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Iedereen maakt deel uit van verschillende groepen. Soms zijn dit kleine groepen waarvan we de andere leden 
kennen: het volleybalteam, klasgenoten, een vriendengroep, enz. Weer andere groepen zijn zo groot dat we de 
kans niet hebben om alle andere leden daadwerkelijk te kennen. Toch kunnen we deze groepen wel voelen of 
voorstellen en labelen, bijvoorbeeld: "vrouwen" of "de Fransen". Of de groep nu klein of groot is of "echt" of 
"ingebeeld", elk lidmaatschap van een groep heeft impact op ons:

● Hoe we onszelf (onze identiteit) definiëren: hoe we denken, voelen, ons gedragen.
● Hoe we begrijpen, evalueren en reageren op anderen.
● Hoe anderen ons begrijpen, evalueren en op ons reageren.

In deze sectie onderzoeken we wat het betekent om lid te zijn van groepen in een interculturele context, vanuit 
vier verschillende invalshoeken. Eerst kijken we naar wat het werkelijk betekent om lid te zijn van een groep. 
Ten tweede onderzoeken we cross-culturele verschillen in hoe mensen zich tot groepen verhouden. Ten derde 
kijken we naar inter-groepsdynamiek: wat gebeurt er als mensen uit verschillende groepen met elkaar in contact 
komen. Ten slotte onderzoeken we veranderingen in groepslidmaatschappen of groepsidentiteiten. Uiteraard 
doen we dit alles  aan de hand van de incidenten (critical incidents) die we hebben verzameld. 

Soms is groepslidmaatschap het resultaat van een keuze en een 
bewuste actie (zoals je inschrijven bij een sportclub), maar in andere 
gevallen lijkt het alsof het ons gewoon overkomt,  alsof we erin 
'geboren' zijn: wit zijn, Frans zijn, vrouw zijn. Juist omdat het dan 
minder bewust gaat - vanuit de maatschappij of aan ons toebedeeld - 
zijn dit soort lidmaatschappen interessanter omdat de invloed ervan 
subtiel is en vaak onopgemerkt gaat. Maar we worden niet zozeer 
'geboren' in een groep, we raken erin 'gesocialiseerd' of 'geëngageerd'. 
Of het nu een gekozen groep is of niet, we leren het ‘lid zijn’ wel, we verwerven de waarden, de normen en het 
gedrag dat bij een bepaalde groep hoort. Het incident "Whatsapp grappen" (ES) laat een voorbeeld zien van hoe 
dit leerproces verloopt: voor de jongeman die een jeugdkamp begeleidt, wordt de identiteit van de groep 
versterkt door een whatsapp-groep, waarin de leden voortdurend in contact staan en met elkaar ‘bonden’ door 
seksistische grappen te vertellen. 

« WIT " ? « ZWART " ?

Het proces waarbij we onszelf of anderen identificeren als leden van een groep heet categorisering. 
Volgens onderzoekers gebeurt een eerste automatische categorisering in een fractie van een seconde, aan de 
hand van leeftijd, etniciteit en geslacht (Fiske 1998). Categorisering houdt in dat we de verschillen tussen 
groepen overdrijven ten koste van de verschillen binnen de groep. Om de categorieën "zwart" en "wit" te 
creëren moeten we bijvoorbeeld alle nuances van beige en bruin maar vergeten. In het incident 

Wat is groepslidmaatschap?
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"Geluidssysteem" (FR), heeft de jongeman uit Algerije het gevoel dat hij tot dezelfde groep behoort als de 
Egyptische jongerenwerker, ondanks verschillen in hun rol, werkstatus enz. 

Een van de eerste ontdekkingen van de vergelijkende cross-culturele psychologie was dat het behoren tot 
groepen in de ene samenleving meer wordt gewaardeerd dan in de andere. We kunnen samenlevingen dus 
onderscheiden op basis van oriëntatie op individualisme of collectivisme (onderlinge afhankelijkheid). 

