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Summary

The relevance of Giddens’ structuration theory to empirical research in the social sciences

Giddens’ structuration theory is a widely appreciated attempt to bridge the old dualism between
‘agency’ and ‘structure’ in sociology. Theoretically, this theory has brought about an enormous amount
of reactions. However, the question of the relevance of the theory to empirical research has been
neglected thus far in the critical evaluation of Giddens’ work. This question is the focus of this paper.
First we examine Giddens’ theoretical views and those of his critics on this subject. Furthermore, the
paper discusses three empirical researches from different disciplines inspired by structuration theory.
Based on this information the pro’s and contra’s of structuration theory in the light of empirical rese-
arch are summarized. 

1. Inleiding

Anthony Giddens is een van de meest gelezen en besproken sociologen van de laatste decennia.
Zijn structuratietheorie wordt gezien als een originele poging om het oude dualisme tussen
handelen en structuur in de sociologie te doorbreken. Giddens’ uitgangspunt is de tegenstelling
tussen enerzijds structuralisme en positivisme en anderzijds de hermeneutische of interpretatie-
ve tradities in de sociale wetenschappen. Een van de belangrijkste betrachtingen van Giddens is
om een einde te maken aan wat hij noemt ‘these empire-building endeavours’ (Giddens, 1984,
2). Hiervoor verlegt hij het basisonderzoeksdomein van theorie. Wat centraal moet staan in
onderzoek is ‘noch de ervaring van de individuele actor, noch het bestaan van enige vorm van
sociale totaliteit maar wel sociale praktijken geordend in tijd en ruimte’ (Giddens, 1984, 2). 

De tegenstelling tussen handelen en structuur of subjectivisme en objectivisme en pogingen
om dit dualisme te overstijgen is een theoretisch struikelblok dat zo oud is als de sociologie
zelf.1Giddens is ook niet de eerste socioloog die zich aan een oplossing waagt. Om goed te
begrijpen wat er nieuw is aan de structuratietheorie is het nodig dieper in te gaan op de context
waarin de structuratietheorie ontstaan is. Na de Tweede Wereldoorlog was er een periode van
meer dan twintig jaar waarin de sociologie gedomineerd werd door wat de ‘orthodoxe consen-
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sus’ genoemd wordt. Het dominant theoretisch kader waarin de sociologie beoefend werd was
Parsons functionalisme. Tegen deze orthodoxie gingen een aantal groepen zich verzetten wat in
de late jaren zestig resulteerde in een ‘competitieve fase’ waarin de verschillende posities binnen
de sociologie elkaar bekampten en de ‘universele waarheid’ meer en meer veld moest ruimen
voor relativisme (Kilminster, 1991). Er volgde een tijdperk waarin de sociologie zich meer en
meer ging polariseren rond de micro/macro-tegenstelling. Giddens’ structuratietheorie dient
gezien te worden als reactie op deze tegenstelling. De poging tot synthese van Giddens is niet de
enige. Een heel aantal sociologen hebben tijdens en na Giddens getracht het micro/macro-
onderscheid te overstijgen. Zo kunnen we in de jaren negentig spreken over een ‘New
Synthesis’ beweging. Wat Giddens – samen met onder anderen Bourdieu – onderscheidt van
andere syntheses is dat hij het handelen/structuur debat herdefinieert in termen van dialectiek,
in plaats van dichotoom te denken. De gelijkenissen tussen Giddens en Bourdieu hebben ertoe
geleid dat ze stilaan als vertegenwoordigers van een (fictieve) school beschouwd worden die de
naam ‘structurisme’ gegeven kan worden (Jacobs, 1993). Ook Bhaskar (1978, 1979, 1989) kan
tot deze school gerekend worden. Het basisprincipe dat deze auteurs gemeen hebben is dat er
een wisselwerking is tussen actoren en sociale structuren in die zin dat individuen sociale struc-
turen vorm geven en creëren maar sociale structuren ook individuen en de keuzes die individu-
en maken vorm geven. 

Meer specifiek is de oplossing die Giddens (1984) biedt met zijn structuratietheorie de her-
conceptualisering van het dualisme in een dualiteit: ‘de dualiteit van de structuur’. Dit betekent
dat in plaats van twee aparte en tegengestelde fenomenen (handelen en structuur), er één komt,
namelijk structuur, die tweeledig is. Structuur in deze opstelling is intrinsiek verbonden met
handelen en andersom. De twee zijden worden verenigd door sociale praktijken, alledaagse
handelingen die mensen uitvoeren en die Giddens, zoals gezegd, als de focus van onderzoek
opneemt. Door alledaagse handelingen (routines) reproduceren actoren structuren en syste-
men. Structuren worden in Giddens visie ‘regels en hulpbronnen’ die zowel medium als resul-
taat zijn van sociale interactie. Sociale structuren zijn hier dus geen dwingende, onpersoonlijke
krachten die boven en afgescheiden van individuen staan maar zij zijn in plaats daarvan zowel
geïmpliceerd in als gereproduceerd door actoren die in hun dagelijks leven interageren met
anderen. Wanneer die structuren een min of meer vaste vorm gaan aannemen en er sprake is
van patronen van sociale relaties tussen actoren of collectiviteiten over tijd en ruimte, spreekt
Giddens van een systeem. Door steeds te benadrukken dat structuren ‘both enabling and con-
straining’ zijn en door de actor als een ‘knowledgeable and capable agent’ te conceptualiseren,
behoudt Giddens een voet in beide kampen van het dualismedebat. 

