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Deze tekst heeft raakvlakken met vrijwel al onze beschrijvingen van 
gevoelige zones (sensitive zones): er is een link met "Relatie met elkaar" 
omdat status- en machtsverschillen van invloed zijn op de manier 
waarop we ons met elkaar verhouden. Ook is er een connectie met de 
sectie "Groepen" omdat groepslidmaatschap gerelateerd is aan 
machtsverhoudingen. Er is een relatie met "Gender", omdat gender 
één van de dimensies is waarbij macht ongelijk verdeeld lijkt te zijn. 
Ten slotte is er ook connectie met "Professionele identiteit" door de 
machtsasymmetrie die een professionele rol met zich meebrengt in de 
relatie met jongeren. Deze verbanden met andere thema's zijn geen 
verrassing, zoals Bertrand Russel aangeeft: 

"Macht is het fundamentele concept in de sociale wetenschappen, in 
dezelfde zin als Energie het fundamentele concept in de fysica is. Net 
als energie heeft macht vele vormen, zoals rijkdom, bewapening, 
burgerlijk gezag, invloed op meningen. Geen enkele van deze vormen 
kan als ondergeschikt aan een andere worden beschouwd, en er is geen 
enkele vorm waarvan de andere afgeleid zijn". (Russell, 1938)

Als macht zo'n alomtegenwoordig begrip is, laten we dan 
beginnen met het definiëren ervan samen met andere gerelateerde 
begrippen, zoals hiërarchie, autoriteit, status. Let op: dit zijn niet de 
enige mogelijke definities van deze begrippen, maar wij stellen voor 
om een gemeenschappelijke basis te hebben voor het lezen van deze 
tekst.

HIËRARCHIE:

Een systeem van organisatie van mensen of groepen waarbij ze worden gerangschikt op basis van 
belangrijkheid, wat meestal resulteert in verschillende rechten en plichten op verschillende niveaus. 
Zo zal een stagiair die bij een NGO komt werken een bescheidener salaris hebben en minder 
verantwoordelijkheden. 

AUTHORITEIT:

In een hiërarchische relatie beschikken de mensen die "bovenaan" staan over gezag over de mensen 
die "onderaan" staan. Het begrip "autoriteit" wordt geassocieerd met het begrip "legitimiteit”, wat 
betekent dat het gezag niet wordt uitgeoefend door middel van geweld, maar door een aantal 
erkende en geaccepteerde regels. Weber onderscheidt drie bronnen van gezag dat hieruit afgeleid 
wordt: traditie (bijvoorbeeld erfelijke bepalingen), charisma (persoonlijke kenmerken en 
competenties) en juridische bureaucratische setting (bijv. medewerkers van het ministerie van 
onderwijs geven de accreditatie van de jongerencentra af). 

POWER, MACHT 

Macht over

Macht is het vermogen je wil op te leggen aan anderen/andermans gedrag (Weber 1978/1919). Het 
is het vermogen om iemand iets te laten doen wat hij anders niet zou hebben gedaan. Machtige 
individuen kunnen anderen ondanks verzet beïnvloeden, indien nodig door middel van geweld. Het 
begrip macht wordt bestempeld als "macht over". Deze 'power over' wordt door jongerenwerkers 
vaak voorgesteld als een bedreiging voor hun professionele identiteit: in hun rol kunnen ze de macht 
hebben om beslissingen te nemen voor de jongeren met wie ze werken, maar dit is in tegenspraak 
met hun waarden van zelfbeschikking, empowerment en horizontaliteit1. In plaats van het begrip 

1 Zie bijvoorbeeld: https://sustainingcommunity.wordpress.com/2019/02/01/4-types-of-power/

https://en.wikipedia.org/wiki/Violence
https://sustainingcommunity.wordpress.com/2019/02/01/4-types-of-power/
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macht de rug toe te keren, kan het openstellen van het begrip en het verkennen van andere vormen 
van expressie een uitweg bieden2.