Individualisme: Voorkeur voor een los sociaal kader waarin van individuen wordt verwacht dat zij alleen voor 
zichzelf en hun naaste familie zorgen. Het tegenovergestelde, collectivisme, staat voor de voorkeur voor een 
hecht maatschappelijk kader waarin individuen kunnen verwachten dat hun familieleden of leden van een 
bepaalde groep voor hen zorgen in ruil voor onvoorwaardelijke loyaliteit. De positie van een samenleving ten 
opzichte van deze dimensie wordt weerspiegeld in de mate waarin het zelfbeeld van mensen wordt gedefinieerd 
in termen van "ik" of "wij". (Hofstede 1998) 
 
Deze individualistische versus wederzijds afhankelijke oriëntatie is niet alleen een abstract, theoretisch concept, 
maar kan ook van invloed zijn op de manier waarop we ons gedragen en kan cultuurshocks veroorzaken. Zo 
slapen baby's van individualistische ouders vaker in aparte bedden en aparte slaapkamers. In onze eigen 
verzameling incidenten zien we het incident "McDonalds" (FR), verteld door een jongerenwerker die bevriend 
raakte met een paar Senegalese deelnemers. De jonge mannen geloofden dat de jongerenwerker rijker was dan 
hen en verwachtten dan ook dat zij zou betalen voor hun entree bij de dansclub: als iemand genoeg geld heeft 
is het normaal om dit met de groep te delen. Voor de jongerenwerker gold dit niet zozeer. Zij hecht meer waarde 
aan privébezit en persoonlijke verantwoordelijkheid en autonomie. 

Of we nu individualisten of collectivisten zijn, “ergens bij horen” is een kernmotief voor iedereen (Fiske). Dit 
houdt in dat we vaak op zoek gaan naar een gezelschap van mensen die op ons lijken, vooral omdat we graag in 
onze comfortzone blijven. Bovendien zijn we ook vaak geneigd om onze groep af en toe positief te discrimineren, 
om "ons" te bevoorrechten voor "de anderen". 

Negatieve houdingen ontstaan niet alleen op basis van visuele kenmerken van verschil, nationaliteit of religie, 
maar in principe op basis van elke vorm van differentiatie. Mensen kunnen het gevoel hebben dat sommige 
groepen een symbolische bedreiging vormen voor hun gevoel van moraal. "Afwijkende mensen", mensen met 
een andere seksuele geaardheid of gezinssamenstelling bijvoorbeeld, kunnen een bedreiging vormen voor 
andermans voorkeursversie van seksueel gedrag of het gezin. Het ontwikkelen van negatieve houdingen en 
stereotypen1 kan bescherming bieden tegen dit soort symbolische bedreigingen. Evenzo kunnen labels als arm, 

1 In de bijlage vind je de definities van verschillende automatismen en vooroordelen zoals stereotype, vooroordelen, racisme, enz.

Cross-culturele verschillen in hoe mensen zich tot groepen verhouden

Intergroepsdynamiek: hoe ga je om met andere groepen?
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werkloos of dakloos, behoorlijke negatieve stereotypen en vooroordelen teweegbrengen. Dit leidt tot de 
bevinding dat sociale klasse of armoede op bepaalde momenten meer culturele afstand kan genereren dan 
verschillen in nationaliteit, terwijl andere labels weer een grotere rol spelen in andere contexten. Zie het concept 
van intersectionaliteit 2https://en.wikipedia.org/wiki/Intersectionality   In onze verzameling incidenten hebben 
we uitingen van vooroordelen gevonden op basis van seksuele geaardheid ("Hij is een meisje" (NL) of "Roofdier 
in de training" (HU)) en religie ("We passen niet bij elkaar" (HU) "Religie is belangrijk voor me" (HU), en 
"Radicalisering" (ES)). 

Jongerenwerkers die goed voorbereid en getraind zijn op het gebied van interculturele situaties weten dat ze 
rekening moeten houden met culturele verschillen. Ze kunnen dit doen door bewustwording en toepassing van 
een bepaalde vorm van culturele relativiteit, die hen helpt om te decentreren3, en zich te realiseren dat een 
bepaald gedrag voor hen niet dezelfde betekenis heeft als voor de leden van de andere groep. Maar een 
dergelijke relativering kan soms leiden tot een conflict met hun eigen referentiewaarden en ook met hun 
landgenoten, vooral wanneer het onderwerp verbonden is met een gevoelige zone. Dit is wat er gebeurt in de 
situatie bij "Eritrese band" (NL) wanneer een band niet meer mag komen optreden bij een cultureel evenement 
omdat de inhoud van hun Facebook-pagina als ongepast wordt beschouwd in de Nederlandse setting. Het 
conflict verdeelt ook de jongerenwerkers. Een deel van hen kiest partij voor de Eritrese band en een ander deel 
voor de Nederlandse collega's die zich verzetten tegen omgang met de band.    

De leden van de dominante groep zijn zich niet altijd bewust van de machtsdynamiek die in hun 
voordeel speelt en kunnen zich verzetten tegen pogingen van jongerenwerkers om de gelijkheid te herstellen of 
minderheidsgroepen mondiger te maken. We zien dit gebeuren in de situatie "Jij bent de kolonist" (HU) wanneer 
een Duitse deelnemer niet begrijpt waarom de jongerenwerker een Palestijnse groep de mogelijkheid wil geven 
om iets nieuws in te brengen en aan de anderen te leren.   

