
‘Arm zijn’ betekent niet alleen weinig geld hebben, maar ook bui-
tengesloten worden. Niels van de Ven en Ilja van Beest gaan in op 
de sociaal-psychologische effecten van sociale uitsluiting. Uit-
sluiting is letterlijk een pijnlijke ervaring voor mensen. Zonder 
toekomstperspectief kan dit leiden tot agressiviteit en/of passivi-
teit, en versterking van de sociale uitsluiting. 

door Niels van de Ven & Ilja van Beest

De pijn van 
buitengesloten 
worden

Buitengesloten worden is erg frustrerend. Het is 
een sterke bedreiging voor de fundamentele be-
hoefte om in groepen opgenomen te worden. Deze 
behoefte was van oudsher essentieel om te kunnen 
overleven: groepen hielpen voedsel te verzamelen, 
creëerden veiligheid, en boden mogelijkheden 
voor voortplanting. Door dit belang ontstond een 
aangeboren behoefte om relaties aan te gaan en 
te behouden. Als iemand een relatie met anderen 
dreigt te verliezen ontstaat een automatisch nega-
tief gevoel, omdat de basisbehoefte erbij te horen 
wordt bedreigd. Na deze eerste negatieve reactie 
op deze buitensluiting – of sociale uitsluiting – 
kunnen verschillende reacties ontstaan, variërend 
van passief tot actief, van constructief tot destruc-
tief. Dit artikel geeft een overzicht van de kennis 
uit de sociale psychologie over de gevolgen van 
sociale uitsluiting. We beschrijven eerst hoe dit 

soort onderzoek gedaan wordt, voordat we in       -
gaan op hoe mensen zich voelen en gedragen 
als ze worden buitengesloten. 

Onderzoek naar sociale uitsluiting
Studies naar sociale uitsluiting gebruiken ver-
schillende methodes, maar een veelgebruikte 
methode is het zogeheten ‘balgooi-paradigma’. 
Daarin wordt een proefpersoon gevraagd een bal 
over te gooien met twee andere personen. Deze 
andere personen maken echter deel uit van het 
onderzoek en zijn eigenlijk acteurs. Na enkele 
worpen gooien de acteurs alleen nog naar elkaar. 
Hierdoor worden de proefpersonen buitenge-
sloten, wat ze bijzonder vervelend en stressvol 
vinden. Het effect is zelfs zo sterk, dat dit ook in 
een online versie werkt waarin een proefpersoon 
op een computerscherm ziet dat twee anderen de 

[ Een sociaal-psychologisch perspectief op sociale uitsluiting ]
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eerder gemotiveerd raken om weer bij de groep te 
horen. Volgens evolutionair psychologen komt dit 
doordat vrouwen doorgaans meer gericht zijn op 
het behoud van huidige relaties, en mannen meer 
op het vormen van nieuwe relaties (Buss 1991). Om 
er weer bij te kunnen horen gaan mensen bijvoor-
beeld harder werken, zich socialer gedragen, of 
zich aanpassen aan de groepsnormen. Hoewel dit 
gedrag zeker constructief is (omdat het zorgt dat 
ze weer in de groep worden opgenomen), is het 
niet per definitie positief. Mensen die bijvoorbeeld 
aan groepsnormen willen voldoen, proberen ook 
te voldoen aan groepsnormen die negatief zijn 
(denk aan gepeste kinderen die meepesten om 
erbij te horen). Zolang mensen denken dat het ze 
kan lukken om weer geaccepteerd te worden door 
de groep, zijn ze gemotiveerd om die constructieve 
acties te ondernemen om dit ook te bereiken. Maar 
als iemand wordt buitengesloten en die persoon 
ziet geen mogelijkheden om in de toekomst geac-
cepteerd te worden door de groep, ontstaan juist 
de destructieve reacties: agressie of passiviteit.

[b] Agressie
Onderzoek naar sociale uitsluiting laat zien dat 
mensen die werden buitengesloten zich soms ook 
agressiever gedroegen; ze werden asocialer en 
reageerden denigrerend naar de groep die hen bui-
tensloot. Zo gooiden proefpersonen bewust teveel 
sambal in het eten van een ander die hen buiten-
sloot (Warburton, Williams en Cairns 2006). 
Er lijken twee oorzaken te zijn waarom agressie 
ontstaat als mensen denken dat ze in de toekomst 
buitengesloten zullen blijven. Allereerst levert dit 
negatieve toekomstbeeld vanzelfsprekend extra 
frustratie op, en frustratie leidt vaak tot agressie. 
Een tweede oorzaak is dat een uitzichtloze situatie 
leidt tot het gevoel dat mensen de controle over 
hun eigen leven kwijtraken. Mensen nemen 
vervolgens het heft in eigen handen door zich 
agressief te gedragen. Dit agressief gedrag is geen 
beredeneerde of bewuste keuze, maar een vrij 
automatische respons die erop gericht is om de 
situatie weer onder controle te krijgen. 

