
 1 Begrippenlijst Samenleving: feiten en problemen  

Algemene inleiding  

De samenleving  Een feest maar ook een drama. Vb.: sterven in woonzorgcentrum in 

isolatie (Corona). 

Na-oorlogs samenlevingsmodel  

Welvaartsstaat  • Kapitalistisch productiesysteem: kapitalisme maakt 

welvaartssprong mogelijk door belastingen, etc. maar geeft 

de oorlog ook meer macht.  

• Toenemende rol van de overheid: verzorgingsstaat 

(kenmerken)  

Bureaucratisering  Door specialisatie ontstaat de behoefte aan coördinatie en 

toenemende complexiteit veroorzaakt een streven naar een 

efficiënte beheersing van de in het leven geroepen en uitdijende 

organisaties. 

Urbanisering  Almaar verder afnemend aandeel van personen dat werkzaam is n 

de agrarische sector 

Secularisering  Scheiding kerk en staat. Vb.: niet enkel nog katholieke scholen, ook 

staatsscholen 

Deel 1: De samenleving als gemeenschap  

H1: Primaire relaties  

Primaire relaties en gezinnen  

Gezinsindividualisering  Vroeger vaak meerdere generaties onder 1 dak, nu niet meer. 

Gezinsverdunning  De gezinsomvang daalt (geen 5 kinderen meer) 

Pre-maritaal ongehuwd 

samenwonen 

VOOR het huwelijk 

Post-maritaal ongehuwd 

samenwonen  

NA echtscheiding of sterfgeval (‘dit doe ik nooit meer’)  

LVC  Leeftijdsspecifiek Vruchtbaarheidscijfer 

• Geboorten die zich in de loop van 1 kalenderjaar 

voordoen  

• Bij vrouwen tussen de 15-45 of 15-50j 

• Voor de betrokken leeftijdsgroep   
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TVC  Totaal Vruchtbaarheidscijfer  

• Som van de 30 of 35 LVC’s  

• ‘stock’ (nu) toegepast op ‘flow’ (gedurende leven van 

vrouwen) 

• Info over vraag of en hoe bevolking zichzelf in stand 

houdt 

Denataliteit  Vrouw krijgt veel kleiner aantal kinderen  

Sociaalwetenschappelijke duiding  

Individualisering  Andere motieven (vroeger lag je hele leven al voor je vast, nu 

moet je zelf keuzes maken → keuzestress) 

• Persoonlijke ontplooiing  

• Vrijheid, zelfstandigheid (t.o.v. partner)  

• Openheid  

• Bestaansrecht zolang aan persoonlijke behoeften wordt 

tegemoetgekomen  

Pluriformering  Legitimering motieven  

• Minder vastomlijnde rolmodellen  

• Afspraken na onderhandeling  

• Algemene kadernormen ter regulering (van procedure, 

niet inhoud)  

 Grotere variatie, hogere verwachtingen 

Besluit: relatietypes – kanttekeningen  

Bricolage  Er is geen mooi onderscheid in onze complexe samenleving 

tussen burgerlijke type relaties, en partnerschapstype relaties. 

Het is een combinatie  

H2: leven in een ouder wordende samenleving  

De (toekomstige) vergrijsde samenleving  

Vergrijzing  Toenemend aantal ouderen (60+ in de bevolking)  

Ontgroening  Daling van het aandeel jongeren 

Voltooid leven  De steeds ouder wordende mensen weten niet wat ze moeten 

doen met die extra tijd.  

Migratiesaldo  Mensen die migreren – mensen die immigreren 
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Uitdagingen van een vergrijsde samenleving  

Vergrijzingscoëfficiënt  Ouderdomscoëfficiënt  

[(60+)/(0-19)] x 100  

Vergrijzing van de 

beroepsbevolking  

[(40-59)/(20-39)] x 100 

Afhankelijkheidsindex Pensioenlastenindex  

[60+)/(20-59)] x 100 

Intensiteit van de 

vergrijzing  

[(80+)/(60+)]/100 

Toekomstige betaalbaarheid v/d pensioenen 

CAO’s  Collectieve Arbeidsovereenkomst (collectieve vorm van 

pensioensparen zit hierin)  

Eerste pijler  • Wettelijk  

• Werknemers, zelfstandigen, ambtenaren  

• Ene generatie werkt voor andere 

Repartitie = ene generatie betaald voor de andere, maar dan 

moeten de generaties wel ongeveer even groot zijn. (is niet het 

geval)  

Perequatie = ambtenarenpensioenen stijgen als de 

ambtenarenlonen stijgen.  