Power with 
(Macht met)

Als "power over" een actie kan worden door middel van kracht en 
dwang, dan kan “macht met” verandering bieden door middel van 
gedeelde belangen, samenwerking, relaties en collectieve actie. Zo zijn 
er verschillende jongerengroepen die zich samen inzetten om 
solidariteit te betuigen. 

Power within 
(Macht van 
binnen) / 
Power to 
(Macht om te)

Terwijl "macht met" zich richt op het potentieel van de groep, zijn deze 
twee uitdrukkingen juist gericht op het individu. “Macht van binnen”, 
"Power within", nodigt uit tot het aanboren van eigenwaarde en 
zelfkennis, het herkennen van eigen kunnen en capaciteiten en het 
putten van kracht uit deze herkenning.       “Macht om te”,      Power to, 
biedt de mogelijkheid om deze bewustwording en erkenning van 
iemands waarde te vertalen naar een potentieel aan actie om "zijn of 
haar leven en wereld vorm te geven"3. Een voorbeeld hiervan is de 
jongerenwerker die, in plaats van de beslissing voor de jongere te 
nemen, haar/hem helpt om zich bewust te worden van haar/zijn 
middelen en de beslissing te nemen. Dit is een handelwijze die 
doorgaans wordt geassocieerd met het concept "empowerment". In dit 
voorbeeld is empowerment een individuele actie, een versterking van 
de autonomie. Het toevoegen van een "macht met" perspectief biedt 
ruimte voor de collectivisering van ervaringen en maakt de weg vrij voor meer systemische actie en 
verandering. 

2 Samenvatting volgt https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/

3 https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/

https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/
https://www.powercube.net/other-forms-of-power/expressions-of-power/
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STATUS

"Sociale status is een meting van sociale waarde. Om precies te zijn verwijst het naar het relatieve 
niveau van respect, eer, veronderstelde competentie en eerbied, dat wordt toegekend aan mensen, 
groepen en organisaties in een samenleving.4 Andresen en zijn collega's (2015) wijzen op drie 
afzonderlijke componenten van "status": 

a) Respect en bewondering: personen die zichzelf een 
hoge status toe-eigenen, worden door anderen in hoog 
aanzien en achting gehouden.

b) Vrijwillige eerbied: Mensen geven een hogere status 
aan een ander individu door vrijwillig te voldoen aan de 
wensen, verlangens en suggesties van dat individu - 
deze naleving gaat niet gepaard met bedreiging of 
dwang.

c) Vermeende instrumentele sociale waarde: mensen geven een hogere status aan een 
individu wanneer dat individu persoonlijke kenmerken lijkt te bezitten die het bereiken van 
eigen doelen vergemakkelijken.

Het lijkt er ook op dat het verlangen naar status een fundamenteel menselijk motief is in lijn met de 
waarneming dat status subjectief welzijn lijkt te kunnen voorspellen, evenals mentale en fysieke 
gezondheid (Andersen 2015). Bovendien lijken mensen gemotiveerd te zijn om hun status op een 
competitieve manier te verhogen, d.w.z. dat ze naast het simpelweg hebben van een hoge status, 
een hogere status zoeken dan anderen (Andresen et al 2016).

Sommige van deze begrippen lijken hand in hand te gaan, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hiërarchie en gezag 
kunnen beide verwijzen naar macht (in de zin van macht over) of status. Een persoon kan zich in een machtspositie 
bevinden, over veel geld of middelen beschikken, maar tegelijkertijd geen sociaal aanzien of erkenning krijgen - d.w.z. 
status. 