[c] Gelatenheid en passiviteit
Het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt als 
iemand wordt buitengesloten en zorgt voor een 
alarmsignaal aan het lichaam. Dit geeft op korte 

termijn een prikkel om actie te ondernemen en de 
situatie aan te pakken. Als de sociale uitsluiting 
echter langer duurt, heeft cortisol ook negatieve 
effecten. Langdurige blootstelling aan stress leidt 
tot lichamelijke en mentale uitputting (denk aan 
burn-out). Onderzoek naar sociale uitsluiting 
bevestigt dit: mensen die langere tijd buitengeslo-
ten worden kunnen emotioneel vlakker reageren, 
worden passiever, en verwachten in de toekomst 
minder plezier te hebben (Baumeister, Twenge 
en Nuss 2002). Langdurig buitengesloten worden 
brengt mensen in een neerwaartse spiraal: de 
passiviteit die ontstaat maakt het moeilijker de 
aansluiting weer te vinden.

Implicaties
Hoe moeten we nu met sociale uitsluiting omgaan 
in de beleidspraktijk? Het is – uiteraard – beter 
te voorkomen dat mensen zich buitengesloten 
voelen, dan te proberen ze er bij te betrekken 
nadat dat gebeurd is. Het negeren van mensen of 
pesten van kinderen (of volwassenen) zijn hierbij 
aandachtspunten; genegeerd worden (buitenslui-
ten) is overigens vaak nog pijnlijker dan gepest 
worden. Voor mensen die toch buitengesloten 
raken, bieden de wetenschappelijke inzichten 
uit de sociale psychologie aanknopingspunten 
voor mogelijk beleid. Het belangrijkste blijkt 
mensen het gevoel te geven dat ze (weer) opge-
nomen kunnen worden in de groep. Dit geeft een 

gevoel van controle over de situatie, dat agressie 
voorkomt en de motivatie vergroot. Voor mensen 
die langdurig buitengesloten zijn ontstaat vaak 
een passieve gelatenheid, maar het creëren van 
de mogelijkheid erbij te horen kan ook hen weer 
activeren. Dit onderschrijft het belang van beleid 
gericht op arbeidsparticipatie, zoals het vergroten 
van de arbeidskansen voor 55-plussers en het zo 
snel mogelijk aan het werk helpen van werklozen. 
In dit verband waren de ‘Melkert-banen’ zeker een 

‘  Buitengesloten worden 
leidt tot eenzelfde 
ervaring als fysieke pijn’

bal alleen naar elkaar gooien. Het typische reactie-
patroon op sociale uitsluiting doorloopt drie fases 
die we verder zullen toelichten: [1] een automati-
sche negatieve reactie, [2] opgeroepen gevoelens 
en emoties, en [3] het gedrag dat ontstaat nadat de 
situatie wordt ingeschat (Williams 2007). 

Automatische reactie op sociale uitsluiting
De online versie van het balgooi-paradigma is 
door proefpersonen gespeeld terwijl hun her-
senactiviteit werd gemeten in een fmri-scanner. 
Hiermee werd onderzocht welke delen van het 
brein actief worden op het moment dat iemand 
wordt buitengesloten. Sociale uitsluiting bleek 
de zogeheten cortex cingularis anterior te activeren, 
het gebied dat ook actief wordt als mensen fysieke 
pijnprikkels krijgen (Eisenberger, Lieberman en 
Williams 2003). Dit suggereert dat buitengesloten 
worden tot eenzelfde ervaring leidt als fysieke 
pijn. Dat de eerste automatische reactie negatief 
is, blijkt ook uit onderzoek waarbij het eigenlijk 
gunstig is om buitengesloten te worden. In 
een versie van het balgooi-paradigma waarbij 
proefpersonen €0,50 moesten betalen voor elke 
keer dat ze de bal toegeworpen kregen, bleek dat 
proefpersonen het nog steeds frustrerend vonden 
om buitengesloten te worden (Van Beest en 
Williams 2007). Zelfs het buitengesloten worden 
door mensen waar je eigenlijk niets mee te maken 
wilt hebben voelt in eerste instantie negatief: ook 
proefpersonen die door leden van de Ku Klux Klan 
werden buitengesloten vonden dit frustrerend 
(Gonsalkorale en Williams 2007).