Tweede pijler  • Beroepsgebonden  

• CAO’s  

• Iedereen spaart voor zichzelf in context van sector + 

zolang je in die sector blijft = tof, maar sparen brengt 

niets op + beleggen (soms win je, maar het is vooral 

verliezen)  

Derde pijler  • Vrijwillig 

• Belastingincentives  

nulde pijler  Bijstand = IGO (Inkomens Garantie voor Ouderen)  
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Repartitie – kapitalisatie  Repartitie = omslag  

• Huidige actieven financieren huidige gepensioneerden  

• Gevoelig voor demografische- en 

arbeidsmarktevoluties (zoals babyboom) 

Kapitalisatie  

• Elke generatie financiert eigen pensioen  

• Gevoelig voor inflatie en beleggingsrisico’s  

Alternatieven van John 

Myles  

Fixed Replacement Rate Model: wij zijn met weinig, ouderen 

met veel dus wij moeten veel bijdragen (gaan we dit willen?) 

• Vaste vervangingsratio voor gepensioneerden 

• Hoogte van de bijdragen bepaald door hoogte van de 

uitkeringen 

• Veroudering →  hogere bijdragen 

Fixed Contribution Rate: pensioengeneratie is groter dan 

jongere generatie, maar we betalen evenveel. Het gevolg 

daarvan is minder pensioen. 

• Vaste bijdrageratio voor beroepsbevolking 

• Hoogte van de uitkeringen bepaald door hoogte van 

de bijdragen 

• Veroudering → lagere uitkeringen 

Fixed Relative Position (Musgrave): compromis: de uitkering 

van de gepensioneerden worden gedeeld door de bijdrage 

van de actieven →  Veroudering→ lagere uitkeringen en 

hogere bijdragen. 

Privatisering van 

pensioenen 

Aanmoedigen van 2e en 3e  pijler 

WAP Wet op Aanvullende Pensioenen  

Ouderen en zorg  

Intramurale zorg  Rusthuis (zorgcentra, geen WOONzorgcentra) 

H3: mannen en vrouwen  

Vrouwen en mannen in de hedendaagse maatschappij  

Activiteitsgraad  Werkende + werkzoekende bevolking tussen 15-64j (kloof lijkt 

zich te dichten tussen mannen en vrouwen)  
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Horizontale 

seksesegregatie  

We zien dat er 99% van de vroedvrouwen vrouwen zijn, en 99% 

van de installateurs en betonwerkers mannen. Het aantal 

beroepen waar of mannen of vrouwen domineren is eindeloos 

Verticale 

seksesegregatie  

Leidinggevenden (mannen) vs. Werknemers (vrouwen) 

Bottleneck-effect  Aandeel vrouwen aan de basis stijgt, maar vermindert 

dichterbij de concrete machtsuitoefening (combi van 

horizontale en verticale seksesegregatie)  

Glass ceiling  Vrouwen botsen vaak op een ‘plafond’, ze kunnen zien wat er 

boven hen is, maar ze kunnen er niet bij geraken.  

Ongelijke jobkwaliteit  Vrouwen doen vaker: 

• Routinewerk 

• Deeltijds werk (woensdagnamiddag thuis voor 

kinderen)  

• Flexibel werk (onregelmatig en onzeker), vb: horeca 

Statuskloof  • Status vrouwenberoepen < mannenberoepen 

• Toestroom van mannen naar ‘vrouwenberoepen’ zorgt 

voor statusverhoging van dat beroep 

• Toestroom van vrouwen naar ‘mannenberoepen’ zorgt 

voor statusverlaging van dat beroep 

 Bovendien stromen mannen in vrouwenberoepen 

sneller dor naar de leidinggevende functies. 

