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Hoofdstuk 1. 
De kijk van de sociologie1

1.1 Inleiding

De sluiting of afslanking van grote ondernemingen, moeten werken tot ons zevenenzestigste, de onder-
handelingen tussen werkgevers en werknemers over meer flexibiliteit, het debat over de (automatische) 
loonindex, onze loonkosten in vergelijking met de buurlanden, de hardnekkige ongelijkheid tussen man-
nen en vrouwen op de arbeidsmarkt, de hoge werkloosheid bij jongeren, stress op het werk. Er gaat 
geen dag voorbij zonder dat in de media het thema ‘werk’ aan bod komt.

Werk hebben – of zonder werk zitten – domineert het dagelijkse leven van heel veel mensen. Er wordt 
wel eens gezegd dat werk, ons beroep of de plaats waar we werken, in grote mate onze identiteit 
bepaalt. Dat zou kunnen kloppen: het is dikwijls een van de eerste dingen die je probeert te achterhalen 
wanneer je iemand leert kennen: ‘Wat doe je in het leven?’ Of bij studenten: ‘Wat studeer je?’ Maar ook 
dat heeft natuurlijk te maken met professionele toekomstplannen en (loop)baanmogelijkheden.

Het hoeft dan ook niet te verbazen dat heel wat wetenschapsdisciplines zich bezighouden met de 
menselijke activiteit die we werk noemen. Arbeidspsychologen bestuderen persoonlijkheidskenmerken 
van werknemers en de factoren die hun motivatie, werktevredenheid en prestaties beïnvloeden. Histori-
ci brengen de kenmerken en de betekenis van werk in de loop van de tijd in kaart. Ze bestuderen onder 
andere de ingrijpende gevolgen van de opkomst van fabrieksarbeid op het dagelijkse leven van mensen 
en gemeenschappen. Antropologen onderzoeken de betekenis van werk in andere culturen. Hierbij 
wijzen ze ons op stuitende contrasten met onze eigen opvattingen. Economen focussen op de ‘handel in 
werk’ op de arbeidsmarkt, ze proberen inzicht te verwerven in de manier waarop de arbeidsmarkt werkt, 
onder andere hoe prijzen en lonen tot stand komen, en hoe dat een invloed heeft op de productiviteit 
en de opbrengsten van ondernemingen en andere organisaties. Juristen bestuderen de (contractuele) 
afspraken tussen werkgevers en werknemers over loon, werktijden, werving en ontslag. Bovendien zijn 
er de meer ‘toegepaste’ wetenschappen, zoals arbeidsgeneeskunde, veiligheidskunde of ergonomie.

Welke plaats neemt de sociologie bij dat alles in? Arbeidssociologen houden zich met elk van de 
vermelde thema’s bezig. Maar waar ligt dan de eigenheid van de sociologische inbreng? De centrale 
opdracht voor de sociologie is in de eerste plaats om de vraag te stellen waarom praktijken, gebrui-
ken, opvattingen op het vlak van arbeid en werkgelegenheid zijn zoals we ze kennen, of ze ooit anders 

1. Dit hoofdstuk is geïnspireerd op inzichten van J. Vranken, E. Henderickx, G. Van Hootegem m.m.v. L. Vanmarcke 
(2017). Het speelveld, de spelregels en de spelers. Leuven: Acco.
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waren en of ze anders zouden kunnen zijn. Het gaat hier eigenlijk om een heel belangrijke les van de 
sociologie: ‘Alles is contingent, maar daarom nog niet arbitrair’ (Elchardus, Spruyt & Vanroelen, 2014, 
pp. 8-9). Iets is contingent als het ook anders had kunnen zijn dan hoe het nu is. Dat geldt zonder twijfel 
ook voor de manier waarop we werken – de manier waarop we proberen een productieve bijdrage aan 
de samenleving te leveren. Dat zal in de volgende hoofdstukken snel duidelijk worden. Waar we geneigd 
zijn arbeid vandaag als ‘het hoogste goed’ (arbeidsethos) te beschouwen, zullen we constateren dat we 
niet altijd even respectvol naar arbeid hebben gekeken.

Lange tijd probeerden de gegoede lagen van de samenleving arbeid vooral te (ver)mijden: ze schoven 
het door naar slaven, die levenslang voor de Romeinse of Griekse ‘elite’ moesten presteren. Terwijl lijf-
eigenen het land bewerkten, blonk de feodale adel uit in het ‘onproductief zijn’ en hield hij zich bezig 
met oorlog voeren. Enkele honderden jaren later raakten puriteinse protestanten ervan overtuigd dat 
ondernemerschap, noeste arbeid en een ascetische levensstijl niet alleen deugden waren, maar zelfs 
voortekenen van uitverkorenheid in het hiernamaals. We verwijzen hier naar de predestinatieleer van 
Calvijn en het concept ‘innerweltliche Askese’ waarmee de socioloog Max Weber deze levenshouding 
beschreef. Volgens hem was die verandering in de geesten een van de hoofdoorzaken voor de ontwik-
keling van de industrieel-kapitalistische samenleving. Op die manier zijn veel kenmerken van onze samen-
leving – en dus ook van arbeid, de sociale activiteit bij uitstek – contingent.

Maar dat betekent nog niet dat de sociale realiteit waarin we leven, arbitrair is. Het is niet omdat een 
bepaald sociaal gebruik, bijvoorbeeld de manier waarop we werken, ook anders had kunnen zijn, dat er 
geen goede reden is voor de manier waarop het vandaag vorm krijgt. Het is dus niet alleen de taak van 
de sociologie om ons erop te wijzen dat hoe we leven ook anders kan, het is eveneens haar taak om 
onze gebruiken, de organisatie van onze instellingen en onze centrale waarden te verklaren. Ook dat is 
een belangrijke taak wanneer het gaat over het arbeidsvraagstuk.

We zullen in dit handboek sociologische verklaringen bieden voor fenomenen met betrekking tot ar-
beid. Sociologen verwijzen dan vaak naar :
 – de verhoudingen tussen sociale groepen (zoals de machtsrelaties tussen werkgevers en werknemers);
 – de manier waarop arbeid en productie worden georganiseerd in bedrijven en andere organisaties 

(bijvoorbeeld de arbeidsorganisatie in een fabriek);
 – de toegang tot en het ter beschikking hebben van geliefde materiële en niet-materiële middelen 

(zoals een inkomen of status);
 – de samenhang met andere kenmerken van de samenleving (bv. het niveau van technologische ont-

wikkeling, of de patriarchale gezinsstructuur);
 – overtuigingen en centrale waarden in onze samenleving (zoals de ideologie van het kapitalisme).

Sociologische vragen over werk of arbeid zijn divers en zullen vaak onverwacht relevant en nuttig 
blijken om het sociale handelen van de verschillende actoren in het arbeidsbestel te begrijpen: de 
werknemer, de vakbondsafgevaardigde, de hr-manager. Dit hoofdstuk gaat van start met de zoektocht 
naar de definitie van wat typerend is voor de sociologie, met voorbeelden uit de arbeidswereld. In 
hoofdstuk 2 worden de begrippen ‘werk’ en ‘arbeid’ sociologisch omschreven. In hoofdstuk 3 wordt 
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het arbeidssociologische conceptuele model voorgesteld dat vormgeeft aan de structuur van dit hand-
boek. Wij bespreken het arbeidsbestel in zijn complexiteit: als een maatschappelijk systeem met ver-
schillende lagen (micro, meso en macro) en verschillende onderdelen of ‘arena’s’. We onderscheiden 
drie arena’s van de arbeidssociologie. Vervolgens richten we de blik op het macroniveau en bespreken 
we de historische ontwikkeling van het fenomeen ‘arbeid’ in de westerse samenleving. In hoofdstuk 4 
komt de historische ontwikkeling van het industriële kapitalisme ter sprake. In hoofdstuk  5 wordt 
voortgegaan op dat thema: we bespreken de diverse contingenties van een volwassen kapitalistisch 
arbeidsbestel, zoals de fases in het kapitalisme, het hedendaagse kapitalisme, de globalisering en tech-
nologische ontwikkelingen. In hoofdstuk 6 zetten we de stap naar het meso- en microniveau met de 
analyse van de arbeidsorganisatie. We introduceren ook het wetenschappelijk management, het arche-
type van de industriële arbeidsorganisatie. In hoofdstuk 7 maken we een ‘theoretisch uitstapje’ naar de 
verschillende arbeidssociologische paradigma’s die in een kritische dialoog staan met het model van 
het wetenschappelijk management. We reiken de lezer verschillende ‘brillen’ aan om naar de arbeids-
sociologische werkelijkheid te kijken. Er bestaat namelijk geen eenduidige sociaalwetenschappelijke 
analyse van het fenomeen ‘arbeid’, maar wel verschillende – deels complementaire en deels overlap-
pende – sociaalwetenschappelijke perspectieven. Een goed inzicht in de materie vergt begrip van die 
theoretische diversiteit in de sociale wetenschappen. In hoofdstuk 8 besteden we aandacht aan de 
nieuwe vormen van arbeidsorganisatie in de post- en neofordistische stromingen. Hoofdstukken 9 en 
10 zijn gewijd aan de analyse van de tweede arena van het arbeidsbestel: de arbeidsmarkt. Centraal 
hierbij staan het zoeken naar een gepaste definitie, de bespreking van de verschillende theoretische 
perspectieven en een analyse van de belangrijkste actoren op de arbeidsmarkt. Tot slot wordt bijzon-
dere aandacht besteed aan het fenomeen van de werkloosheid. In hoofdstuk 11 staan we stil bij de 
derde arena: de arbeidsverhoudingen. Ook hier wordt aandacht besteed aan de definitie van deze 
arena, de centrale actoren en theoretische perspectieven. De belangrijke kenmerken van het Belgische 
sociaaloverlegmodel worden uit de doeken gedaan en we analyseren het fenomeen van stakingen. In 
het afsluitende hoofdstuk 12 wordt stilgestaan bij de vraag naar de mate waarin we evolueren naar een 
flexibel arbeidsbestel.