Hoewel het principe van dualiteit van structuur als het basisprincipe van de structuratiethe-
orie kan worden beschouwd, kan de structuratietheorie geenszins herleid worden tot dit ene
principe. Het unieke van de structuratietheorie is – naast dit principe en de nieuwe conceptie
van structuur die geïntroduceerd wordt – toch vooral het hele kader dat de structuratietheorie
biedt. Giddens is erin geslaagd om uitgaande van – nu eens geïnspireerd door, dan weer zich
afzettend tegen – een heel groot aantal sociologische en filosofische theorieën een coherent
denkkader te bieden. Iets wat niet veel andere auteurs tot een goed einde brachten. 
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We gaan hier echter niet dieper in op de inhoud van de structuratietheorie maar concentre-
ren ons verder op één aspect ervan, namelijk de mogelijkheden voor empirisch onderzoek. De
vraag die in dit artikel centraal staat is wat we met de structuratietheorie kunnen aanvangen?
Hoe wordt deze theorie concreet toegepast? In hoeverre kan deze theorie van nut zijn voor
empirisch onderzoek in de sociale wetenschappen? 

De hoge abstractiegraad en de ontologische aard van Giddens’ structuratietheorie maken
het niet makkelijk om op deze vragen een rechtlijnig antwoord te geven. De meningen zijn in
ieder geval verdeeld. Volgens sommige critici is het nagenoeg onmogelijk iets met deze theorie
te doen in concreet empirisch onderzoek (o.a. Archer, 1982; Gregson, 1987, 1989; Vaughan,
1999), andere auteurs zien het positiever in (o.a. Cohen 1989; Craib, 1992; Layder, 1994;
Phipps, 2001; Thrift, 1985). Allen zijn zij echter genuanceerd in hun visie en geen van de ‘posi-
tivo’s’ ziet de structuratietheorie rechtstreeks leiden tot empirisch onderzoek. Zij zien mogelijk-
heden maar eveneens moeilijkheden. 

Nadat de theoretische visies aan bod zijn gekomen, gaan we over tot het bespreken van een
aantal onderzoeken waarin er effectief uitgegaan wordt van de structuratietheorie. Op die
manier zien we hoe onderzoekers deze theorie concreet in de praktijk omzetten. Op basis van al
deze informatie kunnen we proberen een conclusie te trekken over wat Giddens’ structuratie-
theorie voor sociaal onderzoek kan betekenen. Vooraleer we op dit alles ingaan, bekijken we wat
Giddens zelf naar voren brengt in verband met dit onderwerp.

2. De aard van de structuratietheorie en empirisch onderzoek

Giddens’ visie in verband met zijn sociale theorie, meer bepaald zijn structuratietheorie, wordt
gebundeld weergegeven in The Constitution of Society (1984). Het is voornamelijk op dit boek
dat we ons baseren om de ideeën van Giddens over de structuratietheorie en mogelijke empiri-
sche toepassingen ervan, weer te geven. 2

Dat Giddens empirisch onderzoek belangrijk acht voor sociale theorie, blijkt uit het volgen-
de citaat: ‘Social theory has the task of providing conceptions of the nature of human social
activity and of the human agent which can be placed in the service of empirical work. The main
concern of social theory is the same as that of the social sciences in general: the illumination of
concrete processes of social life’ (Giddens, 1984, xvii). De taak weggelegd voor sociale theorie
kan echter geenszins het ontdekken van wetten of generalisaties zijn. Giddens (1984, xviii) wil
duidelijk afstand doen van een aantal ideeën die vaak gerelateerd worden aan theorie binnen de
sociale wetenschappen, namelijk dat de theorie moet kunnen worden uitgedrukt als een set van
deductief afleidbare wetten of generalisaties, of in een ‘zwakkere versie’, dat theorie in de sociale
wetenschappen essentieel moet bestaan uit generalisaties indien zij enige verklarende grond wil
hebben. Het ontdekken van wetten is dus niet het uiteindelijke doel van sociale theorie in de
visie van Giddens. Dit houdt in dat de structuratietheorie volgens Giddens niet empirisch te
testen is. Wat ziet hij dan wel als cruciale taak voor sociale theorie? 

De belangrijkste zorg van theorie is het voorzien in conceptuele middelen om te analyseren
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wat actoren weten over waarom ze doen zoals ze doen. Sociale theorie moet in hoofdzaak bezig
zijn met ‘het ontwikkelen en herwerken van concepten rond menselijk zijn en handelen, socia-
le reproductie en sociale transformatie’ (Giddens, 1984, xx). Hier blijkt duidelijk dat de struc-
turatietheorie een ontologisch kader wil bieden. Hij maakt zelf duidelijk wat hij hiermee
bedoelt (Giddens, 1991, 201): ‘I regard structuration theory as only one part of my writings as
a whole. Specifically, it is the label I attach to my concern to develop an ontological framework
for the study of human social activities. By ‘ontology’ here, I mean a conceptual investigation of
the nature of human action, social institutions and the interrelations between action and insti-
tutions. ( ...) I wanted to provide a new approach to categorizing and interpreting classical soci-
al thought’.

