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Sociologie: Het speelveld, de spelregels en de spelers (nieuw boek)
Hoofdstuk 1. Op ontdekkingstocht door een onbekend gebied?
1.1 Een beeld van een titel
SOCIOLOGIE= samenlevingskunde, een combinatie van socius(→metgezel, samenleving) en logos(
wetten). Sociologen willen meer weten over hoe de mensen samenleven in verschillende sociale
verbanden(→ grote verbanden: scholen,.., kleine verbanden: gezin) en hoe wetmatigheden de
samenleving sturen.
Titel: het speelveld, de spelregels en de spelers:
•
•
•
•

Socioloog: bekijkt spel vanuit de tribune→ onafhankelijke positie
Speelveld: Verschillende samenlevingsverbanden en temporele en sociale ruimtes
Spel: Sociaal handelen, sociale relaties→ formele en informele leiders,.., rollen en statussen,
verwachtingen( bv verschillende verwachtingen bij verschillende beroepen)
Spelregels: geboden en verboden( bv beleefdheidsregels)→ sommige regels verplicht andere
vrij voor interpretatie. Deze regels verschillen afhankelijk van tijd en plaats.

1.2 Het dagelijks leven door de bril van de socioloog
Sociologische verbeelding= de ervaring van de dagelijkse werkelijkheid is niet zonder betekenis, maar
moet in haar context worden geplaatst. Dit lukt het best door afstand te nemen van de
vanzelfsprekendheden en een alternatief standpunt in te nemen.
Charles Wright Mills(1959): definieerde sociologische verbeelding als een levendig bewustzijn van de
ervaring en de ruimere samenleving. 3 punten in de sociological thinking zijn cruciaal:
•
•
•

Biografie
Geschiedenis
Sociale structuren

1.2.1 Over eten en drinken
Manier van eten en drinken verschilt van plaats tot plaats. De manier waarop zit ingebed in onze
cultuur en sociale context.
BV: Sommige culturen eten geen varkensvlees. Bepaalde culturen eten met hun handen, bij ons is dit
onbeleefd,…
1.2.2 Over sport
Er bestaat een sociaal verschil tussen goedkopere en duurdere sporten.
BV: Sporten met een lage waardering: boksen, worstelen,..→ hier is er veel aanraking.
BV: Sporten met een hoge waardering: golg, hockey,..→ hier is er weinig aanraking, er wordt een
afstand gecreerd.
1.2.3 Over lifestyle en lijfstijl
Op dit vlak bepaalt de cultuur de idealen, de buitenkant van de mens wordt sociaal ingebed. Mensen
gaan deze maatschappelijke idealen nastreven. → Niet wat men is, maar wat men lijkt is belangrijk.
1.2.4 Over liefde
Ook liefde wordt sociaal gestuurd, mensen huwen meestal met iemand binnen hetzelfde sociale
milieu. Daarnaast is er een grote druk van de sociale omgeving.
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1.2.5 Contingent maar niet arbitrair
Alles is contingent maar niet arbitrair( MILLS)
•
•

CONTINGENT= Iets is contingent als het anders had kunnen zijn dan hoe het nu is.
o BV: Wat wij eten en drinken in België had ook anders kunnen zijn
ARBITRAIR= het is niet omdat een bepaald gebruik anders had kunnen zijn dat er geen goede
reden bestaat waarom het nu zo is.
o Dit wordt bepaald door de geschiedenis in onze samenleving.

1.3 Een stap verder
Gezond verstand= losjes samenhangend stel van feiten, waarnemingen, ervaringen en received
wisdom dat iedereen verwerft gedurende zijn leven. Het is kennis die op onze alledaagse ervaringen
is gebaseerd en waarmee we zin geven aan bepaalde situaties. → praktisch van aard en dient om
onmiddellijk antwoord te geven.
1.3.1 Echtscheiding
Oorzaken van echtscheidingsfenomeen:
•
•
•
•
•

Tweeverdienersgezin: echtgenoten zijn minder economisch afhankelijk, meer sociale
contacten buiten het gezin.
Verminderde sociale druk om samen te blijven vanwege kinderen
Verminderde sociale controle op privéleven vanwege kerk en familie
Langere levensverwachting
Inkorting procedure van scheiding.

