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De sociale psychologie is het vakgebied dat probeert te begrijpen hoe mensen 
met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden en onderzoekt welke gedachten 
en gevoelens ze daarbij hebben (Schneider, Gryman & Coutts, 2012). Anders 
dan bijvoorbeeld de klinische psychologie, die zich richt op psychische pro-
blemen en de behandeling daarvan, houdt de sociale psychologie zich bezig 
met alledaags gedrag. Dat maakt de sociale psychologie een psychologie ‘van 
iedereen’. Dat wil zeggen, de inzichten uit de sociale psychologie zijn op vrij-
wel iedereen van toepassing. Een centraal uitgangspunt van de sociale psy-
chologie is daarbij dat mensen niet zozeer worden beïnvloed door en reageren 
op de situatie zoals deze daadwerkelijk is, maar op hoe ze deze waarnemen. 
Dit wordt ook wel sociale perceptie genoemd. Het gaat niet om de feitelijke 
situa tie of omgang met andere mensen, maar om de situatie en de omgang met 
anderen zoals mensen deze waarnemen. In de loop van dit boek zal duidelijk 
worden dat deze twee zaken – de feiten en de manier waarop mensen de reali-
teit waarnemen – lang niet altijd overeenkomen.
Sociaal psychologen doen, concreet genomen, twee dingen:
•	 Ze	onderzoeken de manier waarop mensen met elkaar omgaan en elkaar 

beïnvloeden, en de gevoelens en gedachten die ze daarbij en over elkaar 
hebben. Het gaat hier om wetenschappelijk onderzoek, in de vorm van 
 bijvoorbeeld vragenlijstenonderzoek, laboratoriumexperimenten, obser-
vaties of interviews. Bestudeerd wordt wat mensen onder bepaalde 
omstandigheden doen, denken en voelen, en waarom. De kennis die dat 
oplevert, helpt begrijpen hoe mensen reageren en met elkaar omgaan, 
en hoe ze door elkaars aanwezigheid worden beïnvloed. Het levert theo-
rieën en modellen op die het menselijk gedrag in zijn sociale context helpt 
begrijpen en verklaren.

•	 Ze	reiken handvatten aan om gedachten, gevoelens en gedrag van men-
sen te beïnvloeden. Dit is de meer toegepaste kant van de sociale psycho-
logie. De theorieën en modellen worden vertaald in handvatten voor de 
praktijk. Ze leveren adviezen op of mogelijkheden voor interventies voor 
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 problemen of vraagstukken die spelen in het contact tussen mensen of in 
de samenleving.

Het feit dat mensen elkaar wederzijds voortdurend beïnvloeden, wordt ook 
wel sociale invloed genoemd. Sociale invloed vindt daarbij veelal plaats zon-
der dat mensen dat doorhebben. Mensen zijn zich er bijvoorbeeld niet van 
bewust dat:
•	 ze	hun	mening	bijstellen	om	een	ander	niet	voor	het	hoofd	te	stoten;
•	 ze	de	neiging	hebben	de	emoties	van	anderen	over	te	nemen;
•	 ze	 anders	 reageren	op	 een	noodgeval	naarmate	 er	meer	 andere	mensen	

aanwezig	zijn;
•	 ze	een	product	kopen	alleen	maar	omdat	hun	vrienden	dat	ook	doen.

Zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen van sociale invloed waarvan men-
sen zich niet bewust zijn. Doordat veel van deze sociale invloeden onbewust 
plaatsvinden, denken veel mensen dat ze veel autonomer zijn dan ze zijn. De 
werkelijkheid is echter dat mensen veel meer ‘geleefd’ worden door andere 
mensen en de omstandigheden dan ze zelf denken. Dit kun je negatief opvat-
ten: alsof de mens een slaaf is van wat er om hem heen gebeurt. Dat is een 
beperkte visie. De realiteit is dat het welzijn van mensen sterk gebaat is bij het 
‘meebewegen’ met wat er in de sociale omgeving gebeurt. Mensen worden 
voortdurend geconfronteerd met veranderde leefomstandigheden, onver-
wachte levensgebeurtenissen, en met allerlei mensen die ze wel en niet ken-
nen. Je aanpassen aan deze omstandigheden en je afstemmen op de manier 
waarop anderen zich gedragen en reageren, getuigt van flexibiliteit en komt 
het welzijn ten goede. Bovendien geldt niet alleen dat mensen worden beïn-
vloed door anderen, maar dat ook zijzelf invloed uitoefenen op hun omgeving 
en de mensen daarin. Degene die wordt beïnvloed, is dus tevens beïnvloeder.
Sociale invloed is bovendien onvermijdelijk. Mensen leven niet in een isole-
ment, en hebben elkaar nodig. In plaats van sociale invloed als iets onwen-
selijks te zien, is het zinvoller om het te proberen te begrijpen. Inzicht in hoe 
mensen met elkaar omgaan en elkaar beïnvloeden, helpt effectieve maat-
regelen en interventies te ontwikkelen om het welzijn van mensen te ver-
beteren. Voor iedereen die met mensen werkt, zeker voor professionele hulp-
verleners, begeleiders of coaches, is kennis van de sociale psychologie dan ook 
zeer belangrijk. Juist voor deze (aanstaande) professionals is dit boek dan ook 
geschreven: voor (toegepast en organisatie)psychologen, pedagogen, sociaal 
werkers, maatschappelijk werkers, coaches en andere professionals die werken 
met mensen en die belang hebben bij kennis over hoe mensen functioneren in 
hun relaties met anderen.
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Het eerste hoofdstuk van dit boek gaat over het belang van de sociale omge-
ving voor mensen en hun welzijn. Waarom hebben mensen elkaar nodig? 
Het antwoord ligt in het feit dat sociale contacten en relaties mensen helpen 
 overleven, en sterk bijdragen aan het welzijn van mensen. Het ingebed zijn in 
groepen en relaties stelt mensen in staat tot samenwerking, voortplanting en 
sociale steun in moeilijke tijden. Een gebrek daaraan kan gevolgen hebben 
voor de gezondheid, gevoelens van eenzaamheid veroorzaken en de zelfwaar-
dering aantasten.
Hoofdstuk 2 beschrijft negen belangrijke manieren waarop sociale invloed 
kan plaatsvinden. Alhoewel deze invloeden vaak onbewust plaatsvinden, 
kunnen ze ook bewust worden ingezet om het gedrag van mensen te sturen 
en hun welzijn te verhogen. Want het feit dat mensen voortdurend aan allerlei 
sociale invloeden blootstaan, wil nog niet zeggen dat ze dus maar ‘meewaaien’ 
met alle winden. Door verschillende oorzaken zitten er grenzen aan de beïn-
vloedbaarheid van mensen. Hiervan worden er in dit hoofdstuk een aantal 
besproken.
Hoofdstuk 3 gaat in op sociale cognitie, oftewel de manier waarop men-
sen denken, over zichzelf en anderen, en tot welk gedrag dit kan leiden. Het 
hoofdstuk maakt duidelijk dat in het denken van mensen vele sociale invloe-
den merkbaar zijn en dat deze beïnvloeding verre van objectief plaatsvindt. Zo 
zijn mensen vaak gemotiveerd om een positief zelfbeeld te behouden, waar-
door ze negatieve informatie over zichzelf terzijde schuiven. Attributies en 
heuristieken leiden er bovendien toe dat soms belangrijke oordelen en beslis-
singen vertekend tot stand komen, en kunnen zorgen voor verkeerde diag-
noses en conflicten.
Hoofdstuk 4 gaat in op de manier waarop contacten tussen mensen tot stand 
komen en de communicatie waarmee dat gepaard gaat. Het zal duidelijk wor-
den dat communicatie een proces is waarin allerhande vertekeningen en mis-
verstanden kunnen plaatsvinden, waardoor de boodschap zoals mensen deze 
proberen over te brengen, niet overkomt zoals bedoeld. Dit heeft gevolgen 
voor de relaties die mensen vormen en met elkaar onderhouden, het thema 
van hoofdstuk 5.
Hoofdstuk 5 bespreekt een aantal specifieke relaties die mensen vormen met 
anderen en de psychologische processen die zich daarin afspelen. Aan bod 
komt de relatie met familieleden, de relaties met vrienden, de relatie met de 
partner en relaties op de werkvloer met collega’s en leidinggevenden. Aange-
zien dit boek speciaal voor de psychosociale professional is geschreven, is er 
ook aandacht voor de relatie tussen cliënt en coach/hulpverlener, de manier 
waarop deze tot stand komt en de psychische processen die zich daarin af 
kunnen spelen.
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In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de emoties die zich binnen relaties kunnen 
afspelen, de zogenoemde sociale emoties. Sociale emoties kunnen als prettig 
ervaren worden, denk aan liefde, maar ook als onprettig, denk aan schaamte. 
Feit is dat ze altijd een functie vervullen binnen de relaties met anderen. Daar-
bij kunnen mensen op verschillende manieren omgaan met hun emoties 
(coping), iets wat met name relevant is als het gaat om negatieve emoties. Een 
inadequate copingstijl kan namelijk leiden tot allerhande psychische en rela-
tionele problemen.
In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de dynamische processen die zich voor-
doen binnen en tussen groepen. Deze processen sturen in belangrijke mate 
het gedrag van mensen in groepen, en dat terwijl de meeste mensen zich daar 
nauwelijks bewust van zijn. Groepsvorming kan daarbij zorgen voor samen-
werking en betere prestaties, maar heeft ook donkere kanten, zoals discrimi-
natie en agressie jegens andersdenkenden. Naast theorie bevat dit hoofdstuk 
veel praktische handvatten voor onder meer het tegengaan van discriminatie.
Gedragsbeïnvloeding is een belangrijk toepassingsgebied van de sociale psy-
chologie. In hoofdstuk 8, het laatste hoofdstuk, wordt beschreven hoe pro-
fessionals mensen, op methodische wijze, kunnen helpen veranderen op 
momenten dat dit gewenst of nodig is.
Daarnaast worden er drie behandelings- en begeleidingsmethoden besproken 
waarbij sociaalpsychologische principes en/of de sociale context expliciet dan 
wel impliciet een onderdeel van vormen: gedragstherapie, systeemtherapie en 
Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Doel van het boek is uiteindelijk om (aanstaande) professionals in de psycho-
sociale sector toe te rusten met meer kennis en inzicht in menselijke relaties 
en handvatten om mensen en de onderlinge relaties tussen mensen te helpen 
sturen en beïnvloeden. Theorie wordt daarbij gecombineerd met casuïstiek, 
voorbeelden, zelftests en opdrachten waardoor sociaalpsychologische theorie 
en praktijk met elkaar in verbinding komen. De auteur wil de lezer veel plezier 
en wijsheid toewensen.

12 S o c i a l e  p s y c h o l o g i e

Sociale psychologie.indd   12 17-7-2014   8:59:19