In hoofdstuk 1 effenen we het pad voor dat alles door aandacht te besteden aan het sociologische 
perspectief – een perspectief dat voor niet-sociologiestudenten vreemd kan aanvoelen. We gaan ook 
de vijf belangrijke thema’s van de sociologische wetenschapsdiscipline toepassen op het vraagstuk ‘arbeid’.

Box 1.1 Vragen voor de arbeidssocioloog

Is de lopende band de enige manier waarop we de productie van auto’s kunnen organiseren, of ging dat 

vroeger anders? Hoe hebben de informele afspraken tussen werknemers op de werkvloer – los van de 

officiële richtlijnen van hun leidinggevenden – een invloed op de manier waarop ze hun werk uitvoeren 

en ervaren? Hoe proberen leidinggevenden hun doelstellingen te verwezenlijken door de manier waarop 

ze het werk organiseren en... slagen ze erin die doelen te bereiken? Hoe verschillend is de werkervaring 

tussen managers, hooggeschoolde professionelen, uitvoerende ambtenaren, fabrieksarbeiders, vaste en 

tijdelijke (soms precaire) werkkrachten? Welke verandering in de manier waarop gewerkt wordt, treedt op 
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als gevolg van de introductie van nieuwe (digitale) technologieën en/of nieuwe organisatieprincipes en/of 

de globalisering (de nieuwe industriestaten)?

In dit handboek komen veel dergelijke vragen op een ‘inleidende’ manier aan bod. Telkens zal de 

geïnteresseerde lezer aanknopingspunten vinden om die verder uit te diepen.

De bijdrage van de sociologie als wetenschapsdiscipline werd eerder al even aangehaald. Het ging over 
inzicht verwerven in de manier waarop het sociale vorm krijgt. Dat is niet het gevolg van een of andere 
natuurwet (zoals een chemische reactie). De manier waarop we samenleven wordt door de mens zelf 
vormgegeven. Dat betekent dat ‘het sociale’ niet absoluut is, maar wel veranderlijk of contingent. Het 
ging ook over het feit dat die constatering van contingentie niet betekent dat alles zomaar relatief of 
arbitrair is. De sociologie stelt zich juist tot doel te verklaren en te duiden waarom we op een bepaalde 
manier samenleven en niet voor een mogelijk, maar blijkbaar toch onwenselijk alternatief kozen. Dat al-
les weerhoudt ons er niet van om voor onze kennis en inzichten te leen te gaan bij verwante disciplines.

Het centrale vraagstuk van dit hoofdstuk is bijgevolg de sociologie als wetenschappelijke discipline te 
typeren en te vertalen naar het sociologische fenomeen ‘arbeid’.

1.2 De sociologie als wetenschap van het maatschappelijke spel

De sociologie – of samenlevingskunde – probeert wetenschappelijk inzicht te geven in het hoe en 
waarom van het samenleven van mensen in allerhande sociale verbanden of interactiekaders: ge-
zinnen, verenigingen, bedrijven, steden, staten, virtuele sociale netwerken. Het gaat dus om het begrip van 
de wetmatigheden die het samenleven sturen. Jan Vranken en zijn collega’s hebben hun nieuwe inleiding 
tot de sociologie Het speelveld, de spelregels en de spelers (2017) genoemd. Dat is geen toeval. Het drukt 
de essentie uit van de sociologie aan de hand van de metafoor van het spel: de verhoudingen tussen 
de samenleving (het speelveld), de sociale spelregels (zoals wetten) en de mensen die dagelijks handelen 
in die samenleving (de spelers).

De samenleving – maar ook de onderdelen van die samenleving, zoals een bedrijf of de arbeidsmarkt 
– is dus een speelveld met spelregels en spelers. Sociologen proberen dat spel te doorgronden: ze zoe-
ken naar oorzaken en gevolgen. Ze kunnen zich daarbij concentreren op het speelveld, dat net als een 
voetbalveld wordt afgebakend door lijnen. De lijnen bakenen een bepaald onderdeel van de samenleving 
af: alleen wie zich binnen de lijnen bevindt, kan deelnemen aan de voetbalwedstrijd. Op dezelfde manier 
kun je je pas werknemer van een bedrijf noemen wanneer je een arbeidscontract met dat bedrijf onder-
tekend hebt. Je dient je als werknemer slechts te laten leiden door het gezag van de werkgever tijdens 
welbepaalde momenten van de dag (de werkuren). Buiten het speelveld staan de spelers die niet kun-
nen meespelen, omdat ze misschien niet pasten in het tactische plan van de trainer. Op dezelfde manier 
kunnen mensen niet altijd deelnemen aan een bepaald maatschappelijk spel: ze worden bijvoorbeeld 
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uitgesloten van de arbeidsmarkt omdat ze niet (meer) over de gewenste competenties beschikken of 
omdat er simpelweg niet genoeg werk is. Voor hen gelden de regels van het spel dan (voor even of voor 
altijd) niet. Zij die wel op het speelveld staan, moeten zich aan de spelregels houden. De meeste van 
die regels liggen vast in reglementen. In het voetbal zal het reglement van de Wereldvoetbalbond al een 
groot deel van de regels vastleggen. Analoog daarmee zijn alle Belgische werknemers en werkgevers 
gebonden aan de nationale en internationale arbeidswetgeving (men vindt hier bepalingen over onder 
andere maximale werktijden, giftige stoffen die zeker niet mogen worden gebruikt, of de hoogte van het 
minimumloon). Andere regels staan nergens neergeschreven, het zijn ongeschreven wetten of ‘goede 
gewoonten’. In de sport spreekt men dan over de regels van de fair play. Maar ook de samenleving zit 
vol van dergelijke regels. Ze staan nergens neergeschreven, maar toch kunnen we ons allemaal wel iets 
voorstellen bij begrippen zoals goed nabuurschap, klantgerichtheid of collegialiteit. Het zijn de onge-
schreven regels van de maatschappelijke fair play. Een erg interessant studiegebied voor de socioloog.

Wie de regels overtreedt, wordt gestraft. Sancties kunnen variëren van een afkeurende blik (wanneer 
een voetballer herhaaldelijk de bal buiten de lijnen schopt in plaats van het duel met een tegenspeler 
aan te gaan, waardoor hij dus de regels van de fair play breekt), tot een strenge en formele straf (een 
doodschop op een tegenstrever die alleen voor doel dreigt te komen, wordt doorgaans bestraft met 
onmiddellijke uitsluiting). Op het maatschappelijke veld geldt hetzelfde. Een medewerker van een bedrijf 
die keer op keer de onaangename werktaakjes subtiel naar zijn collega’s doorschuift – een zogenaamde 
free rider – wordt al vlug een gebrek aan collegialiteit verweten; hij zal misschien informeel bestraft wor-
den, bijvoorbeeld doordat zijn collega’s hem op vrijdagavond niet meer meevragen voor de wekelijkse 
borrel. Een medewerkster die een week lang zonder reden afwezig bleef, heeft haar arbeidscontract 
verbroken en wordt waarschijnlijk door haar werkgever formeel bestraft in de vorm van ontslag. So-
ciologen interesseren zich in de spelregels en de manier waarop de spelers er (soms erg creatief) mee 
omgaan. Ze stellen zich ook de vraag naar de oorsprong van die regels: waarom gelden deze of gene 
regels voor het maatschappelijke spel? Wanneer en hoe zijn die regels ontstaan? Wie heeft ze gemaakt 
en – belangrijker nog – wie heeft er baat bij een bepaalde regel? Kennis van de maatschappelijke regels, 
de manier waarop ze worden toegepast en de ernst van de sancties, leert sociologen veel over hoe een 
samenleving eruitziet en wie de macht heeft in die samenleving.

Voetballers moeten zich niet alleen aan de regels houden, we verwachten ook dat ze zich ‘nuttig ma-
ken’. In hun geval: dat ze de wedstrijd winnen. Wie daar onvoldoende toe bijdraagt, wordt van het veld 
gehaald. Dat is ook het geval op het maatschappelijke voetbalveld: de student die nooit slaagt voor zijn 
vakken, kan zich op een gegeven moment niet meer opnieuw inschrijven aan de universiteit; de werk-
neemster die haar job niet goed uitvoert, wordt uiteindelijk ontslagen. Het is daarbij belangrijk in te zien 
dat we niet ‘zomaar wat’ mogen doen. Een verdediger in het voetbalspel die zich keer op keer als aanval-
ler gedraagt en daardoor tegendoelpunten veroorzaakt, kan misschien wel hard zijn best doen, maar zal 
hoogstwaarschijnlijk ook van het veld worden gehaald. Een voetballer moet zich aan zijn positie houden, 
anders loopt het spel in het honderd.

