
§ Verbanden v/d verbale communicatie 
§ Tegenspreken van verbale communicatie 
§ Gevoelsmatig ondersteunen v/h gesproken woord 
§ Structureren & reguleren v/d verbale communicatie 

o Gezichtsuitdrukkingen: voor de 6 belangrijkste emoties zijn verschillende 
gezichtsuitdr. Wel gemeenschappelijk voor alle culturen (lachen). Manier waarop ze 
dan doen kan wel verschillen 

o Gebaren: verschillen op manier waarop er wordt gelachen maar die verschillen zijn 
nog groter op vlak van gebaren bv ja knikken als je nee bedoelt 

o Impact van sociale media op communicatie: complexer door technologische 
ontwkkelingen 



 11 

§ Oude & nieuwe media vergelijken: o.b.v. interactiviteit, sociabiliteit, 
mediarijkdom, autonomie, spelkarakter, privacy & personalisering 

§ Nieuw media: scoort op elk vlak beter 
§ Internet: bundelt diverse communicatievormen, zowel voor publieke als 

private comm. Gebruikt 
§ Drempels: liggen lager 

• Nadeel: cyberpesten 
• Voordeel: online werken  

 

Deel 2.2: Sociale posities en relaties 
- Wanneer interacties & communicatie volgens vaste patronen verlopen, ontstaan er min of 

meer autonome sociale entiteiten – een groep of bedrijf – met een eigen structuur en 
dynamiek. 

- Sociale entiteit: gaat sociale handelen daadwerkelijk aansturen 
- 2 basiselementen in elke structuur 

o Sociale posities: plaatsen die actoren i/e sociale eenheid innemen (bolletjes) 
o Sociale relaties: verbindingen tussen de sociale posities (lijnen) 

- Sociale relaties 
o Structuurfunctionalisme: patronen zijn het gevolg van diepgewortelde en 

wijsverbreide consensus m.a.w. interactie en communicatie wordt bepaald door al 
aanwezige gemeenschappelijke waarden & normen 

o Andere perspectief: die patronen ontstaan door interactie en communicatie op zich; 
proces van zoeken en tasten 

o Weber: sociale relaties zijn de actoren op een bepaalde wijze zinvol t.o.v. elkaar zullen 
handelen (stabiele betrekkingen) 

o Relaties: primair of secundair 
§ Primair:  

• sociale afstand: kort 
• aard: face to face 
• betrokkenheid: totale person 
• basis: emotioneel 
• sociale ruimte: privé 
• organisatietype: associatie 
• samenlevingstype: gemeinschaft 

§ Secundair 
• Sociale afstand: lang 
• Aard: functioneel 
• Betrokkenheid: positiebekleder 
• Basis: rationeel, instrumenteel 
• Sociale ruimte: publiek 
• Organisatietype: bureaucratie 
• Samenlevingstype: gesellschaft 

o Relaties: actueel of potentieel 
§ Actueel: met wie een actor effectief omgaat 
§ Potentieel: met wie een actor in contact kan komen 

o Relaties: kort of lang (Ricoeur) 
§ Lang: ontstaan in context van rolpatronen & groepsverbanden 
§ Kort: direct, spontane & wederzijds subjectieve voorkeur 

- Sociale posities: niet alleen aan de positie van belangrijke mensen denken 
o Iedereen: bekleedt meerdere sociale posities 
o Je bent moeder, dochter, student of werkster, leerkracht… 
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o Positie: verwijst naar sociale posities omdat het gaat over een knooppunt van sociale 
relaties 

- Positiestellen/positieset 
o In werkelijke leven: je tref geen aparte posities aan, maar wel positiestellen 
o Wij: tegelijkertijd moeder EN dochter EN zus EN studente EN vriendin 
o Soms: moeilijk om sommige van de posities met elkaar te verzoenen 
o Sociale posities: verwijzen naar andere sociale posities à knooppunt van sociale 

relaties 
o Posities: onafhankelijk van de concrete mensen die ze nu bekledenn 

- 2 wijzen van positiebekleding te onderscheiden: 
o Toewijzing/ ascription: kenmerken zoals sociale afkomst, geslacht, etnische afkomst… 

die vreemd zijn a/d inhoud v/d positie è je kan er niets aan doen 
§ Peterprincipe: in een hiërarchie stijgt elke WN tot zijn niveau van 

incompetentie, men zet minstens 1 stap te ver, voorbij zijn competenties 
o Verwerving/ achievement: je komt in een bepaalde positie terecht o.b.v. de 