Gevoelens die ontstaan door sociale uitsluiting
Na deze algemene negatieve reactie, leidt buiten-
gesloten worden tot meer specifieke, negatieve 
gevoelens bij mensen. Buitengesloten worden ver-
mindert logischerwijs het gevoel deel uit te maken 
van de groep, maar ook het zelfvertrouwen, het 
gevoel controle te hebben over de situatie, en het 
gevoel een betekenisvol leven te leiden (Williams 
2007). Verder blijken mensen ook sneller verdrie-
tig te worden. Interessant is dat het ontstaan van 
deze gevoelens vrij ongevoelig is voor situationele 
of persoonlijke omstandigheden. Zo is buitenge-
sloten worden even vervelend voor mannen als 
voor vrouwen en maakt het niet uit of mensen veel 
of weinig zelfvertrouwen hebben. Het wordt dus 
door iedereen als een bedreiging ervaren.

Gedrag na sociale uitsluiting
Als sociale uitsluiting eenmaal bepaalde gevoe-
lens oproept, wordt het belangrijk hoe mensen 
hier mee omgaan. De eerder beschreven negatieve 
reacties op sociale uitsluiting lijken mensen 
voornamelijk passiever te maken (verlies aan 
controle, lager zelfvertrouwen). Echter, personen 
die worden buitengesloten maken ook meer 
cortisol aan (Gunnar et al. 2003). Cortisol is het 
hormoon dat onder andere stress veroorzaakt, en 
zorgt ervoor dat het lichaam zich klaar maakt voor 
actie. Hoewel buitengesloten worden dus leidt tot 
een bedreiging van diverse fundamentele behoef-
tes, activeert het ook het lichaam om er iets aan 
te doen. Globaal lijkt sociale uitsluiting tot drie 
types gedrag te leiden. Allereerst tot constructief 
gedrag gericht op het terugwinnen van de plek in 
de groep en het weer betekenisvol maken van het 
leven. De andere twee zijn destructieve gedragin-
gen; agressie naar degene die buitensloot en een 
passieve gelatenheid.

[a] Constructief gedrag
Zowel mensen met een laag als met een hoog 
zelfvertrouwen voelen zich bedreigd als ze worden 
buitengesloten. Echter, er zijn wel verschillen in 
hoe ze met die situatie omgaan. Mensen met een 
hoog zelfvertrouwen gaan over het algemeen har-
der werken om beter in de groep te passen, terwijl 
mensen met een laag zelfvertrouwen dit juist 
niet doen (Sommer en Baumeister 2002). Verder 
blijkt dat vergeleken met mannen, vrouwen ook 

‘ Als iemand een relatie 
met anderen dreigt te 
verliezen ontstaat een 
automatisch negatief 
gevoel, omdat de 
basisbehoefte erbij te 
horen wordt bedreigd’
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Dit jaar zullen onze soldaten Uruzgan verlaten. 
Dat is lang geleden al besloten en als minister 
Verhagen dat echt wil veranderen belanden we in 
een kabinetscrisis, vervroegde verkiezingen, een 
kabinetsformatie en – vermoedelijk – het vertrek 
van Jan Peter als premier. Dat is natuurlijk fijn 
voor de oppositie maar het zou toch nog beter zijn 
als er géén kabinetscrisis kwam en onze soldaten 
gewoon naar huis gingen, definitief. Daarmee 
komt een einde aan een onderneming waar we 
nooit aan hadden moeten beginnen. Westerse 
militairen die democratie en welvaart brengen in 
andere culturen – het is een sprookje waarin we al 
decennia geloven maar dat bijna nooit werkelijk-
heid werd. 

Wij zelf maakten de vergissing in Indonesië. Het 
verarmde Nederland stuurde er 100.000 soldaten 
heen die twee oorlogjes wonnen maar de opstan-
delingen (of de vrijheidstrijders – het hangt er 
maar van af waar je zelf bij hoort) niet neersloe-
gen. We verspeelden al onze goodwill, alle kansen 
op sterke economische banden en wonnen niets. 
Vergeefse moeite, veel slachtoffers en hier en 
daar zelfs oorlogsmisdaden. De Belgen beleefden 
iets dergelijks met de Kongo, de Portugezen met 
Angola en Mozambique, de Fransen met Algerije, 
Vietnam en nog wat hoeken en gaten, de Britten 
in Malakka en Kenia – al deden ze het toch wat 
slimmer dan de andere koloniale machten (het is 
een hele eer om tot het Commonwealth te mogen 
behoren en cricket helpt ook). De Amerikanen 
beleefden hun droevigste uur in Vietnam. 

Het is een vluchtige opsomming en ik heb vast 
wat over het hoofd gezien. Jarenlang was het 
voornaamste argument: de bestrijding van het 
communisme. Als we niks deden werd alles com-
munistisch. We deden van alles – zonder resultaat 
maar het communistische gevaar verdampte om 
heel andere redenen. 