Ook in een samenleving is er een geheel van posities en met die posities gaan specifieke rollen ge-
paard. Zoals de positie van verdediger inhoudt dat hij het eigen doel moet verdedigen, zo verwachten 
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we van de traditionele moederfiguur in een gezin dat ze de moeder-/ouderrol waarmaakt (en bijvoor-
beeld niet languit op de grond gaat liggen huilen wanneer haar zoontje niet onmiddellijk doet wat ze 
vroeg – dat soort gedrag past niet bij de moederrol). We verwachten van mensen dat ze zich aan de 
rollen houden die verbonden zijn aan hun maatschappelijke positie en dat ze zich gedragen zoals 
maatschappelijk van die rollen verwacht wordt.

Er is geen deelgebied van de samenleving waar posities en rollen duidelijker worden dan op de arbeids-
markt, in bedrijven en andere organisaties. We spreken dan over beroepen. Beroepen zorgen als het 
ware voor de maatschappelijke taakverdeling; verder zullen we dat de arbeidsdeling noemen. Beroeps-
posities geven ook vorm aan de taakverdeling in een bedrijf. Er zijn posities van waaruit bijvoorbeeld de 
productie van goederen en diensten wordt voorbereid, ondersteund of georganiseerd (bv. een ingenieur 
die het productiesysteem ontwerpt of een magazijnmeester die zorgt dat de benodigde grondstoffen 
voorhanden zijn); andere posities zijn verantwoordelijk voor de eigenlijke productie (bv. een productie-
arbeider aan de assemblagelijn van een autofabriek). Zo speelt in een bedrijf dus ook ieder zijn rol. Aan 
die rollen zijn bepaalde verwachtingen verbonden: van het hoofd van de dienst Boekhouding verwach-
ten we dat ze in geval van een probleem blijft doorwerken tot de rekeningen kloppen, een uitvoerende 
bediende in dezelfde afdeling hoeft zich daar waarschijnlijk niets van aan te trekken, zolang hij de inko-
mende facturen maar op de juiste manier heeft verwerkt.

Het spel van posities en rollen bepaalt in grote mate hoe onze samenleving of ons bedrijf eruitziet. Is 
het een erg hiërarchische manier van samenwerken waar iedereen een klein taakje moet bewaken en 
zich vooral niet moet inlaten met de taak van iemand anders? Gaat het om een kleinschalige manier van 
samenwerken (een team), waar de collega’s misschien tegelijkertijd ook vrienden of zelfs familieleden 
zijn? Dit soort vraagstukken zijn bij uitstek het terrein van (arbeids)sociologen. Ook hier speelt die be-
langrijke les weer een rol: waarom organiseren we de taken in een bedrijf op een bepaalde manier? Had 
dat ook anders gekund? Wat zijn dan de redenen om het op een welbepaalde manier en niet anders te 
organiseren? Dat is het vraagstuk van de arbeidsorganisatie (hoofdstukken 6 tot 8).

Ten slotte houden sociologen zich ook bezig met de relatie tussen posities in termen van belangrijkheid 
en status. Net zoals onder de voetballers de aanvallers toch net iets meer tot de verbeelding spreken, een 
iets hogere status hebben en – vooral – nog behoorlijk wat meer verdienen, zo zijn er ook duidelijke ver-
houdingen tussen maatschappelijke posities. Beroepen zijn opnieuw een mooi voorbeeld. Aan beroepen 
kleeft een zeker prestige. Denk maar aan reisgenoten die elkaar voor de eerste keer ontmoeten en zich 
aan elkaar voorstellen. Als Karen vertelt dat ze hersenchirurg is, zal ze ongetwijfeld heel wat aandacht krij-
gen van haar reisgenoten. Ongetwijfeld veel meer dan Karel, die vertelt dat hij ambtenaar is bij de Dienst 
Bevolking van de Stad Leuven. Sociologen hebben beroepen geordend volgens hun prestige: een orde-
ning die soms wat verandert, maar eigenlijk erg constant is over tijd en plaats. Iets anders – maar onlosma-
kelijk hiermee verbonden – is de beloning verbonden aan (beroeps)posities. Onze samenleving hanteert 
specifieke criteria om de ene positie beter te belonen dan de andere. We zullen later zien dat schaarse 
competenties en het dragen van verantwoordelijkheid sterk worden beloond – het gevaar voor de ge-
zondheid dat een bepaald beroep inhoudt, wordt bijvoorbeeld veel minder beloond. Is dat logisch? Het 
is in elk geval weer een constatering die sociologen een idee geeft van hoe de samenleving in elkaar zit.
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Sociologen gebruiken keer op keer hun sociologische verbeeldingskracht – ‘sociological imagina-
tion’ in de woorden van C. Wright Mills (1959) – om een verband te leggen tussen wat ze waarnemen 
over de samenleving en de onderliggende processen, structuren en (machts)verhoudingen die daaraan 
ten grondslag liggen.

Box 1.2 Sociologische verbeeldingskracht

C. Wright Mills definieerde sociologische verbeelding als ‘the vivid awareness of the relationship between 

experience and the wider society’; een levendig bewustzijn van de ‘band’ tussen (persoonlijke, dagelijkse) 

ervaring en de ruimere samenleving. Het is het vermogen om ‘afstand’ te nemen van de actuele toestand 

en een alternatief standpunt in te nemen. De drie componenten van de sociologische verbeelding 

zijn: geschiedenis (hoe kwam een samenleving tot stand en hoe verandert ze?), biografie (welke mensen 

bevolken een bepaalde samenleving?) en sociale structuur (hoe werken de maatschappelijke instituties, wat 

zijn de dominante instituties, hoe houden ze de maatschappelijke orde in stand?). ‘The sociological imagination 

necessitates above all, being able to think ourselves, away from the familiar routines of our daily lives in order 

to look anew’ (C. Wright Mills, 1959). Met andere woorden: de ervaring van de dagelijkse werkelijkheid is 

niet zonder betekenis, maar moet in haar context worden geplaatst. En dat kan het best door enige afstand 

te nemen van vanzelfsprekendheden, zoals routines. Bijgevolg zullen we allerlei verschijnselen in verband met 

arbeid vanaf een afstand moeten kunnen begrijpen. Zoals de manier waarop arbeid georganiseerd wordt in 

werkplekken, in een netwerk van arbeidsplaatsen (dus de arbeidsorganisatie; zie hoofdstukken 6-8); of de 

processen die ertoe leiden dat een werknemer een werkgever vindt op de arbeidsmarkt, of net geen werk 

vindt, wat werkloosheid impliceert (zie hoofdstukken 9 en 10); of nog: hoe werknemers en werkgevers 

binnen het systeem van de arbeidsverhoudingen afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden, soms 

voorafgegaan door een stevig conflict (zie hoofdstuk 11). De socioloog probeert de dagelijkse kijk van 

de ‘leek’ te doorbreken en dus te ontdekken waarom het arbeidsbestel vandaag (anders dan ‘gisteren’) 

functioneert. Daarbij helpt de zo belangrijke sociologische verbeeldingskracht.

1.3 De vijf belangrijke vraagstukken van de sociologie

De metafoor met het voetbalspel toont al aan dat sociologen over veel aspecten van het maatschap-
pelijke spel inzicht en verklaringen proberen te geven. Ze doen dat altijd met oog voor het relatieve 
karakter van wat er bestaat en wat er overheerst, maar eveneens met respect en vanuit de taak om te 
begrijpen en niet te (ver)oordelen.

We kunnen stellen dat vijf vraagstukken een rode draad vormen in heel veel sociologisch werk. Dat geldt 
eveneens voor de arbeidssociologie. Die vijf thema’s zijn:
 – het spanningsveld tussen het individu en het collectieve (de samenleving, de organisatie, het bedrijf);
 – de samenleving als bron van mogelijkheden, maar tegelijk ook de oorzaak van beperkingen voor het 

individu;
 – de sociale oorzaken van menselijk gedrag en denken;
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 – samenwerking (solidariteit) en identificatie (gelijkheid) tussen mensen en sociale groepen;
 – competitie (strijd) en onderscheid (ongelijkheid) met andere leden van de sociale groep of tussen 

sociale groepen.

We passen die vijf thema’s toe op het domein van de arbeidssociologie.

1.3.1 Individu en samenleving

Het individu en de samenleving worden vaak voorgesteld als elkaars tegengestelden, als een spannings-
veld tussen het streven naar vrijheid van het individu en de dwang die uitgaat van de collectiviteit (de 
samenleving, de staat, de groep). Sociologen wijzen erop dat het misleidend is individuen voor te stellen 
als vrij en ongebonden en de samenleving als een onpersoonlijk gedrocht dat individuen van hun vrijheid 
berooft. Evenmin vinden individuen hun ultieme heil in het zich ontdoen van de knellende banden van de 
samenleving. In het populaire discours wordt de samenleving vaak voorgesteld als een zelfstandigheid, 
als een wezen dat een eigen leven leidt; het individu wordt dan een wezen dat zichzelf pas ten volle kan 
ontwikkelen buiten de samenleving, door zich te onderscheiden van het collectieve. Individuen maken 
echter onontkoombaar deel uit van een samenlevingsverband. We werden als het ware in die samenleving 
‘neergezet’ door geboren te worden. Stap voor stap nemen we stukken van die samenleving in ons op, 
door vaardigheden aan te leren, door nieuwe relaties aan te gaan, door ons smaken, betekenissen, waarden 
en normen eigen te maken. Dat is het proces van socialisatie. Zelfs de meest verwoede poging van een 
individu om zich te manifesteren, om zich van de rest te onderscheiden, gebeurt voor de ogen van anderen 
en – meer nog – met de middelen en capaciteiten die door de samenleving ter beschikking worden gesteld.