(in)formele maatschappelijke kwalificaties die nodig zijn om die positie waar te maken 
zoals een diploma halen è je kan er zelf iets voor doen 

§ Vaker in moderne, open maatschappij 
§ Geen strikt onderscheid tussen toegewezen of verworven posities 

Deel 2.3: Sociale status en rol 
- Elke sociale positie krijgt weliswaar een zekere waardering mee nl. sociale status, maar positie 

en status vallen niet volledig samen 
- Andere positiebekleders zijn degene die een sociale positie waarderen 
- Rangorde: van posities m/e hogere status naar positie met een lagere status, zoals dat i/d 

sociale stratificatie het geval is. 
- Sociale status: geen eigenschap van positiebekleders, heeft te maken met posities zelf 
- Waarom vinden hoger opgeleide vrouwen geen lief? (LINK) 

o Mannen: zoeken vrouwen die minder inkomen verdienen dan hen 
o Lief vinden o/d partnermarkt 

§ nood aan een nieuw lief (financieel, emotioneel, seksueel etc.) 
§ aantrekkelijkheid (scheiding, laag inkomen, kinderen onaantrekkelijk) 
§ gelegenheid (mensen ontmoeten) 

o 1ste partnermarkt: homogamie in opleidingsniveau tussen koppels 
o 2de partnermarkt: heterogamie in opleidingsniveau tussen koppels (gelimiteerde 

keuze in partner à grotere verschillen) 
o Bij aangaan van duurzame relaties: mensen houden rekening met impact daarvan op 

hun sociale relaties 
- Statuscongruentie: toestand waarbij alle of de meeste componenten van een globale sociale 

status in evenwicht zijn. 
o Gezien als de norm & moet pos. Bekrachtig worden 

- Statusincongruentie: treedt op wanneer de verhouding tussen de diverse componenten van 
de globale status als onevenwichtig wordt gezien. 

o Gelabeld als deviant + ook om neg. te sanctioneren bv. boven/onder je stand trouwen 
- Statusangst: wat zullen anderen denken van mij 

o We leven in een tijd van snobs ó onze moeders die om ons geven/ van ons houden 
o Een tijd waar onze emotionele beloningen gekoppeld zijn a/d materiële dingen 
o Angstig: iedereen zegt dat we alles kunnen worden wat we maar willen 
o Leven i/e meritocratie: beloningen gaan alleen naar de mensen die het verdienen nl. 

naar de hardwerkende, slimme mensen. 
§ Laat armoede uitschijnen als iets verdient en niet leuk, gezien als losers 
§ Geloven dat die aan de TOP het daar verdienen à omgekeerde ook geloven 
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- Een sociale rol: geheel van verwachtingen gekoppeld aan een bepaalde functie à 3 soorten 
verwachtingen; (EX) 

o Muss-erwartungen: zeer uitdrukkelijk geformuleerd, meestal in wetten, afdwingbaar 
en de ermee verbonden sancties zijn uitsluitend negatief van aard zoals boeters. 

o Soll-erwartungen: vooral gelet op het niet-naleven en hoofdzakelijk straffen. 
§ Verschil met Muss: afdwingen gebeurt vaker i/h sociale verkeer 
§ Sociale uitsluiting: dreigt voor leden v/e politieke partij of kerkgemeenschap 

die sterk afwijkende meningen op na houden betreffende fundamentele 
aangelegenheden 

o Kann-erwartungen: handelingen die strikt genomen niet verplicht zijn, maar waarvan 
we het stellen wel een positieve waardering oplevert 

§ Vb. ziekenrol; patiënt – arts, positie patiënt is medisch 
§ positie patiënt; rol: medisch attest, normale rolverplichtingen, niet 

verantwoordelijk voor ziekte, sociale omgeving verwacht beterschap, moet 
competente hulp inriepen, moet meewerken met zorgverstrekkers. 

§ Positie arts, rol: baseert enkel op medische kennis, beperkt tot zijn vakgebied, 
niet moralist uithangen, zakelijk omgaan met patiënt, belang van patient heeft 
voorrang op eigenbelang van de arts.) verschillen in status tussen arts en 
psycholoog hebben gevolg voor ziekenrol. 

o Cliënt-psycholoog 
§ Positie cliënt, rol: medisch attest, ontheven normale rolverplichtingen, niet 

verantwoordelijk ziekte, verwacht snel beter van omgeving, hulp inroepen, 
meewerken. 