Laten we eens kijken naar het incident "Ramadan" (FR). Een van de jongerenwerkers in het incident kan worden 
beschouwd als iemand die "macht heeft over" een jonge moslimman: hij is de oprichter van de organisatie; zowel zijn 
officiële status als zijn leeftijd verlenen hem gezag. In plaats van de Ramadan te verbieden, zou de actie van de 
jongerenwerker kunnen worden geïnterpreteerd als een intentie om de jonge moslimjongen "macht te geven" om de 
tradities te heroverwegen en zichzelf te machtigen deze niet te volgen als ze niet passen bij zijn persoonlijke doelstellingen. 
Ziet de jongeman deze interactie als empowerment? Dat weten we niet; hij kan het net zo goed zien als een bedreiging 
voor zijn vrijheid om een waardevolle traditie te volgen. Dit is een terugkerend probleem met modellen die in 
individualistische samenlevingen zijn ontwikkeld: het is moeilijk om precies in te schatten in hoeverre ze in andere culturele 
contexten betekenisvol zullen zijn. 

In het volgende deel gaan we eerst de interculturele dimensies van deze concepten verkennen en daarna gaan 
we de incidenten gebruiken om ze te illustreren. 

De oorsprong van statusverschillen
Waar komt status vandaan? Zijn er verschillen in de manier waarop 
culturen status verdelen? Een eerste onderscheid wordt gemaakt tussen 
toegewezen en verworven status. Toewezen status is verbonden met 
groepslidmaatschap, of bepaalde kenmerken die een persoon automatisch 

4 https://en.wikipedia.org/wiki/Social_status

Cross-culturele verschillen in het ervaren van status, macht, hiërarchie

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_status


GEVOELIGE ZONE:

MACHT, STATUS, HIËRARCHIE

aan de hand van sociale hiërarchie indelen. Een persoon kan met een hogere status worden geassocieerd omdat hij 
bijvoorbeeld man is in plaats van vrouw, of omdat hij ouder en rijker is. Verworven status wordt bereikt door iemand, het 
wordt verdiend, op basis van de prestaties van een persoon. Denk aan een medewerker die gepromoveerd wordt omdat 
ze belangrijke bijdragen heeft geleverd voor haar organisatie. 

Het is een veel voorkomende (mis)perceptie dat in moderne, industriële samenlevingen verworven status het 
dominante model is om aan de macht te komen,
 terwijl traditionele samenlevingen5 gaan voor toegewezen status. 
(Andresen 2015) Het zou inderdaad naïef zijn om te denken dat in de 
moderne westerse landen alleen prestatie telt, en dat door prestatie alle 
reeds bestaande verschillen worden geëgaliseerd: een groot deel van het 
onderzoek naar verschillende vormen van discriminatie laat het 
tegenovergestelde zien. Het is duidelijk dat we beide modellen in alle 
samenlevingen kunnen vinden, met een zeker vooroordeel over de ene of 
de andere vorm. 

Er kan ook sprake zijn van generatieverschillen. Het is mogelijk dat 
jongere generaties neigen naar het verwerven van status, zelfs in 
samenlevingen waarin toegewezen status de basis vormde voor 
differentiatie: een interessant domein voor toekomstig onderzoek!

a. Het belang van status- en machtsverschillen

Culturen verschillen ook wat betreft het belang dat wordt toegekend aan machtsverschillen. Sommige samenlevingen 
zullen de neiging hebben om dergelijke verschillen te minimaliseren, terwijl andere samenlevingen de neiging hebben om 
ze te erkennen. Dit is in feite een van de belangrijkste dimensies van cultuurverschillen die Hofstede heeft geïdentificeerd. 
Hij noemt het "Machtsafstand6".

"Deze dimensie drukt de mate uit waarin de minder machtige leden van een samenleving accepteren en verwachten dat de 
macht ongelijk verdeeld is. De fundamentele vraag is hier hoe een samenleving omgaat met ongelijkheden tussen mensen. 
Mensen in samenlevingen die een grote mate van Machtsafstand vertonen, accepteren een hiërarchische orde waarin 
iedereen een plaats heeft en die geen verdere rechtvaardiging nodig heeft. In samenlevingen met een lage Machtsafstand 
streven mensen naar een gelijke verdeling van de macht en eisen ze een rechtvaardiging voor de ongelijkheden in de macht.”