De samenleving zit als het ware in ons. We geven zelf vorm aan die samenleving. Door ons dagelijkse 
handelen, bijvoorbeeld door te consumeren, herbevestigen we onbewust talloze regels, praktijken en 
structuren. Verder ‘ondergaan’ we de samenleving op vrijwel ieder moment. Zelfs wanneer we zouden 
proberen uit de samenleving te stappen, zoals een kluizenaar. Ook al besluiten we alleen nog maar boe-
ken te lezen, opgesloten in een kamertje, dan nog zouden we de samenleving ondergaan bij elk woord 
dat we lezen. Ondanks onze unieke persoonlijke eigenschappen zijn we altijd vertegenwoordigers van 
onze samenleving. Om het even welke beoefenaar van een beroep – bijvoorbeeld een piloot van een 
lijnvliegtuig – is een uniek individu met goede en slechte eigenschappen, een potentiële vriend of iemand 
met wie je liever niet te veel in aanraking komt. Toch zul je niet met hem in het vliegtuig stappen omdat 
hij sympathiek is, maar wel omdat die man (of vrouw) door de samenleving werd bekrachtigd in zijn rol, 
namelijk op een veilige manier passagiers transporteren met behulp van een vliegtuig.

1.3.2 De samenleving als bron van mogelijkheden en beperkingen

De samenleving biedt ons mogelijkheden en legt ons tegelijk beperkingen op. Allerlei dingen die 
vanzelfsprekend lijken, zijn slechts mogelijk omdat we deel uitmaken van een samenlevingsverband. Het 
is een illusie te denken dat we persoonlijk geluk en succes grotendeels in eigen handen hebben. Denk 



 De kijk van de sociologie 23

er maar eens over na hoe het zou zijn te leven in oorlogsgebied: zelfs het meest intelligente, onderne-
mende of welgestelde individu zou in de klappen delen, zijn mogelijkheden drastisch beperkt zien en 
grote verliezen lijden. Dat vandaag veel jongeren met succes hogere studies kunnen beëindigen, was 
ondenkbaar geweest zonder de democratisering van het onderwijs. Ook die onderwijsdemocratisering 
staat niet op zichzelf. Ze steunt op een belangrijk kenmerk van elk maatschappelijk verband: feitelijke 
solidariteit (Vranken et al., 2013, p. 25). In een moderne samenleving gaat die feitelijke solidariteit veel 
verder dan de warme solidariteit tussen verwanten. Kenmerkend voor een moderne samenleving is het 
bestaan van koude solidariteit. Dat is een vorm van solidariteit die veel diffuser, ongrijpbaarder is en niets 
te maken heeft met banden van wederzijdse genegenheid, compassie of welwillendheid. Koude solida-
riteit is ingebakken in het DNA van de moderne samenleving en treedt in werking op basis van formele 
criteria, niet op basis van welwillendheid.

De koude (abstracte) solidariteit krijgt het duidelijkst vorm in de voorzieningen van de welvaartsstaat. De 
welvaartsstaat en het arbeidsbestel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een welvaartsstaat be-
staat uit een stel collectief georganiseerde arrangementen met als doel om elke burger een minimum 
aan mogelijkheden te bieden, zoals betaalbaar onderwijs, inkomensbescherming bij ziekte, ouderdom of 
werkloosheid, verzorging in geval van ziekte. De onderliggende gedachte is universeel: iedereen die kan, 
draagt bij aan het geheel, zodat vanuit het geheel voor iedereen de bevrediging van een aantal behoef-
tes kan worden gegarandeerd. De mate waarin koude solidariteit is ontwikkeld, varieert naar plaats en 
tijd. Koude solidariteit is niet altijd zo expliciet intentioneel als dat het geval is bij de voorzieningen van de 
welvaartsstaat. Die mogelijkheden scheppende solidariteit werkt ook op een meer subtiele en indirecte 
manier. Het feit dat studenten zich voor honderd procent kunnen toeleggen op hun studie en docenten 
zich helemaal kunnen wijden aan academisch onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, is eveneens een 
uiting van solidariteit. Het is een gevolg van een efficiënte arbeidsdeling: de taken in de samenleving 
zijn zo verdeeld dat iedereen zich in zekere mate op zijn of haar specialiteit kan toeleggen. Professoren 
hoeven zich niet te bekommeren over het telen van voedsel, het bewaken van het territorium, in een 
goed draaiende organisatie zelfs niet eens over het meedelen van het lokaal en het tijdstip van het col-
lege aan hun studenten.

Tegelijk bezit elk samenlevingsverband kenmerken die door de leden ervan dikwijls als beperkingen 
worden ervaren. Het gaat daarbij niet alleen – zelfs niet in hoofdzaak – over de geboden en verboden 
in de vorm van wetten of reglementen. De beperkingen die het gedrag van individuen nog het meest 
beïnvloeden, liggen dieper: het gaat om sociale krachten die handelingsmarges opleggen. Het betreft 
onder andere de toegang tot (schaarse) middelen. Ondanks een betaalbaar onderwijssysteem kan, 
bijvoorbeeld, niet iedereen er gebruik van maken. Denk maar aan gezinnen die in manifeste armoede le-
ven. Andere beperkingen liggen in de waarden en de normen die vasthangen aan een bepaalde (sub)-
cultuur. Voorbeelden zijn legio: door onze typische Belgische bescheidenheid kan het zijn dat we een 
professionele kans niet grijpen, terwijl een Amerikaan er zonder schroom gebruik van had gemaakt. In 
een arbeidersmilieu kan worden gespot met de intellectuele interesse van een jongeman, en dat wordt 
misschien wel zijn sterkste belemmering voor een glansrijke academische carrière. Met een soortgelijke 
belemmering wordt wellicht de zoon van een academicus geconfronteerd, wanneer hij zijn voornemen 
kenbaar maakt om een carrière als voetbalprof of als beroepsbokser na te streven.
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1.3.3 De sociale oorzaken van menselijk gedrag en denken

Het laatste voorbeeld illustreert dat de samenleving geen veld van onpersoonlijke krachten is en even-
min een verzameling van losse individuen. Mensen zijn met elkaar verbonden via een sociale wer-
kelijkheid die geen van hen ooit heeft ontworpen. De sociale werkelijkheid is volgens de Franse 
socioloog Emile Durkheim een eigensoortige werkelijkheid, die niet kan worden gereduceerd tot de 
som van de eigenschappen van individuen, hun behoeften of hun neigingen (Durkheim, 1895). De 
bouwstenen van de sociale werkelijkheid zijn volgens Durkheim de sociale feiten zelf. Sociale feiten 
zijn objectief, voorgegeven, extern aan het individu en dwingend. De samenleving bestaat dus eigenlijk 
slechts ogenschijnlijk uit mensen, die slechts ogenschijnlijk controle hebben over de samenleving die ze 
tot leven hebben gebracht.

De eigenlijke hoofdrolspelers in een samenleving zijn de sociale feiten, zoals de sociale relaties tussen 
mensen, de patronen van solidariteit maar ook van competitie, de instituties (zoals een vereniging) en 
allerhande geschreven (zoals wetten) en ongeschreven (bv. etiquette) regels. Het dagelijkse menselijke 
handelen ligt inderdaad aan de basis van die sociale feiten: indien al het menselijk handelen zou stilvallen, 
zouden ook die sociale feiten verdwijnen. Sociale feiten worden in het menselijke handelen keer op keer 
herbevestigd, maar soms ook getransformeerd. Telkens wanneer we om halfzeven aan tafel gaan zitten 
voor het avondeten, herbevestigen we het Noord-Europese maaltijdpatroon. Maar stel je nu eens voor 
dat jonge mensen massaal pas om negen uur ’s avonds zouden beginnen te eten, door de vele vrijetijds-
activiteiten die we vandaag horen te hebben, dan zouden we het traditionele maaltijdpatroon beetje bij 
beetje transformeren.

Ondanks dat noodzakelijke ‘acteren’ van sociale feiten in ons handelen hebben die sociale feiten een 
vrij grote zelfstandigheid. We houden het best rekening met hun sturende karakter. Denk maar aan 
een multinational die besluit te herstructureren en wereldwijd vijfduizend trouwe werknemers op straat 
zet. Analisten en bestuurders zullen een dergelijke beslissing in de eerste plaats nemen vanuit een stre-
ven om de economische doelstellingen van het bedrijf als organisatie te optimaliseren. Met andere 
woorden, het is de logica van het sociale feit (winstgevendheid, overlevingsstrategie, beurskoers) die een 
ingrijpende beslissing verantwoordt, niet de (verzameling van de) individuele wensen van diegenen die de 
verantwoordelijkheid ervoor dragen. Zo werkt immers het instituut ‘kapitalisme’.