§ Positie psycholoog, rol: basseert op wetenschappelijke kennis, beperkt tot 
vakgebied, niet moralist uithangen, zakelijk omgaang, belang patient voorop. 

§ Meeste sociale rollen: bevatten een mix v/d 3, hoe meer muss en soll 
erwartungen hoe belangrijker 

- Rollenconflicten: in elke rollenspel is er aardig wat conflictstof opgeslagen. Bij elke positie horen 
diverse rollen & die vallen niet met elkaar te verzoenen 

o Gaat om structureel gegeven: berusten op tegenstrijdige verwachtingen die ingebakken 
zijn i/d maatschappij ordening die met elkaar worden geconfronteerd in specifieke sociale 
situaties en die op een andere wijze afdwingbaar zijn via sociale sancties 

o Interne rollenconflicten: gaat om een conflict tussen verschillende tollen die bij eenzelfde 
positie horen (bv. tussen rol A1 en A2) 

o Externe rollenconflicten: er doet zich een conflict tussen rollen die bij verschillende 
posities horen (bv. tussen rol A2 en rol B1) 

- Stabiliteit van rollenstellen 
o ons dagelijks leven: geen aaneenrijging van conflicten à komt door sociale mechanismen 

die de nodige stabiliteit geven aan rollenstellen 
o belangrijkste spelers: weinig vrijheid gegeven a/d rollenspeler voor stabiliteit, alleen 

directeur heeft iets te zeggen 
o verduidelijken: Positiebekleder kan uiteenlopende & soms tegengestelde verwachtingen 

die bestaan aan alle deelnemers v/h rollenstel duidelijk maken 
§ bv. leraar kan tegelijk moeilijk, streng & begrijpend en kameraad zijn 

o afschermen: gaat om structurele arrangementen, niet om persoonlijke pogingen om hun 
gedrag sociaal onzichtbaar te maken. 

§ Bv. leraars staan niet voor ouders dus staan niet in directe confrontatie met 
uiteenlopende verwachtingen 

o Inperken: bij TE uiteenlopende verwachtingen à grotere consensus komt tot stand 
§ Rollenspeler kan tegenspeler uit het rollenstel stoten of verlaten 

o Rolattributen: voorwerpen die nodig zijn om een rol te kunnen vervullen. Ze hebben ozwel 
een utilitaire als een non-verbale communicatieve functie (bv. legeruniform). 

o Statussymbolen: rolattributen worden dit als ze geen utilitaire functie meer hebben. 
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§ dienen eerder als verwijzing naar een schaars sociaal goed dat a/e sociale positie 
is gekoppeld (macht, rijkdom, prestige bv. toga) 

§ kan leiden tot sociale fraude, beïnvloeden zelfbeeld & gevoel van eigenwaarde 
- Boek: sociale fraude 

o Mensen suggereren met behulp van uiterlijkheden en materiële bezittingen een status 
waarop zij nog geen aanspraak kunnen maken bv. gsm & grote tv bij mensen in armoede 

Deel 2.4: Sociale netwerken 
- Een netwerk is een verzameling van posities en relaties. Het is het geraamte hoe we naar een 

MS kijken. Als we daar statussen en rollen aan toevoegen krijgen we een groep. 
- Sociaal netwerk: een geheel van posities & relaties met een bepaalde mate van organisatie. à 

dus meer dan enkel e-netwerken binnen sociale media 
o Binnen sociaal netwerk: de sociale relaties vormen kanalen die verschillende plekken 

verbinden 
o Langs die kanalen: sociale goederen vervoerd en uitgewisseld 
o Het kan van alles zijn dat jij belangrijks vindt om je sociale rol te vullen 
o Poortwachters/ gatekeepers: nemen centrale positie in een netwerk. Zijn de personen 

die een specifieke positie innemen in je netwerk en die de toegang van bepaalde 
goederen faciliteren of wel verhinderen. 