Loonkloof  24% → Equal Pay Day = vrouwen moeten ongeveer 3 

maanden langer werken dan mannen, om evenveel verdiend 

te hebben als die man in kwestie. 

Quotawet (federaal 

parlement 2011) 

Overheidsbedrijven moeten 30% vrouwen in de raad van 

bestuur hebben. Voor grote beursgenoteerde bedrijven geldt 

die regel vanaf 2016, voor kleine beursgenoteerde bedrijven 

vanaf 2018. 

Voorstelling quotawetten 

(Europese Commissie, 

2012à  

• Tegen 2018, ministers 40% vrouwen aan de top in 

overheidsbedrijven 

• Tegen 2020, in raden van bestuur van Europees 

beursgenoteerde bedrijven. 

Verklaringen voor sekseverschillen  

Nature  Aangeboren → aangeboren geslachtsorganen (Darwin)  
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Nurture  Aangeleerd (sociaal-culturele structuur)  

Roltheorie  Gedrag is gekoppeld aan maatschappelijke verwachtingen 

Socialisatietheorie  Rol en verwachtingen worden aangeleerd: 

• Door socialisatie-actoren (ouders, school, etc.) 

• Langs socialisatie-mechanismen (spel, imitatie)  

Internalisatie Vereenzelviging met verwachtingen, normen en waarden  

• De verwachtingen zitten geprogrammeerd in ons,  

vb.: zwijgen als de prof voor de aula staat  

• Net door internalisatie, is het zo moeilijk te veranderen.  

Besluit  

Transformatief 

onderzoeksmodel  

Additief model: biologie + omgeving → gedrag  

Interactioneel model: biologie   → omgeving → gedrag  

Transformatief model: biologie    →  omgeving   →  gedrag 

  → biologie  

H4: over Belgen, niet-vreemdelingen en vreemdelingen  

Inleiding  

Vreemdelingen  Worden gedefinieerd op basis van de huidige nationaliteit  

Immigranten  Op basis van het land waar ze zijn geboren  

Personen van vreemde 

origine  

Op basis van hun nationaliteit bij hun geboorte  

Terminologie  

Etnie  Gemeenschappelijke taal, gewoonten, overtuigingen en 

cultuur, vb.: Nederland en Vlaanderen (zelfde taal, andere 

gewoonten)  

Racisme 3 gezichten van racisme  

Racisme als vooroordeel   

Vooroordeel (t.a.v. 

specifieke groep) 

Stereotype + waarde-oordeel  
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Etnocentrisme (t.a.v. 

vreemden in ’t 

algemeen)  

Vooroordeel + veralgemening negatieve houding (outgroups) 

+ positieve stereotypering van ingroup  

Frustratie-agressietheorie  Frustratie → agressie (mag niet geuit worden) → projectie op 

zondebok  

Sociaal-structurele 

theorie  

Bedreigd voelen door etnische groep → rasvoordeel (vooral 

onderaan maatschappelijke ladder wegens concurrentie) 

Theorie over culturele 

opvattingen  

Culturele opvattingen hebben een zelfstandige invloed en 

worden overgedragen (media, schoolboeken) 

Racisme als discriminatie  

Etnostratificatie  Etnische minderheden: 

• Oververtegenwoordigd in secundair segment  

• Ondervertegenwoordigd in vrije beroepen en 

bedrijfsleiding  

Racisme als ideologie  

Biologisch racisme  • Sociaal Darwinistisch idee over rassen  

• Bepaalde rassen zijn van nature lui, onbetrouwbaar, 

wild, agressief… 

Man vs. Vrouw  

Cultureel racisme  • Volkeren zijn dragers van elkaar uitsluitende culturen  

• Bepaalde groepen zijn cultureel onderontwikkeld  

“Elk volk is anders, het is een teken van respect dat we 

ze niet mengen”  