Hofstede richtte zich vooral op de vergelijking van nationale culturen. Frankrijk en Nederland zijn bijvoorbeeld vaak gebruikt 
om de twee tegengestelde oriëntaties te illustreren. De neiging tot horizontaliteit van de Nederlanders is te zien in 
dagelijkse praktijken, bijvoorbeeld als het schoolhoofd elke leerling met een handdruk begroet en als leidinggevenden en 
medewerkers samen lunchen. De tendens naar meer verticaliteit in Frankrijk is bijvoorbeeld te zien in patronen van 
asymmetrische benadering: een professor kan een student op een informele manier behandelen, terwijl de student de 
professor op een formele manier moet behandelen. Ook worden ondergeschikten niet aangemoedigd om het openlijk 
oneens te zijn met hun superieuren. Wat werkt voor nationale culturen is ook te vinden in andere soorten culturen: 
professionele domeinen, muzikale of andere subculturen, generaties etc. De NGO-sector neigt bijvoorbeeld naar meer 
horizontaliteit. Die tendens is verbonden met de waarden die bij het type cultuur horen. NGO identificeert zich bijvoorbeeld 
met gelijkheid en horizontaliteit. Verschillende lagen vormen echter samen een eigen positie op de 

5 Een zeer grote categorie die verwijst naar zeer verschillende soorten gemeenschappen die geen industriële, verstedelijkte, 
kapitalistische 'moderne' samenlevingen zijn.

6 Zie de verkenning van de verschillen tussen nationale culturen op https://hi.hofstede-insights.com/national-culture.

https://hi.hofstede-insights.com/national-culture
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machtsafstandsdimensie. Een van onze incidenten ("Ramadan" (FR)) laat bijvoorbeeld zien hoe twee mensen die voor 
dezelfde NGO werken verschillende benaderingen ten opzichte van hiërarchie hebben vanwege verschillen in generatie en 
politieke opvattingen. 

Zeven van de acht incidenten die onder het thema 'status en hiërarchie' vallen, lijken te draaien om de intentie van de jonge 
deelnemers om de status van de jongerenwerker te betwisten of om zelf status te zoeken. 

Statuskloof (gap)  / Macht met
De hoofdpersonen in "Geluidssysteem" (FR) zijn twee jonge mannen van ongeveer dezelfde leeftijd, beide migranten 
afkomstig uit een gelijkaardige geografische zone, met één belangrijk verschil: Ahmed werkt voor een vereniging, Omar 
neemt af en toe deel aan wat activiteiten. Ahmed krijgt officiële erkenning voor zijn competenties, waardoor hij een hogere 
status krijgt. Omar's ongewenste vrijwilligerswerk - het helpen bij de aanpassing van het geluidssysteem - kan gemotiveerd 
zijn door het verlangen naar status, om de statuskloof met betrekking tot Ahmed te dichten. Hoewel er in Nederland een 
tendens van horizontaliteit in statusverschillen bestaat, reflecteren vertellers van de Nederlandse incidenten op hun 
toegeschreven (hogere) sociale status in tegenstelling tot hun cliënten. ("De oppas", "De klusjesman", "Het vriendje") Ze 
zijn ouder, rijker, spreken de lokale taal, hebben een betaalde baan. Ze beseffen dat deze statuskloof een impact zal hebben 
op de relatiedynamiek met hun mensen, ondanks hun welwillendheid als verzorgers. Als deze statuskloof onbesproken 
blijft, kan dat aan beide kanten extra kwetsbaarheid in de relatie veroorzaken. In de analyse van drie incidenten "De oppas" 
(NL), "De klusjesman" (NL) en "Het vriendje" kwam een ander aspect van status naar voren dat overlapt met “Verhouding 
tot groepen”. Het lijkt erop dat een mogelijke ‘strategie’ voor integratie van mensen met een minderheids/migrantenpositie 
kan zijn om er (bewust of onbewust) voor te kiezen om een meer intieme relatie te ontwikkelen met een persoon uit de 
gastmaatschappij met een hogere status (zoals in een moeder-dochter/zoon relatie). Maar in het geval van “De klusjesman” 
(NL) is er een hypothese dat de hogere sociaaleconomische status van de maatschappelijk werker een rol zou kunnen spelen 
in haar seksuele aantrekkelijkheid voor haar cliënt.
 