Wat Giddens biedt is dus niet een te testen theorie, maar wel een ontologische visie op de
maatschappij en op sociale theorie en sociaal onderzoek. In die zin kunnen we zijn volgende,
vaak geciteerde, uitspraak in verband met het nut van de structuratietheorie in sociaal onder-
zoek begrijpen: ‘The concepts of structuration theory, as with any competing theoretical per-
spective, should for many research purposes be regarded as sensitizing devices, nothing more.
That is to say, they may be useful for thinking about research problems and the interpretation
of research results’ (Giddens, 1984, 326-327). 

In een interview zegt Giddens (in: Munters e.a., 1985, 104 e.v.) in dit verband dat ‘wanneer
men op basis van de structuratietheorie een onderzoeksprogramma wenst te ontwikkelen, deze
theorie – die nu eenmaal een sterk formeel karakter heeft – daartoe eerst met een meer substan-
tiële theorie van sociale organisatie en sociale verandering moet worden verbonden’. Er kan niet
zomaar een concreet onderzoeksprogramma worden afgeleid van de structuratietheorie maar
dit kan er wel op worden geënt. Volgens Giddens (in: Munters e.a., 1985, 105) kan zijn per-
spectief dus ‘wel degelijk van invloed zijn op het feitelijk onderzoek dat men doet – echter niet
op methodologisch niveau’. Het perspectief schrijft niet voor dat je mensen geen vragen meer
zou mogen voorleggen over wat voor onderwerp dan ook, of dat al het onderzoek van nu af aan
slechts betrekking zou mogen hebben op overzichtelijke interactie-settings of iets dergelijks.
Wel gelooft Giddens (in Munters e.a.., 1985, 106) dat het zinvol is om zich in het onderzoek op
bepaalde thema’s en verschijnselen toe te leggen vanuit een welomschreven theoretisch perspec-
tief, dat kleur en inhoud geeft aan de empirische resultaten’.

Hoe dat juist moet gebeuren, daar geeft Giddens weinig aanwijzingen over. In The
Constitution of Society is er één hoofdstuk dat ingaat op empirisch onderzoek.3 In eerste instan-
tie vat Giddens hier in tien punten de voornaamste aspecten van zijn theorie samen.4 Deze
samenvatting is handig om uit ‘The Constitution of Society ‘– een werk waarvan het lezen door
Craib (1992, 4) vergeleken wordt met ‘trying to catch quicksilver’ – te halen wat Giddens nu als
de basisconcepten ziet maar het zijn zeker geen punten die zo maar omgezet kunnen worden in
onderzoeksvragen of empirisch waarneembare noties. Vervolgens geeft hij op basis van deze tien
punten een drietal algemene richtlijnen voor sociaal onderzoek (Giddens, 1984, 284-288). De
eerste richtlijn is dat sociaal onderzoek steeds een noodzakelijk cultureel, etnografisch of antro-
pologisch aspect moet bevatten. Dit heeft te maken met de dubbele hermeneutiek die geldt in
de sociale wetenschappen: de fenomenen die de sociale wetenschappen onderzoeken zijn reeds
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betekenisvol. De concepten die sociologen uitvinden, zijn concepten van tweede orde in die zin
dat zij bepaalde conceptuele capaciteiten veronderstellen bij de actoren naar wiens gedrag ver-
wezen wordt. Het ligt echter in de aard van de sociale wetenschappen dat deze concepten van
tweede orde, door hun toepassing in het sociale leven, concepten van eerste orde kunnen wor-
den. 

Als tweede richtlijn stelt Giddens dat het belangrijk is in sociaal onderzoek om aandacht te
hebben voor de complexe vaardigheden waarover actoren beschikken om de contexten van hun
dagelijks gedrag te coördineren. Het sociaal leven kan in veel gevallen voorspelbaar zijn maar
deze voorspelbaarheid is in veel aspecten gestuurd door sociale actoren. Het gebeurt niet los van
de redenen die actoren hebben voor hun gedrag. Hoewel de studie van onbedoelde gevolgen en
niet-erkende voorwaarden een belangrijk deel uitmaakt van sociaal onderzoek, mogen we niet
vergeten dat deze gevolgen en voorwaarden steeds dienen te worden geïnterpreteerd binnen de
stroom van intentioneel gedrag. Ten derde moet de onderzoeker steeds aandacht hebben voor
de tijd-ruimteorde van het sociaal leven. Hiermee pleit Giddens ervoor dat sociaalwetenschap-
pers zouden samenwerken met historici en geografen. 

Gregson (1989, 299) merkt terecht op dat aan deze richtlijnen twee problemen verbonden
zijn. Ten eerste is het onduidelijk hoe deze drie richtlijnen afgeleid worden uit de tien basispun-
ten, zoals Giddens stelt. Volgens Gregson zijn zij niet van deze punten afgeleid maar wel van
hun oorsprong, namelijk Giddens’ poging om een ontologie van de samenleving te geven. Ten
tweede zijn de richtlijnen zelf van weinig nut voor empirische onderzoeksprojecten. Ze zijn niet
specifiek genoeg om concreet toepasbaar te zijn: ‘( ...) whilst few would disagree that social rese-
arch has an etnographic moment, that people demonstrate a vast number of skills in the course
of daily life and that temporal and spatial structures are critical, for the purpose of empirical
research the key questions concern which ‘actors’, which skills and which temporal and spatial
structures we choose to investigate; and how we investigate these, where and when’ (Gregson,
1989, 240). 