En nu is er een andere dreiging die op veel 
verschillende manieren wordt omschreven, maar 
in elk geval iets te maken heeft met moslimfun-
damentalisme, met ‘nine-eleven’, met Osama bin 
Laden. Hoe groot de bedreiging precies is, valt 
moeilijk te beoordelen. Maar dat hij verdwijnt 
door te vechten op het Afghaanse platteland en 
door in de hoofdstad een corrupt regime overeind 
te houden dat gelooft haast niemand meer. Het 
voornaamste argument is langzamerhand dat je 
president Obama niet in de steek kunt laten en 
dat het militaire bondgenootschap overeind moet 
blijven. Dat zijn secondaire argumenten en het 
is de vraag of ze enige indruk zouden maken als 
ons leger nog zou bestaan uit dienstplichtigen en 
niet uit professionals. Dienstplichtigen hebben 
een achterban die maatschappelijk en politiek 
van betekenis is. Hun offerbereidheid kan niet 
zonder een draagvlak in de burgermaatschappij. 
Beroepsmilitairen hebben zelf gekozen voor het 
krijgsbedrijf en daarmee is de kous af. 

Het wordt tijd om te aanvaarden dat militaire 
ondernemingen in streken die volgens ons niet 
deugen niets oplossen. De menselijke en materiële 
schade is aan beide zijden altijd groot en lang-
durig. Daar staat bijna niets positiefs tegenover. 
Laatst opperde iemand dat je de Afghanen nog het 
meest zou helpen door hun hele papaveroogst op 
te kopen en te vernietigen; dat zou effectiever zijn 
dan veel oorlog voeren en nu en dan een put slaan 
of een schooltje bouwen. Een origineel idee. Laat 
onze soldaten terugkeren. Vergeet de onhaalbare 
pretenties. Voor een land dat zelf het resultaat is 
van een 80-jarige opstand moet dat toch niet een 
dergelijk erg moeilijke opvatting zijn.

Dit was mijn laatste bijdrage aan idee. Ik wil mij 
concentreren op een paar zaken die veel tijd vergen 
en daar past deze column niet bij. En natuurlijk 
maak ik ook graag plaats voor een jongere generatie.

Column
Jan Vis
Uruzgan 

goed idee (het trok mensen het arbeidsleven in), 
maar in de praktijk hielpen deze banen niet om 
verdere uitsluiting op te heffen; er was vaak te 
weinig geregeld om doorstroming naar het echte 
arbeidsleven te realiseren.

Een laatste belangrijke punt is dat de kern van het 
probleem niet zozeer ligt bij sociale uitsluiting an 
sich, maar bij het gevoel van sociale uitsluiting. Dit 
gevoel is belangrijker dan het feit of iemand daad-
werkelijk buitengesloten wordt of niet. Natuurlijk 
is dit een wisselwerking: als allochtone jongeren 
lezen dat zij moeilijker werk krijgen dan autoch-
tone jongeren, leidt dit logischerwijs tot het 
gevoel buitengesloten te worden. De effecten van 
sociale uitsluiting kunnen dus al ontstaan voordat 
er sprake is van daadwerkelijke uitsluiting. 

Conclusie
Sociale uitsluiting is letterlijk een pijnlijke erva-
ring voor mensen. Het leidt tot een bedreiging van 
belangrijke behoeftes; om ergens bij te horen en 
om een betekenisvol leven te leiden. Mensen die 
buitengesloten worden, maar het gevoel hebben 
dat er in de toekomst kansen zijn om weer opge-
nomen te worden, raken gemotiveerd om zich zo 
te gedragen dat ze weer geaccepteerd worden. Als 
mensen echter het gevoel krijgen dat acceptatie 
niet meer mogelijk is, zijn de reacties destruc-
tiever en kan het tot agressief gedrag leiden. 
Langdurige gevoelens van buitensluiting leiden 
tot gelatenheid en passiviteit, wat de sociale 
uitsluiting kan versterken. De uitdaging is dus om 
sociale uitsluiting zoveel mogelijk te voorkomen, 
maar als dit eenmaal ontstaat toch de kans te 
bieden om snel weer opgenomen te worden. Als 
die kans (en hoop) er is, vergroot dit de motivatie 
en gebruik je de eigen kracht van mensen om het 
isolement te doorbreken.

Niels van de Ven is universitair docent en Ilja van 

Beest hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. 
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for Behavioral Economics Research. 

Dit artikel is te beluisteren als Podcast 
www.d66.nl/kennis/item/podcast_idee
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