- Boek: vertrouwen 
o Putnam: vindt dat vrouwen 1 van de 3 componenten is van sociaal kapitaal samen 

met de gedeelde waarden en normen en met netwerken. 
o Deze netwerken: zelfversterkend & cumulerend  
o Vertrouwen: vergemakkelijkt het aangaan en onderhouden van de relaties, als je 

dezelfde waarden & normen deelt, kan je makkelijker samenwerken 
- Boek: van dyade naar triade – een wereld van verschil 

o Kleinste netwerk: tussen 2 posities/personen en wordt dyade genoemd 
o Met een lid meer wordt het een triade, een 3hoeksverhouding met wijze van spreken. 
o Deze uitbreiding: leidt tot 1 v/d belangrijkste veranderingen in het netwerk 

§ Bij 3 personen coalities mogelijk, meerderheid kan minderheid uitsluiten 
o Afhankelijk van hou je de interventie opzet ga je andere tools krijgen om het gedrag 

van andere mensen te sturen 
o Persoonlijke (ego) netwerk bestuderen: manier om sociale netwerken te bestuderen 

§ 1ste zone v/h persoonlijk netwerk: verzameling actoren met wie het ego 
rechtstreeks interacteert 

• Waarneembare relaties tussen sociale posities 
• Bepalen toegang van positiebekleders tot sociale goederen 

§ 2de zone v/h persoonlijk netwerk: alle mensen die het ego via actoren uit 1ste 
zone bereikt of kan bereiken 

• Potentiële relaties via een positienetwerk 
§ 3de zone v/h persoonlijk netwerk: alle actoren die het ego ‘via via’ kan 

bereiken 
• Overlappingen tussen persoonlijke netwerken = privésfeer daartussen 

o Kenmerken van netwerken 
§ Morfologie/structuur 

• Omvang/grootte 
• Dichtheid/hechtheid 
• Diversiteit 
• Centraliteit 

§ Aard v. interacties: verloop v. relaties tss ego & andere actoren in zijn netwerk 
• Frequentie/duur: van de aanwezigheid 
• Emotionele draagwijdte: van de aanwezigheid (betrokkenheid) 
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• Multiplexiteit: # domeinen waarop men aanwezig is i/h leven v/h ego 
• Hogere score betekent een sterkere band 
• Lagere score betekent zwakke band 
• Strength of weak ties 

o Wanneer sociale goederen uitgewisseld? Is een geheel van sociaal gewaardeerde 
goederen & bestaat uit 3 componenten 

§ Vertrouwen hebben: vertr. Hebben dat andere persoon het gedrag dat je 
verwacht ook gaat stellen 

• Vertrouwen in reciprociteit: als je iets geeft of doet dan gaat de 
andere persoon dat ook doen 

• Bv. werken omdat je weet dat er pensioenen zijn 
§ Investeren gebeurt in formele & informele netwerken 

• Formele: investeren in arbeid & in ruil krijg je loon 
• Informeel: investeren in arbeid  & liefde aan je partner & krijg je terug 

§ Waarden en normen 
• Moet je delen, je kan hierbij weerbarstig zijn (niet delen) of 

conformistisch zijn (niet volgen), maar wel produceren 
- Sociaal kapitaal 

o Robert Putnam: politieke wetenschapper van Amerika die in een boek geschreven 
heeft ‘bowling alone: the collapse and revival of American community’ in 2000 

o Sociaal kapitaal – de verbindingen van onze maatschappij in deze boek besproken 
o Verklaart zijn concept van sociaal kapitaal door te zeggen dat het afhangt van mensen 

die zeggen: “Ik doe dit voor jou, zonder iets specifiek te verwachten, in de te 
vertrouwen verwachting dat iemand op termijn iets terug zal doen voor mij.  

o In Vlaanderen 
§ Voor 20ste eeuw: groot verenigingsleven à gevormd door verschillende 

verenigingen met bepaalde kenmerken (vlaggendragers) of geloof (KSA 
christelijk) 

§ Eind 20ste eeuw eeuw (’90): houding van mensen verandert. à toenemende 
individualisering en hierdoor verzwakte het engagement v/d mensen zeer 
snel maar dit kwam door de zaak Dutroux 

§ Sprake van informele contacten: geen toename van mensen die zeiden dat ze 
geen contact meer hadden 

• Toch 13% van de bevolking dat weinig contact heeft met de buren 
(vooral laaggeschoolde mannen & ouderen praten met buren) 