Leden van minderheden en migranten die langere tijd binnen andere dominante groepen dan hun eigen groep 
doorbrengen, zijn meegesleept in een proces van aanpassing of acculturatie4. Een van de meest geciteerde 
modellen die acculturatiestrategieën verklaren is het model dat Berry in 1987 voorstelde. Vanwege de grote 
bekendheid geven we het model van Berry5 hieronder nogmaals weer.

Is het belangrijk om banden met leden van de 
maatschappij van herkomst te onderhouden?

JA NEE

2 Voor een diepgaandere verkenning van dit onderwerp zie het concept van intersectionaliteit 
https://web.archive.org/web/20120223222021/ http://www.caen.iufm.fr/colloque_iartem/pdf/knudsen.pdf). 
3 Voor meer informatie over "decentreren" en activiteiten die gericht zijn op het leren van "decentreren"   , zie onze TOOLKIT 
https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-relationships/#
4 In sommige literatuur wordt "acculturatie" gebruikt om te verwijzen naar de volledige set van veranderingen die mensen ondergaan 
door middel van uitgebreid contact met een andere culturele groep, terwijl anderen het gebruiken om te verwijzen naar veranderingen in 
de culturele identiteit. Wij gebruiken het in de bredere zin zin, dat is meer verenigbaar met de constatering dat emotionele reacties, 
gedragsverandering en identiteitsverandering nauw met elkaar verbonden zijn.   
5 We passen het model van Berry toe zoals voorgesteld in zijn artikel uit 1980. 

Veranderingen van de groepsidentiteit: aanpassing, acculturatie

Inzicht in verschillen, compensatie van vermogensasymmetrieën

https://en.wikipedia.org/wiki/Intersectionality
https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-relationships/
https://intimacyacrosscultures.eu/cultural-diversity-in-intimacy-and-relationships/
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JA INTEGRATIE ASSIMILATIE
Is het belangrijk om 
verbindingen te creëren 
met de leden van de 
gastmaatschappij? NEE SEPARATIE MARGINALISATIE

Het model classificeert de acculturatiestrategieën van migranten en minderheden op basis van hun antwoorden 
op twee vragen: "Is het belangrijk om relaties aan te gaan met leden van de nieuwe maatschappij?" en "Wordt 
het gewaardeerd om relaties te onderhouden met leden van de oorspronkelijke culturele groep?" Uit deze twee 
vragen komt een matrix van vier acculturatiestrategieën naar voren: integratie, segregatie, assimilatie en 
marginalisatie. 

Zijn mensen vrij om hun strategie te 
kiezen? De keuze van een 
acculturatiestrategie is niet noodzakelijkerwijs 
een bewuste keuze en is ook niet erg 
zelfstandig. Updates van Berry's model (1997) 
laten zien dat de ontvangende samenleving 
een sterke invloed heeft op welke strategieën 
er beschikbaar zijn voor de leden van de 
minderheid. Zo is Frankrijk traditioneel 
voorstander van het assimilatietraject, dat het 
leren van de Franse taal en culturele codes 
vergemakkelijkt, maar het legt geen nadruk op 
het cultiveren van de "oorspronkelijke 
cultuur". Deze neiging tot assimilatiestrategie 
komt tot uiting in de nationale programma's 
en subsidies voor migranten en in het officiële discours. Dit betekent echter niet dat alle Fransen, of 
jongerenwerkers, zich aan dit discours houden. In de situatie bij het incident "Ramadan" (FR) zien we juist de 
botsing tussen de verschillende ideeën van twee jongerenwerkers over integratie.   