1.3.4 Samenwerking en identificatie

De maatschappelijke werkelijkheid houdt beperkingen in voor het individu. Paradoxaal genoeg zorgen 
die beperkingen ook voor mogelijkheden. Die paradox komt tot uiting in het feit dat het functione-
ren van de maatschappij wordt gekenmerkt door diepe sociale ongelijkheden en structurele conflicten, 
maar tegelijkertijd ook door interactie en communicatie. Verscheidenheid en samenwerking, strijd en 
solidariteit zijn gelijktijdig aanwezig in elk samenlevingsverband: een gezin, een vriendenkring, een bedrijf, 
een land. Verbondenheid in een sociale entiteit (bv. een land) komt tot stand door allerhande vormen 
van solidariteit. Solidariteit verwijst naar wat een sociale entiteit een ‘identiteit’ geeft (een ‘wij’-gevoel, het 
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gevoel van de ‘insiders’). Zonder solidariteit kan geen enkel samenlevingsverband blijven bestaan. Solida-
riteit is het cement voor de sociale cohesie.

Emile Durkheim maakte van solidariteit een sociologisch begrip (Durkheim, 1894). Volgens hem zijn 
mensen kennende, waarderende en normerende wezens. Binnen eenzelfde samenlevingsverband be-
schikken ze over een collectief bewustzijn, namelijk een besef – hoe vaag of impliciet ook – dat men 
samen met anderen een gemeenschap vormt en daarom moreel verplicht is de eisen van de gemeen-
schap te honoreren. Samenleven met anderen wil zeggen dat je als individu opgenomen bent in een 
bovenindividueel verband: een geheel dat al bestond voor we er waren en dat zal voortbestaan wanneer 
we allang weer zijn verdwenen. Aan dergelijke sociale feiten ontleent het individu zijn sociale iden-
titeit. Een nationale staat – of voor sommigen een regio binnen een nationale staat – is natuurlijk het 
meest voor de hand liggende voorbeeld van zo’n bovenindividueel verband. Maar het is zeker niet het 
enig mogelijke. Mensen ontlenen ook een sociale identiteit aan hun wijk of buurt, aan de vereniging(en) 
waartoe ze behoren, aan een wereldwijd netwerk van mensen die allen dezelfde hobby beoefenen of 
onvoorwaardelijk fan zijn van dezelfde rockband.

We komen dat soort collectief bewustzijn ook tegen in de organisaties waar we werken. Sommige 
bedrijven streven er doelbewust naar een zeer sterk bovenindividueel verband te vormen. Er is dan een 
sterke bedrijfscultuur. De werknemers identificeren zich in grote mate met het bedrijf waarvoor ze wer-
ken – ze voelen zich committed tot hun organisatie. Hetzelfde geldt voor beroepsgroepen: muzikanten, 
wetenschappers en artsen zijn beroepen met een zeer sterk collectief bewustzijn. Individuele leden 
hebben vaak een grote mate van identificatie met de ‘professie’ waartoe ze behoren, ze tellen vaak heel 
wat collega’s onder hun vrienden, ze vormen met enkele aanverwante beroepen een maatschappelijke 
klasse enzovoort.

Durkheim (1858-1917) was ook een van die klassieke sociologen die er ons op wees dat de solidariteit 
in moderne samenlevingen fundamenteel van aard veranderde. Hij onderscheidde twee types samen-
levingen: de traditionele samenleving met een relatief eenvoudige sociale structuur en dus ook een 
geringe arbeidsdeling, en de moderne samenleving die een complexe sociale structuur heeft met een 
verregaande arbeidsdeling. Die complexe arbeidsdeling is een belangrijke bron van solidariteit in een 
moderne samenleving. Denk er maar eens over na: de overweldigende meerderheid van de bevolking in 
dit land heeft nog nooit zelf graan geteeld of groenten gekweekt, heeft nog nooit zijn eigen gezin moeten 
beschermen tegen criminelen of prefereert om de pijnlijke tand van zijn geliefde niet zelf te trekken. Dat 
komt omdat we er volop vertrouwen in hebben dat anderen hun werk zullen doen: landbouwers, bak-
kers, politieagenten, artsen en tandartsen. We hebben zoveel vertrouwen dat we sommige diensten 
en producten zelden nog in ons eigen land produceren: vandaag is de arbeidsdeling wereldwijd gewor-
den. Er is in moderne samenlevingen met andere woorden sprake van een paradox: maatschappelijke 
welvaart gaat hand in hand met individuele hulpeloosheid (Vranken, 2008, p. 30). Het soort solidariteit 
dat kenmerkend is voor moderne samenlevingen, werd door Durkheim organische solidariteit ge-
noemd: het is een soort van samenwerking die uitgaat van complementariteit. Individuen zoeken elkaar 
op, niet omdat ze tot dezelfde stam of hetzelfde dorp behoren, omdat ze een bloed- of emotionele 
band met elkaar hebben, maar omdat ze elkaar nodig hebben om in elkaars behoeften te voorzien (in-
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terdependentie). In een moderne samenleving werkt solidariteit volgens de regels van een levend orga-
nisme: verschillende gedifferentieerde organen moeten met elkaar samenwerken om het organisme (de 
samenleving) en zichzelf in leven te houden. In de premoderne samenlevingen was er volgens Durkheim 
sprake van een mechanische solidariteit. Er was weinig arbeidsdeling, er heerste een homogene 
cultuur en er was een grote mate van gelijkvormigheid tussen de leden van het samenlevingsverband. In 
zo’n samenleving klitten we volgens Durkheim op een vanzelfsprekende, haast mechanische wijze aan 
elkaar. We ‘kiezen’ geen gemeenschap, maar worden geboren in een gemeenschap die gedefinieerd is op 
basis van familiebanden of kleinschalige geografische banden (bv. een dorp). De organische solidariteit 
in moderne samenlevingen is relatief onpersoonlijk en gebaseerd op onderling compatibele functies, op 
objectieve criteria en universeel geldende rechten. Vandaar dat we eerder spraken over ‘koude solida-
riteit’. De mechanische solidariteit in premoderne samenlevingen was gebaseerd op gelijkvormigheid, 
gelijkgezindheid en onvoorwaardelijke plichten, ingekapseld in de context van de familie of de gemeen-
schap. Het is een ‘warmere soort van solidariteit’, die vandaag alleen nog maar voorkomt in kleinschalige 
samenlevingsverbanden (later zullen we die ‘primaire groepen’ noemen), zoals een gezin of een hechte 
vriendengroep. Bedrijven en andere vormen van organisaties worden in de eerste plaats gekenmerkt 
door organische solidariteit.

1.3.5 Competitie en onderscheid

Net zoals een samenleving niet kan bestaan zonder vormen van solidariteit, functioneert ze evenmin 
zonder vormen van strijd. Die strijd gaat tussen individuen of groepen en heeft als voorwerp de verde-
ling van schaarse, sociaal gewaardeerde goederen, zoals geld, status en macht. De strijd kan ook gaan 
over welke ideeën en waarden nu belangrijk, nastrevenswaardig of richtinggevend moeten zijn in een 
samenleving. Conflicten zijn onvermijdelijk omdat sociale actoren verschillende en soms tegenstrijdige 
belangen hebben, uiteenlopende doelstellingen nastreven of er een verschillende kijk op de wereld op 
na houden. Die conflicten zijn niet alleen onvermijdelijk, ze zijn ook nodig. Maatschappelijke strijd zorgt 
voor de noodzakelijke dynamiek waardoor een samenleving zichzelf kan reproduceren en veranderen 
(Vranken et al., 2017).

Er bestaan verschillende soorten maatschappelijke conflicten. Het conflict dat ongetwijfeld de 
grootste sociologische aandacht kreeg, is op sociaaleconomisch vlak te situeren: het klassencon-
flict. Hier valt de dynamiek die vormgeeft aan de samenleving, samen met de strijd tussen twee klassen 
met onverzoenlijke belangen: de burgerij en het proletariaat. In meer hedendaagse termen (en hoogst 
relevant voor de arbeidssociologie): de strijd tussen werkgevers en werknemers. Werkgevers zien zich 
verplicht – als ze een bloeiende, concurrerende onderneming willen hebben – om hun werknemers 
minder te betalen dan de meerwaarde die ze door het inzetten van hun arbeidskracht genereren. We 
noemen dat het proces van ‘uitbuiting’ (exploitatie); we komen daar verder nog op terug. Het spreekt 
voor zich dat werknemers hun belang verdedigen wanneer ze de strijd aangaan om die uitbuiting zo laag 
mogelijk te houden; met andere woorden: een zo hoog mogelijke prijs voor hun arbeidskracht proberen 
te ontvangen. Vandaag wordt die klassenstrijd bij voorkeur binnen de daartoe voorziene instituties voor 
sociaal overleg gevoerd: werknemers en werkgevers zitten liefst om de tafel om hun belangenconflict op 
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te lossen en grijpen pas later naar hardere actiemiddelen, zoals een staking of het bedrijf sluiten en naar 
elders verhuizen. Het geïnstitutionaliseerde klassenconflict ligt aan de basis van de arbeidsverhoudingen 
(zie hoofdstuk 11). Ook andere groepsconflicten hebben de recente maatschappelijke geschiedenis ge-
kenmerkt: conflicten op het vlak van religie en zingeving, conflicten over een grotere zelfbeschikking voor 
regionale of taalentiteiten binnen de natiestaat enzovoort.