• 6/10 ziet wekelijks familie 
• 7/10 praten wekelijks met de buren 

§ Op vlak van verenigingen: ½ actief lid 
• Actief & bestuurslid meer bij mannen, hoogopgeleiden en middelste 

leeftijdsgroepen, is lager naarmate men meer tv kijkt 
§ Vrijwilligerswerk: fluctueert, zeker geen sprake van terugval 

• 1/5 doet het à meer bij mannen, ouderen, hoogopgeleiden, 
actualiteit volgers, katholieken & christenen 

• Wie veel participeert: 
o Meer vertrouwen in anderen 
o Minder utilitair individualistisch ingesteld 
o Minder etnocentrisch 
o Minder politiek machteloos gevoel 
o Gelukkiger 
o Meer tevreden op verschillende levensdomeinen 

- Boek: bonding VS birding (stukje slider) 
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o Bonding kapitaal: bestaat uit de sterke vanden binnen een homogene groep mensen 
bv. bij familie. Je gaat de persoon in zijn totaal bekijken & er is soort van een 
emotionele band 

§ Sterke banden: verwijzen naar relaties met 3 kenmerken (bv. familie, gezien, 
vrienden): 

• Frequentie/duur: individu is voor een lange tijd aanwezig in iem. 
anders leven 

• Multiplexiteit: individuen aanwezig op veel levensdomeinen van de 
ander 

• Betrokkenheid: brede emotionele draagwijdte tijdens de aanwezigen 
o Bridiging kapitaal: zwakken banden in een netwerk waarmee een brug wordt geslagen 

naar andere groepen i/d samenleving. Gaat eerder om instrumentele relaties zoals 
WG en WN relatie. 

§ Zwakke & sterke banden lopen door elkaar hoog i/d sociale hiërarchie 
o Netwerken van mensen in armoede: geringe toegang tot hooggewaardeerde sociale 

goederen die opgeslagen zijn in andere netwerken 
§ Mensen in armoede: bereik tot laaggewaardeerde goederen 
§ Working poor: mensen wiens inkomen onder de armoede grens valt 
§ Enkel toegang tot secundaire arbeidsmarkt 
§ Bonding sociaal kapitaal belangrijk middel om zich te redden (getting by), 

maar bridging sociaal kapitaal om vooruit te komen ontbreekt (getting ahead) 
o Nomophobia: angst om niet meer geconnecteerd te zijn via sociale media of je 

telefoon met je sociaal netwerk à 2 manieren om dit fenomeen te bekijken 
§  Romantisch: er zijn nobele, interessante & aantrekkelijke mensen een leven 

aan het leiden die exact hetzelfde zou kunnen zijn als jouw leven. 
• Je kan vrij ongelukkig voelen rond individuen die niet ambitieus zijn 

en niet zo’n glamoreus leven leiden 
§ Klassiek: deze mensen beseffen dat er prachtige dingen gebeuren i/d wereld 

maar ze vragen hun wel af of al dat glamoreuze niet wat overdreven is en een 
goede leidraad is om je leven te volgen of te leiden 

§ Organisationele netwerken: netwerken waarin organisaties de knooppunten 
vormen; altijd instrumentele relaties (doorsturen en uitruil van hulpbronnen 
staat centraal en kan formeel of informeel zijn 

Deel 2.5: Groepen 
- Groepen en netwerken lijken dan wel erg op elkaar, toch vallen ze niet samen 
- Elk groep: bevat 1 of meerdere netwerken à niet elk netwerk een groep te noemen 
- Groepen kunnen zelf deel uitmaken van netwerken 
- Verschillen tussen groepen en netwerken 

o Groepen: bevatten een conscience collective + kunnen we benoemen (onderneming, 
gezin, club etc.) 

- Gelijkenis: het # leden bepaalt het # mogelijke contacten 
- Groepen: communiceren enkel wanneer ze dit zinvol vinden & hebben een 

gemeenschappelijk cultuurpatroon 
- Verschillende soorten doelstellingen 

o Officiële doelstellingen à guiding beliefs 
o Feitelijke doelstellingen à daily beliefs 
o Doelstellingen maken algemene waarden concreter 

- Referentiegroepen: een groep die je in je hoofd hebt als je op een moment een bepaald 
gedrag stelt.  