→ Sociaal feit wordt gestuurd door wijze waarop samenleving ingericht is.
1.3.2 Zelfdoding
Zelfdoding grootst bij mensen die laagopgeleid zijn, werkloos, alleenstaand, alleenwonend en
gescheiden mensen. Ook leeftijd en geslacht zijn belangerijk.
Emile DURKHEIM:
Onderzocht volgens welke maatschappelijke factoren suicide-ratio’s varieerden:
•
•

Religie, burgerlijke staat, woonplaats( bv meer zelfdoding op platteland door minder
opleidingskansen), aan- of afwezigheid van militaire opleiding,..
Verklaringen:
o De gemeenschappelijke factor sociale integrate: een gebrek of een overvloed aan
sociale integratie leidt tot meer zelfdoding.
▪ BV: IS strijders→ te sterk geïntegreerd.
o Desintegratie: individu valt zonder morele en sociale steun.

1.3.3 Arbeid
Vandaag is arbeid zeer belangrijk→ arbeidsethos.
Manifeste functie van arbeid: inkomen
Latente deprivatiemodel( Marie Jahoda)
→ model toont aan dat psychisch welbevinden vermindert wanneer arbeid wegvalt.
Arbeid heeft 5 functies:
•

Structureert tijd van individuen
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•
•
•
•

Belangrijke bron van sociale contacten en ervaringen
Verbindt individu met doeleinden die persoonlijke preferenties overstijgen
Zorgt voor status en identiteit en draagt bij tot de definitie van iemands positie in de
samenleving
Dwingt tot activiteit en biedt kansen om handelingen te stellen die leiden tot ontwikkeling
van competenties.

→ Volgens Jahoda is arbeid de enige institutie die al deze functies tegelijk kan vervullen.
Job demand- Job control model
Onderscheid tussen taakeisen( hoog of laag) en beslisruimte(
hoog of laag)
BV:
•
•
•
•

Functie met weinig taakeisen en hoge
beslissingsruimte= boswachter→ makkelijke functie
Functie met hoge taakeisen en lage beslisruimte=
treinbegeleider→overbelaste functie
Functie met hoge taakeisen en hoge beslisruimte=
hoogleraar→ uitdagende functie
Functie met lage taakeisen en lage beslisruimte= straatkeerder→ saaie functie

1.3.4 Ziekte en dood
Levensverwachting en verwachte gezonde jaren→ onderscheid naargelang opleidingsniveau
Verklaring voor dit onderscheid: artefact verklaringen, verklaringen gebaseerd op sociale mobiliteit
en sociaal oorzakelijke verklaringen:
•
•

•

Artefact verklaring: Verschillen in levensverwachting= gevolg van gebruikte
meetinstrumenten en onderzoeksmethoden
Sociale mobiliteit: Sociale daling zou een gevolg zijn van een slechte gezondheid en een
sociale stijging zou een gevolg zijn van een goede gezondheid→ gevolg: alle mensen met
slechte gezondheid in laagste sociale klasse
Sociaal economische status: invloed op levensverwachting verloopt via onderliggende
factoren: materiële en niet-materiële zaken
o Leef, woon en arbeidsomstandigheden
o Gedrag en levensstijl,…