Individuele conflicten zijn dagelijkse kost in elk samenlevingsverband. Het kan gaan over triviale aan-
gelegenheden (wie doet de afwas, wie mag eerst passeren op een wegversmalling?). Het spreekt voor 
zich dat sociologen zich in de eerste plaats interesseren voor de ernstigere conflicten die plaatsgrijpen 
in organisaties (maar ook samenlevingen). Het kan daarbij gaan om conflicten over de macht in een 
groot bedrijf of een politieke partij. Maar het gaat soms ook om conflicten tussen organisaties (of an-
dere collectiviteiten) onderling, bijvoorbeeld: twee bedrijven die een strijd over het eigendomsrecht van 
een bepaalde uitvinding uitvechten voor de rechtbank. Maatschappelijke conflicten gaan meestal 
over sociaal gewaardeerde middelen, maar ze kunnen ook de vorm aannemen van een waardeconflict 
(ethische discussies over euthanasie, of hoe groot kan/mag de sociale ongelijkheid zijn, of de opvang van 
asielzoekers). Actoren gaan dan met elkaar in de clinch over de definitie van overtuigingen en opvat-
tingen of over het al dan niet dwingende karakter van de spelregels.

In dat laatste geval is het meestal veel moeilijker om tot een vergelijk te komen. Wanneer het om een 
belangenconflict gaat, is een (tijdelijke) consensus de uiteindelijke uitkomst. Zelden blijven conflicten 
lange tijd even intens of manifest. Conflicten leiden dus tot een herbevestiging of tot een herdefiniëring 
van de posities van de betrokken individuen of sociale entiteiten. Soms slaagt een winnaar erin de ver-
liezer te overtuigen van het eigen gelijk, of vrede te laten nemen met een ondergeschikte positie of met 
een ‘kleiner stuk van de koek’. Soms is het omgekeerd en wint de ondergeschikte partij aan belang, of 
worden de rollen omgedraaid. In elk geval kunnen conflicten ‘manifest’ of ‘latent’ zijn – de status van zo’n 
conflict is natuurlijk veranderlijk. Een manifest conflict is een open conflict. Het is zichtbaar voor de 
betrokkenen en de toehoorders. Een manifest conflict neemt in een extreem geval de vorm aan van 
een oorlog, maar het kan ook gaan om een staking of een heftig debat. Een latent conflict is wel aan-
wezig, maar wordt niet waargenomen door de betrokkenen, en zeker niet door de toehoorders. Een 
bepaalde aanleiding kan voldoende zijn om het conflict plots manifest te maken. We vinden heel wat 
voorbeelden van dergelijke processen op het terrein van de arbeidsverhoudingen. Sociale conflicten 
hebben dikwijls een periode waarin ze smeulen, als latent conflict – zoals wanneer de werkdruk lang-
zaam toeneemt en dat voor irritatie zorgt bij het personeel – om dan in een volgende fase – een van 
de werknemers gaat met pensioen en wordt niet vervangen door de directie – uit te barsten als een 
manifest conflict – de werknemers beslissen om te staken tot er drie nieuwe medewerkers in dienst 
worden genomen.

Conflict en onderscheid zijn dus aan de ene kant functioneel voor een samenlevingsverband: ze zorgen 
voor dynamiek, groei of transformatie. Aan de andere kant zijn conflict en onderscheid ook disfunctio-
neel: ze kunnen de goede werking van het samenlevingsverband in de weg staan. Dat is de conflict-
paradox. Sociologisch is het ook interessant om te zien dat samenlevingsverbanden de neiging hebben 
conflicten te vermijden. Meestal hebben diegenen die het voor het zeggen hebben baat bij het vrijwaren 
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van de door hen verworven dominante positie. De onderliggers (de gewone arbeiders, de uitzendkrach-
ten, de minderheden) of diegenen die ervan overtuigd zijn dat ze nog wat meer uit de brand kunnen 
slepen (bijvoorbeeld het opkomende jonge talent in het management van een bedrijf) hebben er belang 
bij om het conflict aan te wakkeren. Op die manier kan er een vernieuwingsdynamiek ontstaan in een 
samenlevingsverband. Maar, aanhoudende conflicten kunnen de solidariteit en de sociale cohesie van een 
samenlevingsverband ernstig in gevaar brengen. Sociologen hebben altijd een niet-aflatende interesse 
getoond in dat spel van aantrekking en afstoting in samenlevingsverbanden. Ook dat is een essentieel 
thema voor de sociologische studie van arbeidsprocessen.

1.4 De sociologie: een wetenschap van het sociale

De sociologie is dus de wetenschap van het menselijke samenleven. Het is een wetenschap, maar 
waar moeten we die wetenschap situeren? Wetenschap staat voor de meerderheid van de mensen 
gelijk aan ‘natuurwetenschap’. Ongewild denken mensen aan grote wetenschappelijke ontdekkingen 
en uitvindingen, nieuwe geneesmiddelen, de wetten van de zwaartekracht, de oorsprong van diersoor-
ten. Terwijl uitspraken van natuurwetenschappers over hoe de natuur in elkaar zit, dikwijls zonder al 
te veel verzet worden aanvaard, botsen de constateringen van sociologen op meer weerstand. Soci-
aalwetenschappelijke bevindingen raken over het algemeen moeilijker verankerd in de geest van men-
sen. Neem het voorbeeld van de werkloosheid. Werkloosheid is een uitgesproken sociaal verschijn-
sel: wat werk is en wat geen werk is, wordt niet bepaald door de natuur, maar berust op definities die 
de mensen zelf hebben gemaakt (zie hoofdstuk 2). Sociologen hebben herhaaldelijk geconstateerd 
dat werkloos zijn over het algemeen relatief weinig te maken heeft met ‘niet willen werken’, met de 
‘eigen schuld’ van de betrokken werkloze. In de voorbije decennia werd vrij goed aangetoond welke 
sociale oorzaken aan de basis liggen van werkloosheid: een ongunstige economische conjunctuur, een 
snel veranderende behoefte aan competenties, een mank lopend sociaal beleid, een problematisch 
onderwijstraject van de betrokkene, armoede, persoonlijke problemen van allerlei aard. Toch blijft het 
‘eigen-schulddiscours’ dominant: één werkloze die het dominante stereotiepe beeld bevestigt, weegt 
tienmaal zwaarder in onze beeldvorming dan de vele werklozen die inderdaad pech hebben gehad en 
sociaal uitgesloten werden. Vergelijk dat eens met de stelling van natuurkundigen dat de aarde rond 
is. Iedereen die vandaag die stelling zou bekampen, kan alleen maar een mikpunt van spot zijn. Toch 
beantwoordt het beeld van een platte aarde perfect aan onze waarneming. Waarom krijgen de sociale 
wetenschappen zoveel minder geloofwaardigheid dan de natuurwetenschappen? Het antwoord ligt 
grotendeels bij een aantal kenmerken die zorgen voor de ‘eigen aard’ van de sociale wetenschappen, 
en de sociologie in het bijzonder.

1.4.1 De eigen aard van de sociale wetenschappen

Veel heeft te maken met de eigen aard van het studieobject van de sociologie: de samenleving. Een 
samenleving kan niet op dezelfde manier bestudeerd worden als de studieobjecten van de natuurwe-
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tenschappen. Ook al zijn er gelijkenissen, de samenleving is van een fundamenteel andere orde dan 
de natuur. De natuur bestaat uit identieke en volkomen reproduceerbare elementen, die hun bestaan 
ondergaan, maar er niet zelf vorm aan geven. Bij een samenleving hebben we te maken met elementen 
(actoren, subjecten) die weliswaar fundamenteel vergelijkbaar zijn, maar niet verwisselbaar. Bovendien 
proberen ze constant hun omgeving aan te passen aan hun eigen behoeften en verwachtingen. Die 
constatering heeft drie belangrijke gevolgen.

Ten eerste worden natuurwetenschappelijke onderzoekers overal met in essentie dezelfde werkelijkheid 
geconfronteerd. Natuurwetten, zoals de zwaartekracht, zijn altijd en overal dezelfde, ze zijn universeel 
geldig en de opgedane kennis over die wetten is dan ook cumulatief (het maakt niet uit of die kennis 
nu werd opgedaan in het negentiende-eeuwse België of in het India van vandaag). De samenleving 
daarentegen functioneert volgens particuliere wetmatigheden. De studie van maatschappelijke 
fenomenen levert ons kennis op die slechts geldig is voor de context waarin dat fenomeen werd be-
studeerd. Op een ander moment of op een andere plaats had dat fenomeen misschien aanleiding 
gegeven tot andere kennis. Zo zouden de conclusies van een onderzoek naar de ongelijke behandeling 
van vrouwen op de arbeidsmarkt in Pakistan een zeer onbetrouwbare basis vormen om veronderstel-
lingen te schragen over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in de Verenigde Staten. Sociologen 
moeten in hun onderzoek en bij het evalueren van het onderzoek van collega’s steeds oog hebben voor 
de specifieke context waarin het gebeurde: een bepaald land (sociale ruimte) in een bepaalde periode 
(temporaliteit), een bepaald soort organisatie, een specifieke beroepsgroep. Al die contextvariabelen 
kunnen leiden tot radicaal andere verbanden tussen, bijvoorbeeld, de door werknemers geconstateerde 
werkdruk en de kans dat ze zich de volgende week ziek zullen melden op hun werk. Een chemicus krijgt 
in veel mindere mate te maken met contextuele factoren die niet vastliggen in de verschillende wetma-
tigheden waaraan zijn onderzoek is onderworpen.