Verder gaat Giddens in dit hoofdstuk in op een aantal specifieke problemen in verband met
de empirische kant van de structuratietheorie. Om zijn ideeën te illustreren gebruikt hij drie
onderzoeken: Learning to Labour van Paul Willis (1977), Were they pushed or did they jump? van
Diego Gambetta (1983) en Capitalism Divided? The City and Industry in Britain van G.K.
Ingham (1984). Geen van deze drie onderzoeken is gebaseerd op de structuratietheorie. Ze
illustreren echter wel bepaalde concepten en ideeën van de structuratietheorie. Giddens geeft
hiermee aan dat goed onderzoek niet noodzakelijk vanuit zijn theorie moet gebeuren. Het feit
dat in deze onderzoeken zeer verscheiden onderzoeksmethoden gebruikt worden, is in overeen-
stemming met Giddens’ overtuiging dat de scherpe scheidingslijn tussen kwantitatief en kwali-
tatief onderzoek of tussen statistische en interpretatieve methoden afgewezen moet worden.
Giddens pleit voor een combinatie van de twee onderzoeksmethoden. Dit betekent echter niet
dat die methoden noodzakelijkerwijze gecombineerd dienen te worden in elk onderzoek. De
onderzoeker kan zich volgens Giddens zonder probleem richten op het handelend dan wel
institutioneel aspect van het sociale leven. 

Hiervoor voorziet Giddens (1984, 288) wat hij noemt ‘methodological bracketing’. Volgens
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de structuratietheorie zijn er twee types van methodologische haakjes mogelijk in sociologisch
onderzoek: institutionele analyse en analyse van strategisch gedrag. In de institutionele analyse
worden structurele eigenschappen behandeld als ‘chronisch gereproduceerde kenmerken van
het sociale leven’. In dit soort analyse worden met andere woorden de vaardigheden en het
bewustzijn van actoren tussen haakjes gezet. De analyse van strategisch gedrag is gericht op wij-
zen waarop actoren bij het opbouwen van sociale relaties een beroep doen op structurele eigen-
schappen. Structuren worden hier tussen haakjes geplaatst. Zij worden als methodologisch
‘gegeven’ beschouwd wat niet wil zeggen dat ze niet geproduceerd en gereproduceerd worden
door menselijk gedrag. 

Op dit principe van ‘methodologisch tussen haakjes zetten’ is er heel wat kritiek gekomen.
Volgens Kilminster (1991, 77) biedt het principe een legitimatie voor onderzoekers om in hun
‘localized setting or small corner of the societal web’ te blijven. Cohen (1989, 89) stelt dat er
naast de twee soorten van methodologische haakjes die Giddens voorstelt nog een derde soort
nodig is, namelijk die van systeemanalyse. Giddens geeft volgens hem niet genoeg aandacht
voor de methodologische haakjes nodig voor het analyseren van de tijd-ruimtepatronen van
sociale systemen. Systeemanalyse kan hier een oplossing bieden. Stones (1991) stelt vervolgens
dat de structuratietheorie nood heeft aan nog een vierde vorm van methodologisch tussen haak-
jes zetten indien zij tegemoet wil komen aan de kritiek van Thrift (1985) dat de structuratiethe-
orie enkel handelt over micro-situaties enerzijds en wereldmachten anderzijds en niet over dat
wat ertussen zit. De analyse van de strategische context van actie kan volgens Stones deze ’mis-
sing institutional link’ zijn. Strategische contextanalyse ten slotte, kan worden gebruikt waar
’the problem being addressed called for a knowledge of the strategic terrain which faces an agent
and which constituted the range of possibilities and limits of the possible; among other
questions such knowledge is necessary in order to develop counter-factual claims about strate-
gic possibilities’ (Stones, 1991, 676).

3. Andere auteurs over wat de structuratietheorie kan bijdragen aan empi-
risch onderzoek

De structuratietheorie heeft heel wat reacties teweeggebracht in het domein van de sociale
wetenschappen (o.a. Bryant & Jary, 1991; Cohen, 1989; Craib, 1992; Held & Thompson,
1989). Het onderwerp van de empirische relevantie van deze theorie werd echter vrijwel gene-
geerd in de kritische evaluatie van Giddens’ werk (Gregson, 1989, 236). Deels is dit te wijten
aan het gebrek aan aandacht die Giddens zelf heeft besteed aan dit onderwerp. Gregson vindt
het moeilijk om te zien wat de precieze kenmerken zijn van empirisch onderzoek op basis van
de structuratietheorie. Het feit dat Giddens empirisch werk ter illustratie aanbrengt dat door
andere theorieën werd geïnformeerd, suggereert twee mogelijkheden: of de concepten van de
structuratietheorie zijn niet specifiek voor deze theorie of zij zijn zo algemeen dat ze compatibel
zijn met verschillende sociale theorieën. Samengevat ziet Gregson in de structuratietheorie wei-
nig nut voor empirisch onderzoek. Dit heeft te maken met de aard en de doelstellingen van de
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structuratietheorie: ‘Given all this, we can label structuration theory a second-order theory
whose concerns are not with theorizing the unique (i.e. with explaining the events or contin-
gencies of particular periods or places), but with conceptualizing the general constituents of
human society (i.e. agency, structure, time, space, power,  ...) (Gregson, 1989, 245).’ 