In de literatuur lijkt men het er redelijk over eens te zijn dat integratie de “winnende” strategie zou 
moeten zijn van de vier genoemde strategieën. Toch is de situatie niet zo zwart-wit. Het is duidelijk dat 
marginalisatie het meest onwenselijk is. Dat staat voor afstand nemen van de cultuur van herkomst en de 
gastcultuur, het impliceert discriminatie, verlies van sociale binding en wordt vaak in verband gebracht met 
psychosomatische en aanpassingsstoornissen (Berry, 1997). Separatie staat voor terugtrekking in de 
oorspronkelijke sociaal-culturele groep ten koste van connecties met leden van andere groepen. Deze strategie 
heeft duidelijke voordelen op korte termijn: de veiligheidszone biedt een nodige buffer in de nieuwe omgeving. 
Maar op de lange termijn vormt dit een obstakel voor mensen om te leren van de nieuwe omgeving en zich 
functioneel aan te passen. Deze strategie wordt in verband gebracht met neuroticisme, angst en psychoses, 
cardiovasculaire problemen en verslaving aan drugs en alcohol (Schmitz, 1992). Assimilatie vindt plaats wanneer 
individuen hun minderheidscultuur verwerpen en de culturele normen van de dominante of gastcultuur 
overnemen. Mensen die assimileren zoeken dagelijks interactie met de leden van de dominante doelcultuur en 
ze hebben de ambitie om geaccepteerd te worden als onderdeel van deze outgroup. Assimilatie wordt onder 
andere geassocieerd met verzwakking van het immuunsysteem (Schmitz 1992) en er wordt vaak melding 
gemaakt van hogere niveaus van acculturatiestress en ontevredenheid (bijv. LaFromboise 1993:397). Integratie 
leidt tot en is vaak synoniem voor biculturalisme. In dit geval identificeert men zich op een positieve manier met 
beide culturen. Ookal hangt integratie samen met zowel een gevoel van verandering en ontwikkeling als met 
meer tevredenheid over de mobiliteitservaring (MOMAP 2013), het is geen eenvoudige strategie, zoals de 
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"Ertussenin" (NL) situatie illustreert. De Syrische jongerenwerker die in Nederland woont, ervaart een 
loyaliteitscrisis als hij een conflict moet oplossen tussen Nederlandse en Syrische bewoners van het 
jongerenhuisvestingsproject. Beiden verwachten loyaliteit van hem, maar hij kan niet aan allebei tegelijk trouw 
blijven. Tevens verschijnt een dergelijk conflict in "Hot dress" (NL), waar de Nederlandse hoofdpersoon haar 
binaire identiteitsposities onder ogen ziet; ze behoort tot twee verschillende 
culturele gemeenschappen. Haar man is moslim en als ze bij de familie van 
haar man is, volgt ze de waarden van haar islamitische familie. Tijdens het 
incident in de klas creëren de twee culturen het conflict en raakt ze bevroren 
omdat ze niet loyaal kan zijn aan beide. 

Camilleri's onderzoek (1998) naar identiteitsstrategieën gaat verder en 
laat allerlei spanningen zien die kunnen ontstaan wanneer er 
tegenstrijdigheden voorkomen in waardesystemen, normen en praktijken van 
de oorspronkelijke en de doelcultuur. Code-shifting (codewisseling) wordt 
vaak gebruikt wanneer er conflicten zijn tussen twee waardesystemen. In de 
situatie bij het incident "Vriendje" (NL) zien we bijvoorbeeld dat de Syrische 
hoofdpersoon onder de Nederlandse collega's heel open leert te zijn over zijn 
homo-identiteit, terwijl hij deze verborgen houdt voor de Syriërs om hem 
heen, voor wie het misschien een taboe is. 

Door de tweedimensionale modellen van Berry een beetje uit te breiden kunnen we de volledige 
complexiteit van acculturatieprocessen beter overzien. Mensen kunnen niet echt worden gereduceerd tot hun 
ene nationale identiteit. In plaats daarvan zijn ze lid van een veelvoud aan groepen tegelijk, wat resulteert in 
een caleidoscoop van identiteiten die allemaal onderhevig zijn aan verandering en transformatie tijdens de lange 
termijn interactie met anderen (de manier waarop we man / vrouw/ jongerenwerker / jong of oud etc. zijn). 

Deze zelfde veelvuldigheid geeft ook een optimistische boodschap: wie we ook ontmoeten, we hebben 
tussen onze vele groepsidentiteiten vast wel een aantal gemeenschappelijke identiteiten. En als we in staat zijn 
om verder te gaan dan de voor de hand liggende dimensies van differentiatie en de stijfheid van hokjesdenken 
kunnen we net zo goed voortbouwen op gemeenschappelijke gronden. 



GEVOELIGE ZONE:

VERHOUDING TOT GROEPEN

Referenties

Berry, J. W. (1980). Acculturation as varieties of adaptation. In A. Padilla (Ed.), Acculturation: Theory, models 
and findings (pp. 9–25). Boulder: Westview. 

Berry John W. 1997 Immigration, Acculturation, and Adaptation In APPLIED PSYCHOLOGY: AN INTERNATIONAL 
REVIEW, 1997.46 (1). 5-68 

Hofstede, Geert 1998 Masculinity and Femininity: The Taboo Dimension of National Cultures. Thousand Oaks: 
SAGE.