Ten tweede kunnen natuurwetten niet zomaar worden veranderd of afgeschaft. Dat impliceert dat 
natuurwetten, eenmaal ontdekt, kunnen worden ingeschat of aangewend voor toepassingen in het dage-
lijkse leven zonder dat we voor verrassingen komen te staan. We weten dat de wetten van de zwaarte-
kracht niet plots zullen ophouden. Niet zo voor de sociale wetmatigheden. Over die wetmatighe-
den moeten we ons constant afvragen of ze onveranderd aanwezig zullen blijven, of ze in elke menselijke 
samenleving op dezelfde manier werkzaam zijn, of alle betrokken actoren er zich naar zullen (blijven) 
schikken en of ze niet aan het veranderen zijn of zouden kunnen veranderen in de verre of nabije toe-
komst. Samenlevingen komen tot stand door collectief handelen. Daardoor is het mogelijk dat collectief 
handelende actoren op elk moment – bewust of onbewust – hun collectieve schepping, de samenleving, 
veranderen. Bewuste veranderingen komen onder meer tot stand door het economische en sociale 
beleid van de overheid, door een planmatig ingrijpen van bedrijven of andere organisaties, door zeer 
doelgerichte individuele handelingen. Dat bewuste veranderen is idealiter gebaseerd op diepgaande 
sociologische, economische en historische kennis. Maar dikwijls is die kennis onvolledig, of kan zelfs met 
de beste kennis niet worden ingeschat wat de gevolgen zullen zijn van het veranderende gedrag van 
individuen, van een veranderend beleid. Beleidsmakers, managers, verantwoordelijken van verenigingen 
worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Er zijn maar weinig omstandigheden waar de gevolgen van 
ingrepen in ‘het samenleven’ voor de volle honderd procent kunnen worden ingeschat.
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Box 1.3 Zichzelf vernietigende voorspellingen

Soms leidt dat tot zelfvernietigende voorspellingen. Bijvoorbeeld: wanneer na een ongeval op de E19-

autosnelweg wordt aangeraden aan automobilisten om de A12-autoweg te nemen en de E19 te mijden, 

zou het wel eens kunnen dat door de opgetelde ‘rationele beslissingen’ van alle individuele autobestuurders 

de A12 plots de grootste verkeershinder ondervindt en die op de E19 al bij al nog meevalt. Omgekeerd 

kan ook. We spreken dan van de zelfbevestigende voorspelling. We zien het wel eens gebeuren op de 

aandelenbeurzen: een op onwaarheden gebaseerd gerucht over problemen bij een bedrijf kan ertoe leiden 

dat de individuele beleggers de rationele keuze maken om hun aandelen te verkopen. Het bedrijf zal 

dan eigenlijk in de problemen komen door de collectieve gevolgen van op niets gebaseerde individuele 

gedragsveranderingen.

Bovendien laten mensen zich niet alleen maar leiden door hun ratio; ze zijn vaak niet de bewuste en 
geïnformeerde homo economicus die ze zo graag in zichzelf zien. Ook overtuigingen en cultuur 
spelen een rol. Zo kan het gebeuren dat een product met een voortreffelijke prijs-kwaliteitverhouding 
niet in trek is bij de Belgische consumenten omdat het te veel werd vormgegeven naar de smaak van 
de Chinese consument, of omdat de marketingcampagne die het product aan de man of vrouw pro-
beerde te brengen, als verkoopargument een boodschap hanteerde die niet aansloeg bij de Belgische 
consument. De sociale wetenschapper bevindt zich hier middenin en moet steeds rekening houden met 
de veranderlijke aard van de sociale wetmatigheden. Dat maakt ‘voorspellen’ per definitie een relatieve 
bezigheid voor sociale wetenschappers.

Een derde verschil met de natuurwetenschappen betreft de beperkte mogelijkheden van de proefonder-
vindelijke methode. Experimenteel onderzoek is in de context van een samenleving zowel om ethische 
als praktische redenen niet zo vanzelfsprekend als in de natuurwetenschappen. Maatschappelijke ex-
perimenten zouden in de eerste plaats onethisch zijn. Beeld je maar eens in dat je de jongeren van land 
A compleet aan hun lot zou overlaten nadat ze afstuderen en dat je de jongeren van land B intensief zou 
begeleiden naar een job via een ‘activerend arbeidsmarktbeleid’. Het experiment zou ongetwijfeld leer-
rijke resultaten (kunnen) opleveren. Toch zou het op ethische gronden ongeoorloofd zijn dat experiment 
uit te voeren. Sociale wetenschappers moeten zich beperken tot ‘natuurlijke experimenten’; met andere 
woorden: ze moeten contrasterende cases zoeken die hen in staat stellen om hun theorie te toetsen. Zo 
kunnen welvaartsstaatsociologen onderzoeken op welke manier landen met verschillende soorten wel-
vaartsstaatvoorzieningen op een verschillende manier het hoofd bieden aan een economische crisis. De 
mogelijkheden van die methode zijn echter beperkt. Veel sociaalwetenschappelijke onderzoeksvragen 
houden omvattende en eenmalige verschijnselen in. Heel wat sociologen bogen zich bijvoorbeeld over 
verklaringen voor het ontstaan van het kapitalisme (zie hoofdstuk 4). Maar dat soort onderzoeksvraag kan 
nooit in een experimenteel opzet worden gegoten. Antwoorden moeten komen uit de studie van histori-
sche bronnen en het opzetten van gedachte-experimenten op basis van theoretische veronderstellingen.

Zelfs experimenten in kleine groepen zijn niet altijd mogelijk. De deelnemers van een onderzoek kunnen 
namelijk weten dat ze worden waargenomen en dan gaan ze zich daar meestal ook naar gedragen, bij-
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voorbeeld door sociaal wenselijke antwoorden te geven in enquêtes. Men noemt dat het experimen-
tele effect. Sociologen en andere sociale wetenschappers moeten zich daar terdege van bewust zijn bij 
het opzetten van hun onderzoek en het interpreteren van hun onderzoeksresultaten. Een prachtvoor-
beeld van een experimenteel effect komt uit de arbeidssociologie: het zogenaamde Hawthorne-effect 
(zie hoofdstuk 7). Elton Mayo (1949) probeerde in 1927 in de Hawthornefabrieken van het Ameri-
kaanse elektronicaconcern Western Electric het verband aan te tonen tussen de arbeidsomstandigheden 
en vermoeidheid van arbeiders en hun productiviteit. Hij informeerde een groepje van vijf vrouwelijke 
vrijwilligsters over het feit dat ze deelnamen aan een experiment. Vervolgens liet hij de arbeidsomstan-
digheden voor die vijf variëren van identiek aan die van de rest van de werknemers, naar beter, slechter, 
anders... Hij deed dat onder andere door het aanpassen van de temperatuur, de verlichting, de duur en 
de organisatie van pauzes. Mayo deed een schokkende constatering: wat hij ook deed, de productiviteit 
van de proefpersonen bleef stijgen. De belangrijke arbeidssociologische conclusie die hij trok, was dat 
mensen gewoon beter presteren wanneer ze aandacht krijgen en wanneer ze het gevoel hebben dat 
het management daadwerkelijk geïnteresseerd is in hun werk en arbeidsomstandigheden. Een heuse 
arbeidssociologische school was geboren: de human relations school (zie hoofdstuk 7). Het Hawthorne-
effect is een van de meest tot de verbeelding sprekende experimentele effecten.

Dat alles leidt ertoe dat sociaalwetenschappelijke wetmatigheden van een andere orde zijn dan natuur-
wetten. Dat is een belangrijke les om mee te nemen bij de lectuur van dit handboek. Vooreerst ligt in de 
natuurwetenschappen nog heel sterk de nadruk op sluitende voorspelbaarheid op basis van strikt cau-
sale verbanden. In de sociale wetenschappen bestaan alleen probabiliteitsverbanden: een bepaalde 
kans dat fenomeen B zich voordoet als A gebeurt. Er is echter altijd een mate van onzekerheid in die 
voorspelling. Sociale wetenschappers zullen alles in het werk stellen om die onzekerheid te reduceren 
(bv. door bijkomende variabelen in hun verklaringsmodel te betrekken), maar ze moeten ermee leren 
leven dat de onzekerheid structureel is – ze is inherent aan hun onderzoeksdomein. Sociologen zullen 
altijd in termen van kansen spreken, zelden in termen van zekerheden. We weten nooit of een werkloze 
jongen met zekerheid een job zal vinden als we hem een (knelpunt)beroep aanleren dat gewild is op de 
arbeidsmarkt, hem intensief begeleiden bij het solliciteren en zijn thuisomgeving en dagritme proberen 
aan te passen. We weten wel dat de kansen op een baan van een volledige populatie werkloze jongens 
zullen toenemen wanneer we die ingrepen zouden toepassen. Sociologen spreken dan ook zelden over 
individuele gevallen, maar des te meer over groepen of sociale categorieën. Ze zullen het niet hebben 
over Kevin, de werkloze jongen, maar ze zullen universitair geschoolde schoolverlaters vergelijken met 
ongekwalificeerde schoolverlaters en constateren dat de eerste groep veel meer kansen heeft om bin-
nen het jaar een eerste job te vinden. Probabiliteitsverbanden leren ons iets over ‘groepen’ maar mogen 
niet worden aangegrepen om een oordeel te vellen over concrete individuen en over de situatie waarin 
ze zich bevinden.