Ideologie van 

extreemrechts  

• Biologisch racisme  

• Volksnationalisme  

o Mythe van de homogene volksgemeenschap  

o Individu ondergeschikt aan homogene volk 

• Nood aan sterk leiderschap  

o Slechts 2 soorten mensen: sterk en zwak 

o Massa is zwak → elite is competent  

• Anti-democratisch (vb.: Trump die een deel stemmen 

niet wilt meetellen) & anti-parlementair  

• Anti-pluralistisch: verwerping van links  
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Strategie van 

extreemrechts  

Dubbel gezicht:  

• Frontstage: gematigd voor kiezers 

• Backstage: radicaal voor militanten 

Dubbele beweging:  

• Ideologische deelaspecten populariseren  

• Populaire denkbeelden geleidelijk verruimen  

→ Trojaans paard  

Deel 2: het arbeidsbestel  

Inleiding: arbeidsbestel  

Arbeidsbestel Dat wat betrekking heeft op arbeid: 

• Complex geheel van structuren, processen, 

mechanismen en regels 

→  Je kan niets doen zonder met arbeid verbonden te 

zijn, vb.: bus melk uit de frigo 

• Dat richting geeft aan de wijze waarop in de 

samenleving goederen en diensten worden 

geproduceerd 

Arbeidsverhoudingen  Wanverhouding (boven- en onderschikkingen) tussen 

werknemer (WN) en werkgever (WG) (H7) 

Arbeidsorganisaties  We gaan de arbeid tussen alle contractanten organiseren. (H5) 

Onbetaalde arbeid  Er is niet enkel betaalde arbeid, vb.: mantelzorgers op 

moeder/vader kind (maar de grens is niet duidelijk, 

vergoedingen ≠ lonen) 

Arbeidsmarkt  Contracten bepalen wie werken en wie niet werken (werklozen) 

(H6) 

Politiek systeem  Vb.: pensioenen 

Economisch systeem  Als het goed gaat in economie, gebeuren er andere zaken 

binnen arbeid dan wanneer het slecht gaat, vb.: Covid 

Sociaal systeem  Vb.: participatie mannen en vrouwen = ongeveer gelijk, nu op 

arbeidsmarkt → In NL is er meer deeltijdswerk bij mannen door 

andere feminismebewegingen (= sociaal fenomeen) 
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H5: arbeid in het bedrijf  

Hoe het begon  

Arbeidsdeling  Verticale arbeidsdeling (denken → doen) en horizontale 

arbeidsdeling (tussen elke letter van denken, nog een job (HR, 

CEO, etc., en tussen elke letter van doen komt ook nog een 

job) 

Time and motion studies  One best way  

• Er is slechts 1 goede manier om werk te organiseren 

(ondertussen weten we dat dit zever is) 

• Met chronometer bekijken hoelang elke handeling duurt  

Prestatiebeloning  Arbeidsintensivering (verhoging werkdruk)  

→ Mensen per stuks betalen  

Command and control  Niet de werknemers maar de managers moeten beslissen hoe 

hard/snel er gewerkt moet worden.  

Grenzen van klassieke 

bedrijfsorganisatie  

Sociale grenzen, efficiëntiegrenzen, marktgrenzen. 

Paraplusysteem  Werk is zo erg opgedeeld in kleine stukjes dat vragen van 

klanten/patiënten vaak onbeantwoord blijven omdat WN 

gewoonweg de antwoorden niet weten, dus ze openen hun 

‘paraplu’ en schuiven het door naar boven. “Degene die meer 

betaald wordt en boven mij staat, zal het wel weten”. 

• VIP-syndroom: Vervroegd Innerlijk Pensioen 

• SNIF: Niet in Functie Omschrijving, dus ik doe dat niet. 

Macro-economische veranderingen  

Flexibilisering  Innoveren & levenslang leren  

→ Kennis wordt belangrijkste productiefactor 

Flexibele 

productieautomatisering  

Integratie = keten van geïntegreerde machinesystemen  

Flexibiliteit = snelle aanpassingen op maat van de klant, vb.: 

hartklep op maat maken nu 

Nieuwe 

organisatievormen  

Outsourcing = core business (activiteiten die onderneming het 

best beheerst) → Andere activiteiten: uitbesteed aan bedrijven 

Vb.: appels geplukt door Polen, gesorteerd in Rusland, vervoerd 

door Tsjechische chauffeurs. 