1.4 Een eerste definitie van sociologie
SOCIOLOGIE= de wetenschap die de maatschappelijke patronen en structuren bestudeert in hun
ontstaan, voortbestaan en veranderen en tevens het sociale handelen van mensen in de interactie
met deze patronen en structuren.
PATRONEN= gedragspatronen zoals tafelmanieren of opvattingen→ patronen sturen het sociaal
handelen.
SOCIAAL HANDELEN= handelen gebeurt in sociale omgeving en ondergaat kenmerken van sociale
onmgeving→ dit wordt onderzocht.
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Hoofdstuk 2. De samenleving is een veld van tegengestelde krachten
Klassiekers van de sociologie
MARX: Het kapitalisme zal een klasse van vervreemde arbeid in het leven roepen, die zal leiden tot
de omverwerping van datzelfde kapitalisme. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de
klassenstrijd tussen arm en rijk.
WEBER: De protestante ethiek is een belangrijke factor om het ontstaan van het moderne
kapitalisme te verklaren.
DURKHEIM: Toename van collectieve welvaart en uiteenvallen en verzwakken van solidariteit en
morele normen, met als gevolg anomie( normloosheid) en vermindering individuele welzijn.
MERTON en BOURDON: Wat bevorderlijk lijkt voor het menselijk welzijn kan onbedoelde effecten
hebben.

2.1 Individu en samenleving: een strijd van goed en kwaad?
Individu: maakt deel uit van samenleving en nemen samenleving in zich op.
•
•
•
•

De mens als mangelwezen: we gaan sociale relaties niet aan omwille van hun persoonlijkheid
maar omwille van positie in samenleving.
La condition humaine: Mensen zijn in de wereld geworpen en hebben eigen ruimte om te
handelen.
Aliënatie of vervreemding: tot essentie van menselijk bestaan behoort dat zijn schepping een
eigen leven kan gaan leiden en zich tegen hem kan keren.
Goethe’s Faust=controle verliezen over machten die we opwekken. BV atoombom

Samenleving: gecreerd door interacterende individuen
•
•

Sociale omgeving beïnvloed mensb gewild of ongewild
Actor-factor dilemma: individuele actoren zijn positioneel verbonden met collectieve
actoren. BV: bedrijfsrevisor

Nature vs nurture
•
•

Nature= genetische aanleg
Nurture= maatschappelijke omgeving waarin een persoon opgroeit.

2.2 De samenleving: een vat vol mogelijkheden
Alle dingen die vanzelfsprekend lijken zijn mogelijk omdat we deel uitmaken van een sociaal verband.
Mogelijkheden: Plannen wanneer we kinderen krijgen, hoeveel we er willen, we kunnen studeren
aan universiteit of hoge school, draadloze communicatie,.. MAAR: sociale herkomst blijft belangrijke
sociologische variabele om onderwijs- en marktparticipatie te verklaren.
Beperkingen: Reglementaire, wettelijke, informatieve, dispositionele(gebaseerd op attitudes en
percepties),..
→ beperkingen zorgen voor voorspelbaarheid, samenleving is onmogelijk zonder deze.

2.3 Solidariteit vs strijd
STRIJD= centrifugale kracht→ diepe ongelijkheden tussen arm en rijk
SOLIDARITEIT= Centripetale kracht
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2.3.1 Solidariteit en cohesie
SOCIALE ENTITEIT= Solidariteit verwijst naar wat een groep, organisatie, samenleving samenhoudt.
BV: we vertrouwen dat andere hun werk doen: bakkers maken brood zodat wij kunnen eten
VERALGEMEENDE AFHANKELIJKHEID= arbeidsdeling zorgt voor afhankelijkheid. Maatschappelijke
welvaart gaat samen met individuele hulpeloosheid.
MATTHEUSEFFECT= een sociologische vakterm voor het rijker worden van de rijken en het armer
worden van de armeren. BV: elektrische wagen zeer duur maar diegene die dit kunnen betalen
krijgen subsidies→ geld naar de rijkere.
KOUDE SOLIDARITEIT= mechanisme die ontwikkeld zijn waardoor leven gemakkelijker wordt,
ingrijpendere en langdurige impact op ons leven. BV: sociale zekerheid
→ tegenovergestelde van warme solidariteit
Samenlevingen en hun solidariteitstype volgens durkheim
•
•

Traditioneel= gekenmerkt door geringe arbeidsdeling met relatief eenvoudige sociale
structuur. BV: feodale maatschappij
Moderne samenleving= Complexe maatschappij waarin het proces van arbeidsdeling ver is
voortgeschreden. BV: grote steden, verschillende nationaliteiten, culturen,..