Voor een ‘tweede orde’-theorie is het empirisch onderzoek op zich weinig relevant. Het the-
oretische is gescheiden van het empirische en als de theorie empirisch onderzoek dan toch
gebruikt, is het ‘to sensitize empirical work to ontological concerns, or to develop ontological
arguments through illustration’ (Gregson, 1989, 246). Men kan van de structuratietheorie niet
verwachten dat zij empirische onderzoeksvragen of toepasselijke categorieën voor empirische
analyse voortbrengt en ook het direct transfereren van structuratieconcepten naar empirische
analyse is misleidend. Juist omdat voor de structuratietheorie ontologische concepten centraal
staan, wat wil zeggen dat de vragen en de categorieën die de structuratietheorie naar voren
brengt meer te maken hebben met de validiteit van haar ontologische stellingen dan met empi-
rische onderzoeksvragen. 

Het probleem is vooral dat Giddens zelf verwarring schept met ten eerste zijn visie op theo-
rie die hij in The Constitution of Society naar voren brengt, namelijk dat de concepten van de
structuratietheorie dienen als sensibiliserende instrumenten (‘sensitizing devices’) (cf. supra) en
ten tweede de illustraties die hij aanbrengt (Gambetta, 1982; Ingham, 1984; Willis, 1977).
Giddens maakt niet duidelijk hoe de relatie tussen structuratietheorie en empirisch onderzoek
gezien moet worden en daardoor lijkt het alsof de structuratieconcepten letterlijk kunnen inge-
bracht worden ‘to sensitize empirical projects’ (Gregson, 1987, 80). Dit is niet het geval en de
reden daarvoor is dat structuratietheorie een theorie is van tweede orde. 

Craibs kritiek ligt in dezelfde lijn als die van Gregson. Hij verwijst naar Cohen om de moei-
lijkheid van het ontwikkelen van een onderzoeksprogramma op basis van de structuratietheorie
aan te tonen: ‘The theory offers an ontology of social life; it tells us, if you like, what sort of
things are out there in the world, not what is happening to or between them; it does not give us
anything to test or find out’ (Craib, 1992, 108). Volgens Craib (1992, 110) ‘geeft Giddens wel
de ingrediënten van de maaltijd maar zegt hij niet hoe ze moeten worden klaargemaakt, hoe ze
op het bord moeten worden georganiseerd of in welke volgorde we ze moeten bestuderen’. 

Ook Cohen (1989) is kritisch over de relevantie van de structuratietheorie voor empirisch
onderzoek: ‘Structuration theory does not propose empirically relevant accounts of substantive
circumstances or events, it does not provide a method of theory construction, and it is not a
‘grand theory’ for the systematic integration of concepts, or the progressive accumulation of
social scientific research’ (Cohen, 1989, 1). Maar iets verder zegt hij dan weer: ‘Structuration
theory, however, presumes that these ontological assumptions deserve close attention and
sustained elaboration. Although it does not develop substantive accounts of the empirical social
world in any given socio-historical domain, structuration theory is designed to inform the deve-
lopment of such accounts. That is to say, it provides ontological resources for the formulation of
empirically oriented theory and research’ (Cohen, 1989, 2). Op basis van de structuratietheorie
kan er volgens Cohen geen onderzoeksprogramma in termen van Kuhn of Lakatos ontwikkeld
worden. Daarnaast leent de structuratietheorie zich in principe niet gemakkelijk tot de cumula-
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tieve ontwikkeling van wetenschappelijke kennis. Langs de andere kant is de structuratietheorie
erg geschikt om substantieve studies van het type dat vandaag uitgevoerd worden door histori-
sche sociologen, te beïnvloeden. Zoals blijkt uit Giddens’ eigen studies over moderniteit, zijn
historische kwesties redelijk consistent met de principes van de structuratietheorie (Cohen,
1989, 282). Naast historisch onderzoek kan de structuratietheorie ook nuttig zijn voor het
beschrijven van systemen over tijd en ruimte, en voor het onderzoeken van de structurele eigen-
schappen van systemen. De belangrijkste studies vanuit de structuratietheorie combineren
kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden. Alle onderzoeken die consistent willen zijn
met de structuratietheorie moeten enig inzicht hebben in het praktisch begrijpen van actoren
van hun eigen gedrag en dat van anderen, en hoe zij zin geven aan de sociale omstandigheden
waarin dat gedrag voorkomt (Cohen, 1989, 282-283). 