 10 Begrippenlijst Samenleving: feiten en problemen  

Telewerk = op afstand van een bedrijfsvestiging, gemanaged 

vanuit die vestiging → ICT om het betreffende werk te 

ontvangen (10j geleden zou afstandsonderwijs niet lukken)  

→ Types telewerken: 

• Permanente thuiswerkers 

• Mobiel of nomadisch werk = uiteenlopende 

werkplekken, arbeidscontract 

• (fre)eLancers = in zelfstandigenstatuut 

• Telecentra = door derden ter beschikking gestelde 

kantoren 

• Satellietkantoren = door bedrijf zelf ter beschikking 

gestelde kantoren Vb.: hoofdkantoor in Brussel, maar 

kleinere, satellietkantoren in Hasselt, Bree, Leuven, etc. 

Gevolgen van de economische veranderingen  

Degradatiethese  WN zijn minder creatief  

Upskillingstheorie  Hogere opleiding nodig  

Polariseringsthese  Er is een groep die heeft geprofiteerd van alle technologische 

vooruitgangen en ontwikkelingen, maar ook een grote groep 

die slachtoffer is, door de degradatiethese  

Hypertaylorisering  Vergaande arbeidsdeling, routinisering en standaardisering van 

taken en rationalisering van processen.  

H6: de arbeidsmarkt   

Inleiding  

Functies van arbeid  • Inkomen  

• Sociale status en persoonlijke identiteit  

• Temporele structuur  

• Sociale contacten  

Arbeidsmarkt  = vraag (WG) en aanbod (WN)  

Evoluties op de arbeidsmarkt  

Full employment  Werkloosheid is zeldzaam en kortdurend  

Werkloosheid 

(economische definitie)  

Mensen die meedingen naar banen, maar die feitelijk geen 

baan hebben. Vb.: wij studenten hebben geen job, maar wij 

zijn ook niet aan het meedingen naar een job.  
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International Labour 

Organisation (definities) 

Werklozen = 

(1) personen die in een bepaalde referentieweek geen 

bezoldigde betrekking hadden maar er wel actief naar op zoek 

zijn, en binnen de 2 weken kunnen beginnen werken. 

(2) niet-werkenden die een job hebben gevonden die binnen 

de 3 maanden begint. 

Beroepsbevolking = werkenden + werklozen tussen 15-64j  

Werkloosheid = aantal werklozen / beroepsbevolking  

VDAB  Vlaamse Dienst voor Arbeidsmiddel (Vraag en aanbod werk)  

RVA  Federale instantie → uitkeringen werkloosheid  

De werkloosheidsgraad  Aandeel werklozen in beroepsbevolking (altijd fluctueel)  

Knelpuntberoepen  Beroepen met lage sociaaleconomische status, of technische 

beroepen  

De segmentering = heel 

belangrijk  

• Primair, intern: vroeger jobs bij banken, door online 

bankieren niet meer  

• Secundair, intern: iemand zonder diploma verdient meer 

bij AB Inbev bv., dan op een andere plek. Ook al is het 

dan een kut job, hij/zij/die zal blijven. 

• Primair, extern: tijdelijke werklozen bv.  

• Secundair, extern: korte contracten, vaak uitbesteed 

Primaire sector • Landbouw  

• Extractie van grondstoffen (produceert voedsel) 

Secundaire sector  Productie van goederen  

Tertiaire sector  • Zakendiensten  

• Distributiediensten  

• Sociale diensten  

• Persoonlijke diensten  

→ Laatste 2 soms ook quartiaire sector genoemd  

Problemen van 

diensteneconomie  

• Service Sector Trilemma = werkgelegenheid creëren in 

dienstensector → groter aandeel ongeschoolde 

bedienden (de meeste tertiaire jobs ≠ kennisjobs) Dus: 

hooggeschoolden: inferieure job (lager dan hun 

diploma) aannemen of werkloos blijven. 