Traditioneel
Eenvoudige arbeidsverdeling
Mechanische solidariteit

Modern
Complexe arbeidsverdeling
Organische solidariteit

Nieuwe vormen van solidariteit
Sociale fenomen die traditionele vorm van solidariteit onder druk hebben gezet:
•
•
•

Individualisering
Geen dominant overkoepelend cultuurpatroon dat eigen waarden, normen en
gedragspatronen van gemeenschap overkoepelt.
Klassieke arbeidsverdeling werd voorbijgestreefd

CONSCIENE COLLECTIVE= besef dat men samen met anderen een gemeenschap vormt en daarom
moreel verplicht is de eisen van de gemeenschap te honoreren.
Bronnen van solidariteit
•
•
•
•

Interdependence
Shared norms and values
Struggle
Encounter

2.3.2 Strijd en conflict
Samenleving kan niet functioneren zonder vormen van strijd.
Begrippen:
ACTOREN= verschillende en soms tegengestelde belangen, uiteenlopende doelstellingen en een
andere kijk op de wereld.
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STRIJD= conflicten tussen individuen of groepen over schaarse sociale goederen als geld, status en
macht.
ORDESOCIOLOGIE= uitgangspunt→ alles wat bestaat in de samenleving levert een bijdrage tot haar
bestaan en voortbestaan. Een conflict is bedreigend. Indien een institutie verzwakt→ samenleving in
gevaar.
CONFLICTSOCIOLOGIE= conflicten zijn inherent aan de samenleving. Op sociaal-economisch vlak is er
een klassenconflict tussen proletariaat en burgerij. Vandaag zijn er conflicten op vlak van etnische
zelfbeschikking, taal en cultuur,..
BELANGENCONFLICT= wanneer er in een situatie van relatieve schaarste 2 actoren dezelfde sociale
goederen opeisen.
WAARDECONFLICT= wanneer de ene actor wordt gedreven door de vurige overtuiging van het eigen
morele gelijk en aan de andere actor de eigen opvattingen, waarden en normen wil opleggen.
→ nut en belang van conflicten is niet altijd duidelijk
Conflicten kunnen manifest of latent zijn:
•
•

Manifest= open conflict, zichtbaar. BV: oorlog, staking,..
Latent= feitelijk aanwezig maar niet waarneembaar.

CONFLICTENPARADOX= men ziet functionaliteit van conflict in, maar stelt vast dat binnen
samenlevingsverbanden conflicten vaak vermeden worden.
→ functioneel: draagt bij tot continuïteit van samenlevingsverband.
→ disfunctioneel: vlotte werking wordt verhinderd.

2.4 Ongelijkheid versus gelijkheid
SOCIALE ONGELIJKHEID= Vorm van sociale verschillen. ER zijn geen breuklijnen maar er bestaat een
hiërarchishce verhouding, boven en onderschikking. Het wordt vaak gemeten aan de hand van
sociaal economische status.
Ongelijkheid is geen probleem
•
•
•

Functioneel voor economie en samenleving
Inkomensongelijkheid: functioneel bij belonen van arbeidsinspanning
Te grote verschillen bedreigen sociale samenhang

Ongelijkheid is een probleem
•

Landen met grote inkomensongelijkheid→ meer sociale problemen

Drie perspectieven op gelijkheid
•

•
•

Gelijkheid met juridische gelijkheid= het probleem is opgelost wanner iedereen dezelfde
rechten heeft. Mensen vertrekken in een geordende samenleving gelijk, achterstand die ze
eventueel oplopen is het gevolg van onvermijdelijke risico’s.
Gelijkheid moet er zijn als uitkomst= de overheid moet er alles aandoen om gelijkheid als
uitkomst te realiseren. Het vraagt voortdurend bijsturend optreden van de overheid.
Gelijke middelen: iedereen gelijke rechten maar daarmee gaan geen gelijke middelen
gepaard. Dit hangt samen met toegewezen kenmerken, etnische herkomst,.. Beleid kan