Thrift (1985, 620) zegt erg teleurgesteld te zijn over de manier waarop Giddens structura-
tietheorie met empirisch werk verbindt in The Constitution of Society. Daarvoor geeft hij drie
redenen. Ten eerste werden de punten die Giddens aanhaalt over de relatie tussen theorie en
empirisch onderzoek reeds door anderen naar voren gebracht, en zelfs beter. Ten tweede vindt
Thrift het gebruik van voorbeelden van onderzoeken die niet vanuit de structuratietheorie zijn
uitgevoerd, verdacht. Willis’ onderzoek werd bijvoorbeeld sterk bekritiseerd voor het gebruikte
theoretische kader en Thrift is helemaal niet zeker dat dit werk wel past binnen de structuratie-
theorie. De derde reden werd door anderen reeds aangehaald en heeft te maken met het feit dat
Giddens zelf zijn theorie slechts voorstelt als een ‘aanpak’, waarbij de concepten kunnen gelden
als sensibiliserende instrumenten (‘sensitizing devices’). Hierover zegt Thrift (1985, 621) dat
Giddens ‘surely claims too little’. De structuratietheorie met haar tendens tot contextualisering
zou volgens Thrift aanzienlijk wat kunnen zeggen over epistemologie en onderzoeksmethoden.
Maar deze ambities worden helemaal de grond in geboord door Giddens notie van sociale theo-
rie als louter ‘een aanpak’. 

Layder (1994) is het niet eens met de critici die stellen dat de structuratietheorie een typi-
sche abstracte theorie is die weinig relevant is voor reële aardse zaken. Theorieën als de structu-
ratietheorie zijn op andere manieren met de empirische wereld verbonden dan theorieën meer
rechtstreeks gericht op empirische problemen. Het toepassen van de structuratietheorie vergt
volgens Layder misschien wat extra werk en meer inventiviteit, tenminste bij de start van het
onderzoek, dan gewoonlijk. Maar het is in zijn opinie zeker fout te stellen dat de structuratie-
theorie niets kan betekenen voor empirische onderzoeksproblemen of zich niet leent tot empi-
risch onderzoek, in de eerste plaats omdat in vele onderzoeken deze theorie gebruikt is (of toch
delen ervan). Het is niet heel verwonderlijk dat Layder één van die onderzoekers is die effectief
empirisch onderzoek heeft gedaan op basis van de structuratietheorie. We zullen verder nog
zien wat dat juist inhoudt. Volgens Layder (1994, 147) is het de verdienste van Giddens dat hij
de structuratietheorie op een niet-dogmatische en flexibele manier heeft opgebouwd. Dit komt
het empirisch onderzoek hierin gegrond, ten goede. 
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4. Een antwoord van Giddens

Giddens heeft op enkele plaatsen gereageerd op zijn critici. Over het algemeen blijft hij bij zijn
mening die al in The Constitution of Society terug te vinden was, namelijk dat de structuratiethe-
orie geen onderzoeksprogramma is. Wel zouden de concepten moeten gezien worden als sensi-
biliserende instrumenten (‘sensitizing devices’) die op een selectieve wijze gebruikt worden in
het denken over onderzoeksvragen of de interpretatie van bevindingen. 

Giddens’ structuratietheorie, concepten of ideeën ervan, zijn gebruikt in zeer verscheiden
onderzoekscontexten. Zelf is hij hier niet altijd tevreden over (Giddens, 1991, 213). In het alge-
meen houdt hij het minst van die onderzoeken die getracht hebben de structuratietheorie in
toto in een bepaald onderzoeksveld te integreren. Het algemene kader van de structuratietheo-
rie is relevant voor iedereen die schrijft over zeer algemene zaken van sociale organisatie en
transformatie, zoals Giddens zelf tracht te doen. In veel, eerder beperkte, onderzoeksvelden is
het niet bijzonder relevant om een brede waaier van concepten in te brengen. Daarom vindt
Giddens die onderzoeken waarbij concepten van de structuratietheorie of van andere van zijn
schrijfsels, op een spaarzame en kritische wijze gebruikt worden, de meest geslaagde. Hij geeft
ook voorbeelden van goed onderzoek (Burman, 1988; Connell, 1987; Dandeker, 1989), alle-
drie macro-sociologische analyses die niet expliciet vanuit de structuratietheorie vertrekken
maar af en toe er wel naar verwijzen. 

Giddens (1989, 293 e.v.) gaat niet helemaal akkoord met de kritiek van Gregson. Hij
gelooft in de relatieve autonomie van theorie en onderzoek. Theoretisch denken dient voor een
substantieel deel binnen de eigen termen te opereren en kan niet verwacht worden op elk punt
verbonden te worden aan empirische overwegingen. Empirisch werk, langs de andere kant, kan
niet opereren zonder abstracte concepten of theoretische begrippen maar deze dienen selectief
gebruikt te worden en kunnen niet alomtegenwoordig zijn. Volgens Giddens zijn de basisstel-
lingen van de structuratietheorie inderdaad bedoeld om toepasbaar te zijn op de hele menselijke
sociale activiteit, in elke actiecontext. Andere concepten, zoals bijvoorbeeld de ‘commodificatie
van ruimte’ of ‘surveillancemechanismen’ hebben dan weer iets meer substantie. 