Carmel Camilleri, Joseph Kastersztein,Edmond-Marc Lipiansky, Hanna Malewska-Peyre,Isabelle 
TaboadaLeonetti, Ana Vasquez-Bronfman 1998 Stratégies identitaires Paris: Presses Universitaires de 
France 

Cohen-Emerique, M. (2015) Pour Une Approche Interculturelle en Travail Social. Théories et Pratiques. 2ème 
édition. Rennes : Presses de l’EHESP.

Dovidio, J.F., Gaertner, S. L.,Kawakami, K. 2013 Racism In: Dovidio et al Eds. The Sage Handbook of Prejudice, 
Stereotyping and Discrimination. Thousand Oaks: Sage

Fiske, S.T. (2010). Social beings: Core motives in Social Psychology (2nd ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
Fiske, S.T. (1998). Stereotyping, prejudice, and discrimination. In : Gilbert, D.T., Fiske, S.T., Lindzey, G. Eds. 

Handbook of Social Psychology New York : McGraw-Hill.
Jako V. et al. 2013 MOMAP – mapping mobility, accompaniment of intercultural mobility. Budapest: 

Artemisszio Foundation. 
LaFromboise, T., Hardin L. K. Coleman, and Jennifer Gerton Psychological Impact of Biculturalism: Evidence and 

Theory In: Psychological Bulletin 1993, Vol. 114, No. 3, 395-412 



GEVOELIGE ZONE:

VERHOUDING TOT GROEPEN

Lijst met incidenten

Titel Land

Hij is een meisje! NL

Ertussenin NL

Naakt FR

Roofdier in de training HU

Radicalisering ES

Ramadan FR

Religie is belangrijk voor me HU

Je had niet moeten betalen HU

Geluidssysteem FR

Wat een gedoe ES

Het vriendje NL

De Eritrese Band NL

We passen niet bij elkaar HU

Whatsapp grappen ES

Jij bent de kolonist HU

BIJLAGEN

Stereotypen: verwijzen naar het toepassen van eigen ideeën, associaties en verwachtingen ten opzichte van een 
groep of een individueel lid van die groep. Er is een gevolgtrekking over de persoon op basis van zijn of haar 
groepslidmaatschap, die ofwel positief ofwel negatief kan zijn. Stereotypen zijn een vorm van schematische 
ordening, naïeve theorie die de complexiteit van de wereld makkelijker te hanteren maken. Fiske (2010) 

Vooroordeel: is aanwezig wanneer onze emotionele reactie op een persoon uitsluitend gebaseerd is op onze 
gevoelens ten opzichte van de sociale / culturele groep van die persoon. Een individu gedraagt zich op een 
bevooroordeelde manier wanneer hij of zij een emotionele reactie heeft op een ander individu of een groep van 
individuen op basis van vooroordelen over het individu of de groep (Fiske, 2010). 

Racisme: is een vorm van intergroep-reactie (inclusief gedachten, gevoelens en gedrag) die de eigen groep 
systematisch bevoordeelt en/of een andere groep benadeelt die gedefinieerd wordt op basis van raciale 
verschillen. (Dovidio e.a. 2013). De ideologie die ten grondslag ligt aan racistische praktijken omvat vaak de 
gedachte dat mensen kunnen worden onderverdeeld in afzonderlijke groepen die verschillend zijn in hun sociaal 
gedrag of vaardigheden, capaciteiten en dat deze verschillen terug te voeren zijn op de genetica (geërfde 
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kenmerken). Op basis van deze differentiaties kunnen de groepen dan als inferieur of superieur worden 
gerangschikt. 

Discriminatie: Discriminatie is het ontkennen van gelijke rechten op basis van vooroordelen en stereotypen 
(Fiske, 2010). Discriminatie verschilt van vooroordelen en stereotypen in de zin dat het niet gaat om een geloof, 
maar om de toepassing van overtuigingen (Fiske, 2010), een ongelijke verdeling van rechten en privileges. 

Etnocentrisme: etymologisch gezien is het "op de mens gericht zijn" in de eerste plaats een cognitief proces, dat 
verwijst naar het onvermogen om culturele verschillen te herkennen, om accurate voorstellingen te maken van 
datgene dat niet op jezelf lijkt. Dit cognitieve proces glijdt zeer snel af naar een affectief proces, met als gevolg 
negatieve evaluatie en hiërarchisering als inferieur ('vulgair' 'seksistisch' 'oneerbiedig' etc.). (Cohen-Emerique 
2015:103)
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