6

gericht zijn op doelgroepen of structuren die verschijnen als drempels die in de
maatschappelijke omgeving worden aangetroffen. BV: fysieke ontoegankelijkheid, ..
Impact van trends op ongelijkheid
Optimistisch= herkomst als basis van ongelijkheid wordt vervangen door prestatie. Verdere
economische ontwikkelingen zouden ongelijkheid tot op aanvaardbaar niveau brengen.
Voorzichtiger= economische en technologische ontwikkelingen zorgen voor meer sociale mobiliteit,
vervaging van de scheidingslijnen tussen de oude klassen. Nieuwe ongelijkheiden ontstaan: stedelijke
onderklasse,…
Conflicten in België
Spanningen op:
•
•
•

Filosofisch-religieus
Cultureel- linguistisch
Sociaal-economisch

→ vinden van leefbaar compromis door belangrijke actoren: “FAR FROM THE MADDING
CROWD”
1. Koningskwestie: Leopeld III→ terugkeren na houding tijdens bezetting? → scheidingslijn
tussen vlaanderen en Wallonië
2. Schoolstrijd: financiëring katholiek onderwijs, rijksonderwijs→ schoolpact: spanningen
tussen uiteenlopende levensbeschouwingen
3. Eenheidswet: wet voor economische expansie, sociale vooruitgang, financieel erstel
4. Taalstrijd: ijver voor gebruik van vlaams in openbare ruimte, taalgrens vastleggen, eigen
regionale bevoegdheden eisen
→ BELGISCH MIRAKEL= situatie lijkt uitzichtloos maar toch compromis gevonden door afkomen
van belangen.

Hoofdstuk 3. Waarmee zijn sociologen bezig?
INLEIDING:
Sociologie is een wetenschap:
•
•
•

Wetenschap zoekt ( op basis van empirsich onderzoek) naar regelmaat en voorspelbaarheid
in de waarneembare verschijnselen
Bijzondere wetenschap → houdt zich bezig met eigensoortige werkelijkheid: De sociale
Sociale feiten staan niet los van elkaar maar zijn met elkaar verbonden

3.1 Sociologie: een wetenschap als geen ander
Sterrenkunde→ natuurkunde( Newton)→ plantenkunde→ evolutie theorie van Darwin→ Sociologie:
Durkheim (1893)→ psychologie en psychiatrie –( Freud)
Sociologie= een late ontdekking
•
•

Mogelijke verklaring: mens beschouwde zijn omgeving als vanzelfsprekend→ samenleving
vormt onze identiteit zonder dat we er ons bewust van waren
1. Mythen, bijgeloof stuurden feodale maatschappij= door god gegeven orde
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13.5 Niveaus van sociale verandering
Verschillende niveau’s:
•
•
•

Microniveau: relaties tussen mensen
Mesoniveau: relaties tussen groepen
Macroniveau: relaties tussen instituties en cultuurpatronen

Verschillende types van veranderingen:
•
•

Sociale verandering= wijzigen in posities, netwerken en groepen en in de verhoudingen
daartussen
Culturele verandering= belangrijke wijzigingen in waarden, normen, rollen, instituties of
kennis.

→ veranderingen treden plots of geleidelijk aan op: evolutie/ revolutie

13.6 Modernisering
→ duidt op de overgang van feodale, agrarische, gesloten samenlevingen naar kapitalistische,
industriële en opensamenlevingen in W-Europa. Samenhangend geheel van veranderingsprocessen
van verschillende factoren.
•
•
•

Maakbaarheid van de samenleving
Streven naar rationele ordening van de samenleving
Vertrouwen op wetenschap en techniek

BV: groei industriële complexen, toenemende urbanisatie
Modernisering in Parsons’schema

13.7 Structurele differentatie
Differentiatie= opdelen van oorspronkelijk geheel in delen met eigen karakter
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13.8 Rationalisering
De werkelijkheid wordt geordend en gesystematiseerd met als doel deze berekenbaar te maken. Dit
gebeurt op verschillende niveau’s: de wereldbeschouwing, collectieve handelen en individuele
handelen.