Giddens is echter niet akkoord met het onderscheid dat Gregson maakt tussen eerste-orde
en tweede-orde concepten. Sommige concepten zijn abstracter dan andere, maar zelfs de meest
abstracte concepten doorkruisen of kunnen verbonden worden met meer specifieke concepten.
De structuratietheorie, in haar abstracte en algemene vorm, is volgens Giddens niet irrelevant
voor empirisch onderzoek. Hij blijft erbij dat het kader van de structuratietheorie concepten
kan voorzien die relevant zijn voor empirisch onderzoek. In zijn antwoord op Gregson gaat
Giddens (1989, 297-301) verder in op hoe sociaal onderzoek kan plaatsvinden dat vertrekt van-
uit de structuratietheorie maar ook hier blijven zijn aanwijzingen zo algemeen dat ze van weinig
concreet nut zijn in het empirisch onderzoek. 
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5. Empirisch onderzoek vanuit de structuratietheorie

Tot hier toe bleef de discussie over mogelijke empirische toepassingen van de structuratietheorie
beperkt tot het theoretisch niveau. Dit artikel wil echter verder gaan en kijken hoe sociale
wetenschappers de structuratietheorie concreet gebruiken in onderzoek. Hiervoor werden er
drie voorbeelden geselecteerd van empirisch onderzoek vanuit de structuratietheorie. De voor-
beelden komen uit zeer verscheiden onderzoeksdomeinen: de vleeshandel (Smith, 1983), het
onderwijs (Layder e.a., 1991) en de bedrijfswereld (Jones e.a., 2000). Er werd geopteerd om
ruimer dan het eigen onderzoeksdomein te gaan kijken en drie zeer verschillende studies aan
bod te laten komen om de variatie in structuratietheoretisch onderzoek aan te tonen.
Bovendien kozen we een onderzoek uit elk van de drie recentste decennia waardoor er ook vari-
atie in tijd ingebouwd wordt. De onderzoeken die Giddens zelf aanhaalt als zijnde ‘goede
onderzoeken’, kwamen niet in aanmerking aangezien de structuratietheorie daar slechts zeer
sporadisch aan bod komt. 

Het eerste voorbeeld (Smith, 1983) is een van de eerste onderzoeken op basis van de struc-
turatietheorie. Het is uitgekomen zelfs voor Giddens overzichtswerk rond de structuratietheo-
rie, The Constitution of Society (1984), geschreven was. Het tweede voorbeeld (Layder e.a.,
1991) werd uitgevoerd toen de structuratietheorie al veel meer op punt stond. Het is één van de
weinige interessante onderzoeken binnen het domein van het onderwijs, dat uitgaat van de
structuratietheorie. Een bijkomende reden om voor dit onderzoek te kiezen, was dat Layder
(1994) ook op theoretisch vlak bezig geweest is met de structuratietheorie. Het derde voorbeeld
(Jones e.a., 2000) is een zeer recente organisatiestudie. De reden waarom we dit onderzoek kie-
zen is de nadruk op het organisatieaspect, dat bij de andere twee voorbeelden niet aan bod
kwam. 

5.1 Een casestudy van structuratie: ‘The Pure-Bred Beef Business’ (Smith, 1983)

Het eerste onderzoek dat we bespreken is van Charles W. Smith en gaat over de handel in kwa-
liteitsrundvlees. Dit onderzoek is een van de bekendste onderzoeken die gevoerd zijn op basis
van de structuratietheorie. Giddens (1983) zegt over dit onderzoek dat het niet in zijn bedoe-
ling lag dat de structuratietheorie op zo’n directe manier toegepast zou worden in empirisch
onderzoek als Smith doet. Het is een voorbeeld van het soort onderzoek dat Giddens zelf niet zo
ziet zitten, namelijk de vertaling in toto van de structuratietheorie naar een bepaald onder-
zoeksveld. We bekijken hoe Smith dit concreet aanpakt. 

De bedoeling van Smith is tweeledig. Ten eerste wil hij de toepasbaarheid en de kracht van
het structuratieconcept bij het verklaren van complexe empirische data aantonen. Ten tweede
stelt hij enkele aanpassingen en uitbreidingen van dit concept voor. De structuratie/transforma-
tievisie5 is volgens Smith theoretisch aantrekkelijk maar moeilijk concreet toe te passen op soci-
ale activiteiten. Deze visie benadrukt ‘de voortdurend reproductieve aard van een wederkerige
‘causale’ relatie van actoren op de samenleving en de samenleving op actoren’ (Smith, 1983, 3).
Het perspectief is volgens Smith bijzonder geschikt voor het beschrijven van sociale continuïteit
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en verandering. Er worden echter weinig parameters gegeven. Dergelijke parameters bestaan
volgens Smith echter wel. Als parameters voor het analyseren van sociale contexten, praktijken
en oriëntaties introduceert hij vier modaliteiten: organisme/libido, anderen/macht,
objecten/instrumentele en symbolische betekenis/orde. Elke modaliteit wordt gedefinieerd in
termen van, onder andere, het onderliggende doel van de praktijk of oriëntatie, de vorm van de
relatie en de mate van reflectiviteit. Smith gaat in zijn artikel niet verder in op deze modalitei-
ten. Zijn doel is enkel om het concept van verschillende modaliteiten te introduceren als para-
meters voor het analyseren van sociale context, praktijken en oriëntaties. 

Wanneer de structuratietheorie op deze manier aangepast wordt, is de resulterende visie er
één die kan worden gekenmerkt als ‘the dynamic interplay of agents, contexts and existing
behavior patterns in determining the relative priority of the various modalities of social life in
the continually reproduced patterns of behavior, contexts and agents’ (Smith, 1983, 5). Elke
verandering kan dan gezien worden als meer of minder nadruk leggend op de ‘libidinale’, eco-
nomische, politieke en/of symbolische aard van de uitwisseling, in termen van de modaliteiten
van het sociale leven. De analyse van de verzamelde data maakt duidelijk hoe Smith de structu-
ratietheorie concreet ziet functioneren. 

