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Hoe worden  
identiteiten  
gevormd? 
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Sociale netwerken als arena voor identiteitsvorming 
'Cause I am, whatever you say I am? 

 



Gevormd… of ingevuld? 
MACRO: structuren 
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Enkele voorbeelden: Gender(rollen) 
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 Belang van het MACRO-niveau 
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En op MICRO-niveau… 
It’s just me, myself and I? 
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 Sociaal vacuum?  
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Belang van anderen: MESO 
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…CRO/MESO/MACRO/MESO/MI.. 
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Social network = arena 

“It is where the meanings of labels proposed by 
institutions with which we identify ourselves and others 
are negotiated, opposed, adjusted, filled or emptied. But 
they are also the place where gaps or alternative 
discourses that do not correspond to the official labels 
appear in accordance with the solidarities existing in the 
networks.” (de Federico de la Rúa, 2007, p. 684) 
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MESO (soc netw.) als analyseniveau 

• Sociale classificatie via SN 
• Sociale benchmarking (SN als identiteit-arena’s) 

– Perceptie van hiërarchie: groep a > groep b 
– (non-)membership als indicator voor identiteit 
– °Ambities, persoonlijke doelen (b ==> a) 
–  Verenigt: potentieel om (onder bepaalde 

omstandigheden) het macro-niveau te beïnvloeden (cfr 
MLK) 

Gericht naar macro én micro-niveau 
Broedplaats voor sociaal kapitaal als hulpmiddel 

voor identiteitstransformatie (emancipatie) en 
empowerment/integratie 

 Indicatoren voor de noden van mensen 
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Sociaal kapitaal 
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• Geen eenduidige definitie, invulling, 
operationalisering… 

• Quintessens = geheel van potentiële hulpbronnen 
dat individuen of groepen kunnen mobiliseren via 
netwerken en sociale relaties, en dat niet 
beschikbaar zou zijn zonder deze netwerken/relaties 

the ability of actors to gain benefits by virtue of 
membership in social networks 



Invalshoeken op SK 

• Theory of Integration 
(Putnam, Fukuyama…) 

- Normen en waarden 

- Focus op collectief belang, 
op attitudin. eigenschappen 
- ‘Trust’ (thin/thick) 

- ‘Belonging’ 

- Participation, cooperation 

- ‘the greater good’ 

 intangible 

• Theory of conflict 
(Bourdieu, Coleman, Lin…) 

• Focus op individuele 
voordelen, op structurele 
eigenschappen in context 
van machtsstrijd en POS 
– Omvang, densiteit, 

samenstelling, beschikbare 
hulpbronnen 

– Participatie, hiërarchie, 
‘struggle’ 

 tangible 
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Ergens tussenin…? 
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“Social capital can only be generated collectively thanks 
to the presence of communities and social networks, but 
individuals and groups can use it at the same time. 
Individuals can exploit social capital of their networks to 
achieve private objectives and groups can use it to 
enforce a certain set of norms or behaviors. In this sense, 
social capital is generated collectively but it can also be 
used individually.” - (Ferragina, 2012, p. 75) 



Soorten relaties, soorten SK 

• Bonding, Bridging en 
Linking SK 

• Sterke en zwakke 
relaties 
– Wat leveren ze op? 

• Structural Holes 

• ‘Verbinders’ 

• Meten: 
– Position generator 

– Resource generator 
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‘The dark side’ van SK 

• Mobility trap 

– (bv. Domestic workers)  

• A(nti)-sociale netwerken 

– (bv. KKK, ‘la famiglia’ en ander extremisme) 

• Minder zichtbare insluiting en uitsluiting  

– (habitus en logica van een veld) 
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Eerder onderzoek 

• Relativiteit van de soort, de waarde en de kracht van SN/SK 
– Afhankelijk van de situatie specifieke eigenschappen van de 

migranten zelf 
– Afhankelijk van het human capital van de specifieke migrant 
– Afhankelijk van de context waarin men ontvangen wordt: POS, 

arbeidsmarkt… (vn New Refugees in UK) 
– Afhankelijk van de netwerken waarbinnen men ontvangen wordt 
– Afhankelijk van de eigen doelstellingen 
– Afhankelijk van hoe men netwerkt (formeel, informeel) (religious, 

sportclub, ‘hangen’) 
 

– Soms is Bonding, dan weer Bridging dan weer Linking belangrijk. Of 
combinaties.  
 

• Correlatie thin trust en attitudes tav immigranten 
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Eerder onderzoek 

• Netwerk van netwerken ook belangrijk 

• Ook transnationale netwerken spelen een rol 

– Migratie 

– Social remittances 

• Netwerken hebben is steeds voordeliger dan isolatie 

– ! Er moeten wel resources gemobiliseerd kunnen worden 

• Kiezen is verliezen. (role clarity vs role mastering) 

• Er komt Cost/Benefit-analyse kijken bij het aangaan 
van sociale relaties. 
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Beleidsaanbevelingen 



• Inzetten op ‘verbinden’ zonder inzicht in 
achterliggende processen en eigenschappen/noden 
van migranten heeft weinig zin. 

– Weten hoe de doelgroep ‘sociaal netwerkt’ om te weten 
hoe ze aan te pakken.  

– Relaties, in het algemeen, en over specifieke socio-
economische en/of ethnische grenzen worden aangegaan 
na cost/benefit-analyse.  

– Bewust zijn van de relatieve waarde van SN/SK: Belang van 
de startpositie en van de logica binnen een bepaald veld. 
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• Sociaal network rond een migrant is zeer belangrijk 
voor identificatie, sociale mobiliteit, sense of 
belonging, informatie etc.  

– Naast versterken van het Human Capital ook inzetten op 
versterken van Social Capital 

• Bestaande netwerken versterken, netwerken zijn een 
ingang tot het empoweren van de leden dankzij 
uitwisseling van sociaal kapitaal.  
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• Bestaande netwerken en de opbouw en uitwisseling 
van sociaal kapitaal daarbinnen kan geanalyseerd 
worden als indicatoren van de ambities en 
strategieën van bepaalde groepen in de samenleving. 
Maar ook van wat ze denken te missen, en dus waar 
de overheid ze makkelijker in zal kunnen meenemen. 
= versterken vanuit de noden die men zelf aangeeft. 
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• So in sum, for every case of application, the crucial 
theoretical question to answer is whether, within the 
institutional settings of a given receiving country, 
ethnic ties of members of a given group provide a 
relatively high quantity and/or quality of particular 
resources that allow (… job, housing, health ea., jw) 

• Our study contributes evidence of the importance of 
understanding the contexts that promote the 
development of social ties, thus helping inform 
policies that create the ‘conditions for networks to 
thrive’. 
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Bedankt voor uw aandacht!  
Vragen? 