13.9 Individualisering
Relativering van traditionele normen en aarden in de overtuiging dat in de wereld vele
mogelijkheden openliggen en dat men daarbij zelf moet kiezen wat men wil gebruiken. Het individu
is belangrijker geworden. Individualisering resulteert in lossere band tussen het individuele ik en het
collectieve wij.
Detraditionalisering = mensen willen keuzes over organisatie van het dagelijks leven niet langer
geregeld zien door collectief gedragen opvattingen. → BV: versnelling echtscheidingstempo
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13.10 Domesticering van de natuur
De geschiedenis van de mensen is een aanhoudende poging om zich te ontrekken aan de
beperkingen van de natuurlijke omgeving en het eigen lichaam.
DOMESTICERING= mate waarin we ons effectief hebben bevrijd van biologische en natuurlijke
beperkingen, zoals technologie en wetenschap.

13.11 Wat de toekomst ons brengt?
Ongelijkheid, machtsmisbruik,.. zullen niet verdwijnen. De spanningsvolle verhouding tussen
structuur en actor, tussen strijd en samenwerking, tussen nurture en nature blijft bestaan.
RISICOMAATSCHAPPIJ= de zoektocht naar een of ander compromis tussen arbeid en kapitaal,
economie en ecologie zal nog enige tijd blijven aanslepen.
SOCIALE TIJDSVERSCHILLEN= technologische versnelling, versnelling economische processen,
versnelling manieren van samenleving,..

Hoofdstuk 14. De toestand vandaag: voortzetting van het verleden of bruuske
breuken?
Overgang van 20e eeuw naar 21e eeuw: gekenmerkt door breuklijnen:
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•

•
•
•
•

Stijging welvaartspeil
o Door: productiviteitsstijging, economische groei
o Sociale beschermingssytemen
o Overheidsbeleid
o Progressiviteit personenbelasting
Groei van BBP per capita
Pact voor sociale solidariteit
Werkgelegenheid is alleen maar gegroeid
Demografie: discipline waarin de kwantitatieve kenmerken van de bevolking worden
bestudeerd.
o Postindustriële tijdperk:
▪ Processen van ontgroening en vergrijzing, gezinsverdunning, diversificatie
leefvormen, toenemend echtsscheidingscijfers
▪ Demografische transitie= overgang van een hoog sterfte en geboortecijfer
naar een laag sterfte en geboortecijfer binnen een bepaalde bevolkingsgroep

Technologische disrupties
Twee disrupties: industriële en digitale→ innovaties gooien veel sneller de economie overhoop.
Proces versnelt steeds→ social acceleration.
Polarisering van de werkgelegenheidsstructuur: low-high→ medium verdwijnt door automatisatie.
Lousy jobs en lovely jobs
Tewerkstellingsaandeel per sector in België
•
•
•

Tertiare sector: stijging
Secundaire sector: gedaald
Primaire sector: daling

Globalisering
Sinds 17e eeuw: ontdekkingsreizen en kolonisatie
GLOBALISERING= proces waarbij economische, politieke en culturele acties van mensen uit
verschillende staten elkaar beïnvloeden.
Economisch: spreiden van productlijnen over de hele wereld
Politiek: ontstaan van supranationale regelende overheden
Cultureel: Internationale populaire cultuur via media→ impact op het dagelijks samenleven van
mensen.
Sociale ontwikkeling: lokale samenleving binnen proces waarbij het sociaal handelen minder
afhankelijk wordt van tijd en ruimte.
→ Crisis doet debat ontstaan: grenzeloze economie versus protectionisme, behoud van nationale
welvaartsstaten.
Globalisering en populisme
Globalisering leidt tot polarisering→ elite vs volk
→ populisten spelen in op de angsten van de mensen. De oorzaak van het probleem wordt gelegd bij
immigratie ( dit leidt tot xenofobie en rascisme)
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Cas mudde: wijst 2 extreme visies af
→ populisme= pathologie van democratie of populisme= essentie van democratie en is essentieel
goed. → beide zien liberalisme aks echte probleem
Individualisering
Vroeger verzuiling: groepen op basis van levensbeschouwelijke of sociaal economische basis→
oprichten van levensbeschouwing
Erosie van verticale structuren: ideologieën, klassen,..
→ Ontstaan van grote diversiteit levensstijlen: ongekend vrije ruimte voor individu, weven van eigen
sociale patronen.
Persoonlijk schuldmodel:
Eigen succes= resultaat van eigen kunnen, reden van de tegenslagen ligt bij anderen→ identiteit
wordt steeds minder bepaald door groep waartoe je behoort.
Sociologische variabelen die individualisering bevorderen
•
•