Autoriteit vs. Instrumentele status
Twee van de incidenten "Ik ben zo’n stuk verder dan dit" (HU) en "Deze activiteiten zijn klote" (HU) benadrukken de 
spanning tussen de instrumentele status en het gezag van de jongerenwerker. In beide situaties stellen de jongerenwerkers 
activiteiten voor die door sommige deelnemers zeer slecht worden beoordeeld. Op dit punt verliezen de jongerenwerkers 
hun "instrumentele sociale waarde" en verliezen ze hun status en aanzien, zoals blijkt uit de harde verbale feedback die ze 
krijgen. Dit verlies van status hangt samen met het geloofssysteem van de deelnemers met betrekking tot professionele 
identiteit, ze hoeven alleen maar instrumentele sociale waarde toe te kennen aan een "goede maatschappelijk werker", 
maar niet aan een "slechte". 

De kloof tussen toegewezen status en ervaren status / genderdimensie
Er is een terugkerend type incident dat zich voordoet bij vrouwelijke jongerenwerkers en jonge mannen wier 
referentiekader voorrang geeft aan toegewezen status en dat ook een hiërarchie omvat tussen de geslachten die mannen 
boven vrouwen bevoordeelt. We zien dit in drie van de incidenten, waarbij jonge mannelijke deelnemers zich verzetten 
tegen het gezag van vrouwelijke jongerenwerkers. In "Jij bent de kolonist" (HU) staat een deelnemer erop de 
jongerenwerker tegen te spreken. In "In het oor fluisteren" (ES) fluistert een deelnemer seksueel getinte opmerkingen in 
het oor van de begeleider, en in "Hand op de benen" (FR) legt een deelnemer zijn hand onder tafel op de benen van de 
begeleider. Deze laatste twee incidenten laten zien hoe seksuele intimidatie van vrouwen met een hogere status kan 
worden aangewend om de ondergeschikte status van mannen te betwisten (Rogers 2008). 

De kloof tussen expliciete macht en gevoelsstatus

Illustraties voor status gaps en het zoeken naar status
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In deze laatste drie incidenten is er mogelijk een ander soort 
"statuskloof" aan het ontstaan. Deze houdt verband met een 
professioneel principe van jongerenwerk: horizontaliteit. Dit 
zou betekenen dat jongerenwerkers geen "macht over" de 
jongeren hebben, en jongerenwerkers benadrukken dit 
inderdaad vaak met de bewering dat ze op gelijke voet staan. 
Deze uitgesproken machtspariteit zou echter wel eens in strijd 
kunnen zijn met de ongelijkheid van "macht om te" of status die 
de jongeren voelen. Studies naar statusverschillen in 
interraciale contexten bieden enkele interessante parallellen: 
volgens studies zijn egalitaire witte mensen die geïnteresseerd 
zijn in het ontwikkelen van relaties met leden van minderheden 
niet in staat om hen te begrijpen en doen ze aan neerbuigende  
zelfpresentatie, om warmer te lijken, ondanks het feit dat ze sociaal-liberale ideologieën onderschrijven" (geciteerd in Fiske 
e.a. 2016). Op een zeer subtiel niveau zou iets dergelijks kunnen plaatsvinden in de interacties tussen jongerenwerkers en 
jongeren en zo het status-zoekende gedrag in gang zetten. In dit geval zou het naar voren brengen van de machtsrelatie en 
het verwerken ervan - in plaats van ontkenning - een betere strategie zijn. Dit is iets om in verdere studies uit te werken. 
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