o Bv. kind van 6 is lid van een gezin & stelt gedrag van dat gezin MAAR het zal wel k3 als 
referentiegroep hebben 
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- Typologie van groepen: de meest gangbare typologie van groepen is evenwel gebaseerd op 
een combinatie van: 

o Netwerkdimensie of positionele communicatie 
o Culturele dimensie 

- O.b.v. die 2 variabelen à volgende typologie 
o Primaire groep: Gedeelde normen en waarden + interactie en communicatie 
o Collectiviteit: Gedeelde normen en waarden zonder communicatie en interactie 
o Samenzijn: Communicatie en interactie zonder gedeelde waarden en normen 
o Sociale categorie: Geen communicatie, noch gedeelde waarden en normen 

- Natievorming: door moderniseringsproces à afgesloten gemeenschappen verbinden met 
elkaar via commercialisering, industrialisering & schaalvergroting 

- Een massa: Groot aantal mensen op een plaats die niet groepsmatig verbonden zijn 
- Menigte: Toevallig op dezelfde plaats en geen persoonlijke contacten, een toevallige 

doelgerichte actie kan ontstaan in een massa 

Deel 2.6: Referentiegroepen 
- Niet alleen rekening houden met de groepen waar ze lid van zijn, maar ook met de 

referentiegroepen nl. letten waaraan ze in hun waarden of gedrag refereren. 
- Lidmaatschapsgroepen/referentiegroepen: vallen meestal samen, maar moet niet 
- Mogelijk lid te zijn van 1 groep en gedrag te laten leiden door waarden en normen van een 

andere groep 
- Referentiegroepen: groepen waaraan mensen een voorbeeldfunctie ontlenen wanneer ze 

bepaalde gedragskeuzes moeten maken 
- Vergelijkende referentiegroepen: 

o Relatieve deprivatie: we voelen ons tekortgedaan in vergelijking met anderen, kan 
iedereen overkomen 

o 4 voorwaarden: 
§ Sociaal goed is niet van jou, wordt normaal via netwerken rond verdeeld 
§ Iemand anders zien dat sociaal wel goed heeft 
§ Zelf ook sociaal goed willen hebben 
§ Belangrijkste: denken dat het haalbaar is om dat sociaal goed te hebben 

o Mate waarin je deprivatie voelt: bepaald door de kloof die je hebt m/d omvang v/d 
groep e/d intensiteit v/d gevoelens 

- Relatieve referentiegroepen: waarden van de andere groepen WEL uitdrukkelijk in het spel 
betrokken. 

o Reden: we ontlenen de leidraad voor het eigen gedrag juist aan de richtinggevende 
waarden en normen van een andere dan de lidmaatschapsgroep 

o Anticiperende socialisatie: socialisatie die niet gebeurt zodra we lid zijn van een groep, 
maar die vooruitloopt op dat eventuele lidmaatschap. 

o Gevolgen voor oorspronkelijke lidmaatschap: negatief à normatieve 
referentiegedrag wijst de normen v/d oorspronkelijke lidmaatschapsgroep af. 

§ Achterblijvers: ervaren normen van hun lidmaatschapsgroep als minder 
binden & voelen zich miskend en misprezen 

- Groepen tussen conflict & solidariteit 
o Eensgezindheid over doelen & waarden 
o Nodige vaardigheden & middelen om dit uit te voeren 
o Gemeenschappelijke normen & voldoende samenhang 
o Effectieve samenwerking om gezamenlijke doelen te bereiken 

- Duurzaamheid 
o Negatief: omvang van de groep à # potentiële relaties gaan omhoog, minder intense 

interactie/communicatie & divergente interpretaties van doelstellingen 
o Positief: samenhorigheidsgevoel 
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- Binnengroepsconflicten kunnen het voortbestaan van de groep bedreigen of interne cohesie 
verhogen 

o Conflict: moet realistisch zijn en niet gaan over waarden, doelen of belangen 
o Groepsstabiliteit: hoe meer realistische conflicten (die kunnen opgelost worden door 

de groep), hoe beter 
- Tussengroepsconflicten: versterken de interne solidariteit van de groep 

o Schept extreem vijandsbeeld 
o Gemeenschappelijk gedeelde ervaring + bevestiging van eigen groepswaarden en 

normen 
o Sociale uitsluiting kan groepscohesie versterken 
o In-group vs out-group 

- Een conflict tussen groepen à creëert nieuwe allianties en associaties. Allianties die voordien 
niet evident waren, worden nu mogelijk. 

 
 