Ruimtelijke mobiliteit: inzicht op andere samenlevingen, minder thuis, minder
controleerbaar
Doorbraak radio/ televisie→ andere inzichten

Modernisme vs postmodernisme

Kenmerken postmodernisme
•
•
•

Geen absolute waarheid en gezag
Geen universeel geloof of ideologie
Postmoderne sociale identiteit
o Geen gedeelde waarden en normen

De risicosamenleving
In moderne samenleving: hedendaagse risico’s zijn grenzeloos, zowel geografisch als sociaal. Niet
langer gebonden aan plaats, tijd of sociale klasse.
→ mens wil greep krijgen op werking van omringende wereld. Dit brengt niet bedoelde gevolgen met
zich mee:
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•

Afname materiële noden maar tegelijk werden de potentiële bedreigingen groter
o Nucleiare, chemische,.. risico
o Catastrofale maatschappij
o “Risikogesellschaft”= ontwikkelingsfase van moderne samenleving waar de sociale,
politieke, ecologische en individuele risico’s buiten controle van post-industriële
samenleving vallen.

Opbouw en afbouw van de verzorgingsstaat

Verzorgingstaat vs participatiemaatschappij

Overgang van diversiteit, over superdiversiteit naar hyperdiversiteit
Vroege moderniteit: verschillen tussen rijk en arm, klassen en statussen
Late moderniteit: eerst religie, nadien gender, generatieverschillen, bijzondere noden, seksuele
oriëntatie
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SUPERDIVERSITEIT=verwijst naar veranderende basispatroon van migratie van ‘ mensen uit een
beperkt aantal landen van herkomst naar een klein aantal gastlanden’ naar ‘mensen uit een groot
aantal landen van herkomst naar een groot aantal gastlanden’.

Hoofdstuk 15. Eenheid in verscheidenheid, verscheidheid in eenheid
Typologie actor vs structuur, consensus vs conflict

•

SYMBOLISCH INTERACTIONISME= Processen van zelfinteractie staan centraal. We kunnen
onszelf als voorwerp van onszelf nemen. Deze processen vervullen een bemiddelende rol
tussen ‘de’ situatie waarin we ons bevinden en ‘ons’ handelen. Gedrag wordt niet volkomen
bepaald door de toestand waarin we ons bevinden, maar wordt wel beslissend medebepaald
door de wijze waarop de situatie wordt gedefinieerd.

•

SOCIALE RUILTHEORIE= Individualistische: directe ruilverhoudingen individuen centraal.
Hypothese: we worden gemotiveerd door een verlangen beloningen te maximaliseren
(dezelfde drijfveer dus als op de economische markt). Tegelijk willen we de kosten
minimaliseren, een bepaalde gedragslijn boven andere verkiezen wanneer die het meest
oplevert. Vaak gebruikt om te verklaren waarom we ons aangetrokken voelen tot sommige
mensen en niet tot anderen en waarom we bepaalde relaties voortzetten en andere
vermijden of afbreken.

•

STRUCTUREEL FUNCTIONALISME= De verklaring van het sociale leven moet worden gezocht
in de sociale verschijnselen zelf (fait social) en niet in de natuurlijke of bovennatuurlijke
werkelijkheid.

•

MARXISME= Structurele conflicten zijn spanningen die ingebakken zijn in de
maatschappelijke ordening. Samenleving: een arena van sociale ongelijkheid (met elites, arm
en rijk). Conflict vormt ook de motor van sociale verandering.
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