• Beaumol cost-disease probleem = dienstensector is 

kostelijk, want weinig productief 
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Oplossingen   

European Employment 

Taskforce, 4 prioriteiten  

1) Aanpassingsvermogen van werkers en ondernemingen 

verhogen  

2) Meer mensen aantrekken tot arbeidsmarkt en zorgen 

dat werk een reële keuzemogelijkheid wordt voor 

iedereen 

3) Meer en meer effectief investeren i menselijk kapitaal  

4) Effectieve implementatie van de hervormingen 

garanderen door beter bestuur 

Transitionele 

arbeidsmarkt van 

Schmidd  

Complementaire oplossing voor werkloosheid, want full 

employment is waarschijnlijk niet mogelijk + alternatieve 

financieringsbronnen voor sociale zekerheid.  

H7: de collectieve arbeidsverhoudingen  

Overlegstructuur van de arbeidsmarkt  

Lockout  De WG ontzeggen de WN toegang tot de werkvloer. De WN 

worden dan meestal niet betaald. Dit is een manier om druk te 

zetten op de WN-partijen (vakbonden) tijdens 

onderhandelingen. 

Belgisch sociaal overleg  Kenmerken:  

• Neocorporatistisch (verband Taylorisme) 

o WN-organisaties, WG-organisaties, overheid 

o Ledenbelang + algemeen belang 

o In België: de overheid kan eenzijdig tussenkomen 

(wanneer het goed gaat, houdt de overheid 

zich ter zijde. Maar in tijden van ‘crisis’ dan komt 

de overheid tussen) 

• Monopolistische vertegenwoordiging (In België) 

• Representatieve organisaties WN – WG 

o Nationaal en interprofessioneel (alle beroepen 

overstijgend) 

o WN: minstens 50 000 leden om erkend te worden 

als vakbond. 

Cliëntelisme  Vakbonden zijn erin geslaagd om een service verenende 

organisatie te worden, vb.: ik ben ziek, ik heb loon nodig, ik ga 

naar de vakbond.  

Werkgeversorganisaties • VBO = Verbond Belgische Ondernemingen  

• UNIZO = Unie Zelfstandige Ondernemingen  

• UCM = Union des Classes Moyennes  

• BOERENBOND 
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• VOKA = Vlaamse Netwerk van ondernemingen  

• UWE = Union Wallone des Enterprises  

• BECI = Brussels Enterprises Commerce and Industry 

• AAV (Duitse)  

Overlegstructuur  

De groep van 10  Bestaat werkelijk uit 11 personen: 2 vertegenwoordigers van het 

ACV, 2 van het ABVV, 1 van het ACLVB, 3 vertegenwoordigers 

van het VBO, 1 van UNIZO, 1 van l’Association des Classes 

Moyennes en 1 vertegenwoordiger van de Belgische 

Boerenbond.  

Deze groep van 10 wordt ook wel de groep van de sociale 

partners genoemd. Rond grote sociaal-economische thema’s, 

zet deze groep krachtlijnen uit en benadrukt dat ze (als groep) 

wil gehoord en betrokken worden wanneer in deze materies 

politieke keuzes dienen te worden gemaakt.  

 De essentie van de groep van 10:  

• Krachtlijnen rond grote sociaaleconomische thema’s 

• Betrokken in politieke keuzes hierrond 

Interprofessioneel 

Programma- Akkoord 

(sinds ’60)  

• Afspraken over sociale vooruitgang voor komende 2 

jaar voor alle sectoren 

• Kaderovereenkomst voor verdere sectorale 

besprekingen 

• Omgezet in: 

o Wetgevende initiatieven overheid 

o Interprofessionele CAO in NAR, CAO’s in sectoren 

en ondernemingen  

• Belang: 

o Minimumrechten voor alle Belgische arbeiders en 

bedienden 

o Te grote verschillen sterke en zwakke sectoren 

vermijden 

o Introductie nieuwe, kwalitatieve thema’s in 

sociaal overleg (vorming en opleiding, mobiliteit, 

innovatie, etc.) 

Paritair Comité  Vertegenwoordigers van WG en WN uit bepaalde bedrijfstak  

Sectorale CAO’s Geldend voor alle WN van bepaalde sector + behandelen 

verloning, arbeidsduur, brugpensioenen, etc.  

 