1.4.2 De sociologie als empirische wetenschap

Toch vertoont de sociologie alle kenmerken van een moderne empirische wetenschap. Net als 
alle andere moderne wetenschappen draait het in de sociologie om het waarnemen, het beschrijven, 
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het analyseren en het verklaren van de sociale werkelijkheid. De sociologie heeft een uitgesproken 
empirische gezindheid. Dat wil niet zeggen dat theorievorming niet belangrijk is. Maar de meeste 
sociologen zullen toch teleurgesteld zijn wanneer ze er niet in slagen hun inzichten toe te passen op of te 
toetsen aan de sociale werkelijkheid. De ‘wetenschappelijke attitude’ van de socioloog bestaat erin een 
constante dialoog tussen theorie en waarneming tot stand te brengen en – op basis daarvan – ook in 
discussie te gaan met vakgenoten en de bredere samenleving (beleid). Wie zich aan die dialoog onttrekt, 
houdt op socioloog te zijn.

Deze schets van de sociologische wetenschapsdiscipline stelt ons in staat een werkdefinitie te lan-
ceren. Omdat er misschien wel evenveel definities zijn als er sociologen zijn, zullen we deze definitie, 
gebaseerd op De Jager en Mok (1978), dan ook slechts als een richtsnoer gebruiken:

 X Sociologie is de wetenschap die de maatschappelijke patronen en structuren bestudeert, in hun ontstaan, voortbestaan 

en veranderen. (Vranken et al., 2013)

De sociologie heeft dus aandacht voor het sociaal handelen. Het gaat met andere woorden niet om 
al het menselijke handelen. Menselijk handelen is slechts sociaal voor zover het direct of indirect wordt 
beïnvloed door het handelen van anderen. Max Weber sprak over sociaal handelen als het op elkaar 
betrokken handelen of interacteren. Dat soort handelen wekt de interesse van sociologen. Sociaal han-
delen vindt plaats in velerlei contexten: in gezinnen, in een bureaucratische organisatie, in een aula tijdens 
een college. Het gaat, niet te vergeten, ook om meer dan intermenselijke interactie: ook consumeren is 
bijvoorbeeld een vorm van sociaal handelen. Je doet het misschien wel alleen, maar de manier waarop je 
consumeert, kiest, de gevoelens die het bij je oproept, dat wat je met je aankoop wenst te bereiken, zijn 
door en door sociaal bepaald en worden trouwens handig aangestuurd door marketingstrategieën. We 
mogen ook niet uit het oog verliezen dat het adjectief ‘sociaal’ in die context niet gelijkstaat aan soci-
aalvoelend of altruïstisch. Ook asociaal gedrag is voor sociologen ‘sociaal’: een diefstal, discriminatie van 
een maatschappelijke groep of de pestdynamiek die ontstaat tussen een groep collega’s zijn stuk voor 
stuk heel asociale handelingen, maar vanuit het wetenschappelijke perspectief van de socioloog zijn ze bij 
uitstek sociale handelingen.

De definitie verwijst ook naar de min of meer vaste resultaten van het sociaal handelen. Het zijn die 
patronen (bijvoorbeeld beleefdheidsvormen, sociale netwerken) en structuren (zoals het nucleaire 
gezin als dominante samenlevingsvorm in de westerse samenleving) die op hun beurt ons sociale hande-
len sturen. Ook opvattingen zijn patronen, zoals de opvattingen over wat goed en nastrevenswaardig 
is, over wat mooi is, of bewonderenswaardig. Dergelijke opvattingen zijn erg relevant voor het domein 
van de arbeid. We zullen de volgende vraag nog meermaals stellen: is arbeid een noodzakelijk kwaad 
dat ons in staat moet stellen om voldoende inkomsten te genereren om buiten het werk te doen wat 
we echt graag doen, of is arbeid een onuitputtelijke bron van plezier en eigenwaarde; kortom, een 
ware deugd? De maatschappelijke opvatting over arbeid, de invulling die arbeid krijgt binnen een be-
roepsgroep, zal in grote mate de plaats van arbeid in het maatschappelijke bestel of de sociale groep 
bepalen. Structuren zijn eveneens veelzijdig. Het kunnen vage concepten van instituties zijn (bv. een 
gezin en hoe dat eruitziet in het eenentwintigste-eeuwse België), maar het kan ook gaan om concrete 
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organisaties (zoals de Nationale Bank van België, het Vlaams Parlement, de multinational AB InBev) of 
zuivere interactieverbanden (bv. de vriendengroep van Café De Plezante Hoek, de productieketen van 
het T-shirt dat je kocht in de Nieuwstraat in Brussel).

Tot slot moeten we nog even terugkomen op het onderscheid tussen gedragspatronen en opvattin-
gen. Ze duiden op twee cruciale dimensies die in elke samenleving aanwezig zijn.

De eerste dimensie – gedragspatronen – is de positionele of relationele dimensie. Die wordt zicht-
baar via interactie- en communicatiepatronen. Zo kan de observatie van hoe vaak personen met elkaar 
contact hebben, hoeveel tijd ze samen doorbrengen en wie het initiatief neemt als ze samen zijn, veel 
inzicht verschaffen over de positie van die personen in een netwerk. Tussen actoren (mensen of groe-
pen) bestaan er op die manier relaties van allerlei aard: nevenschikkende (collega’s in eenzelfde team) 
of onderschikkende relaties (werkgever en werknemer), relaties van strijd (twee verkopers die dezelfde 
klant proberen te verleiden) of van samenwerking (een groep wetenschappers die samen aan een pro-
ject werken).

De tweede dimensie – opvattingen – heeft te maken met een speciale en haast ongrijpbare soort 
structuren. We noemen ze ‘symbolische structuren’: waarden, normen, doelstellingen en verwachtin-
gen. Waarden zijn collectieve opvattingen over wat wenselijk is, onder meer over het goede en het 
kwade, of over wat mooi of lelijk is. Denk maar aan de kledingmode: dergelijke opvattingen kunnen erg 
veranderlijk zijn; ze zijn dat niet altijd, maar ze zijn vooral heel sterk. Normen zijn collectieve, meer of 
minder bindende gedragsregels, zoals wetten, reglementen, geboden en verboden, maar ook bijvoorbeeld 
beleefdheidsregels. Ook die opvattingen sturen het handelen van mensen, zeker als ze ‘geïnstitutionali-
seerd’ raken. Dat betekent: wanneer ze zich ontwikkeld hebben tot instituties, gevestigde en grotendeels 
gewaardeerde manieren waarop het sociale leven is georganiseerd. We hebben het dan bijvoorbeeld 
over het huwelijk, de school, de jaarlijkse vakantie, een godsdienst. Het zijn ongrijpbare maar toch heel 
ingrijpende symbolische structuren.

Sociologen proberen dat sociale handelen en de ermee gepaard gaande structuren te beschrijven, te 
analyseren, te verklaren en te voorspellen. Met die sociologische bril zullen we in dit handboek naar het 
terrein van arbeid en het arbeidsbestel kijken. We beginnen dat sociologische uitstapje met de zoektocht 
– in hoofdstuk 2 – naar een goede omschrijving van die sociale activiteit die we ‘werken’ noemen.

1.5 Uitleiding

De sociologie heeft de samenleving als focus, als een eigensoortige werkelijkheid, en kan wetenschappe-
lijke ‘verklarende’ en ‘voorspellende’ uitspraken doen over een gegeven ‘sociale’ ruimte-en-tijdsbestek. De 
sociologie zal dus de sociale werkelijkheid observeren, beschrijven en verklaren om (voorzichtig) voor-
spellingen te kunnen doen. Er is een voortdurende wisselwerking tussen theorie en empirische reali-
teit. De sociologie bestudeert de sociale werkelijkheid, die bestaat uit sociale feiten, gaande van over-
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tuigingen over instituties tot sociaal handelen. Ze zoekt naar (netwerk)structuren en cultuurpatronen 
die de sociale werkelijkheid vormgeven. Die sociale feiten zijn daarbij niet toevallig zoals ze zijn en 
staan niet los van elkaar, ze vertonen een samenhang met andere sociale feiten waardoor ze logisch te 
interpreteren zijn. Toch is het sociaal handelen van mensen niet zomaar gedetermineerd door de sociale 
feiten. Mensen zullen door hun sociaal handelen die structuren en patronen (de sociale feiten) haast 
dagelijks (onbewust) (her)bevestigen of modifi ceren.

Dat alles geldt ook voor de arbeidssociologie als sociologische deeldiscipline. Het studieobject is hier 
het arbeidsbestel: de wijze waarop ‘arbeid’ vorm krijgt in een gegeven maatschappelijke context. In het 
volgende hoofdstuk gaan wij in op arbeid als sociologisch fenomeen en in hoofdstuk 3 zullen we dat 
arbeidsbestel meer in detail beschrijven.