De data bestaan uit 200 uren aan participerende observatie, inclusief 20 semi-gestructureer-
de interviews over operaties in de handel van het ‘kwaliteitsrundvlees’. Volgens Smith kan deze
handel niet louter economisch beschouwd worden. Om de handel correct te begrijpen moet
men verder kijken dan het economisch belang. Zo werden er statuspremies ingesteld voor pro-
ducten die een zekere ‘kwaliteit’ hebben en is het belangrijkste doel binnen de handel het pro-
duceren van kwaliteitsbeesten. Zij zorgen voor prestige. Kwaliteit betekent hier een symbolisch
kenmerk, geen fysiek kenmerk. Hoewel kwaliteit wel gegrond is in fysieke kenmerken van de
beesten draait het veeleer om een specifieke combinatie van kenmerken die zelf het product zijn
van een hermeneutisch proces. Natuurlijk zijn er ook steeds economische elementen terug te
vinden in zowel de belangen van de eigenaars als de producten zelf. Deze economische logica
leidde tot een hoge graad van productrationalisatie. Het definiëren van kwaliteitsbeesten is voor
eigenaars immers niet voldoende, ze willen ze ook produceren. Wanneer echter de rationalise-
ringstechniek van de handelaars bekeken wordt, valt op dat deze niet gericht is op productie an
sich. Het draait niet om kwantiteit, wel om kwaliteit. Dé voorwaarde voor het uitvoeren van
zo’n gerationaliseerd programma is het bijhouden van de juiste documenten en verslagen. Het
statusbelang van de eigenaars en het belang van deze geschreven documenten brengen Smith
ertoe te stellen dat de modaliteit van de symbolische betekenis domineert. Binnen deze symbo-
lische modaliteit, houden de productieactiviteiten echter ook economische structuren in: er zijn
eigenaars en werknemers, er is verkoop, enz. 

Langs de verkoopskant speelt de modaliteit van de symbolische betekenis een nog directere
rol in de patronen van het gedrag. De verkoper noemt de potentiële koper zijn ‘goeroe’. Dit
geldt vooral voor nieuwe kopers. Er bestaat ook een heel ritueel wanneer er een koper langs-
komt. Dit ritueel is min of meer hetzelfde in bijna alle kwaliteitsboerderijen. Tussen de verschil-
lende eigenaars bestaan er herenakkoorden die moeten voorkomen dat eigenaars klanten stelen
van andere eigenaars. De sleutel die dit systeem doet werken, is de nadruk die continu gelegd

2005, jaargang 80, nr. 1

79



wordt op het kweken van kwaliteitsdieren en niet zozeer op het maximaliseren van winsten op
korte termijn. Samengevat betekent dit dat het hele proces veeleer gestructureerd wordt in ter-
men van de symbolische betekenismodaliteit. De economische modaliteit komt slechts op de
tweede plaats. De complexe gedragspatronen binnen de rundvleesindustrie hebben een bestaan
en een dwingende kracht van zichzelf die een impact hebben zowel op oriëntaties als op context.
Er is een continue wisselwerking tussen intenties, context en praktijken. 

Volgens Smith (1983, 12) tonen de gegevens de toepasbaarheid van het structuratie/trans-
formatiemodel aan: de bestaande praktijken worden niet enkel constant gereproduceerd maar
ze worden gereproduceerd door de wisselwerking van handelen, sociale context en vroegere
praktijken. Het materiaal toont ook aan dat sociale praktijken die op het eerste zicht weinig te
maken hebben met het instellen van een symbolische orde in feite sterk betrokken kunnen zijn
bij dit soort activiteiten terwijl andere praktijken die hier op het eerste zicht bij betrokken zijn,
in feite meer materiële belangen vertegenwoordigen. De rationaliteit van concrete sociale trans-
acties kan niet juist begrepen worden in termen van of het subjectieve – fenomenologische – of
het objectieve – structurele. Het goed begrijpen van deze transacties vereist veeleer het kijken
naar de wisselwerking van de verschillende elementen van deze transacties. Het
structuratie/transformatiemodel zorgt voor de basis van dit inzicht door intentionaliteit analy-
tisch af te splitsen van actoren en deze intentionaliteit onafhankelijk van actoren – hoewel con-
stant door hen gereproduceerd – te laten bestaan binnen sociale structuren verbonden met
voortdurende sociale praktijken (Smith, 1983, 13).

Het baseren van intentionaliteit in voortdurende praktijken dient nog voor een andere
belangrijke taak, de transitie van micro-processen naar macro-processen. Een voordeel van de
structuratie/transformatievisie is namelijk dat processen die inherent micro-processen zijn,
zoals veranderingen in individuele attitudes en gedrag, de onafhankelijkheid krijgen die nodig
is om te functioneren als deel van een macro-proces. Het principe hierachter is dat toekomstige
praktijken niet enkel gedetermineerd worden door het handelen van actoren, maar door vroe-
gere praktijken waarin vroeger handelen geobjectiveerd werd. In het geval van handel in kwali-
teitsrundvlees kan de symbolische betekenismodaliteit duidelijk kenmerkend genoemd worden
voor de handel in haar geheel. Individuen kunnen vrij zijn om te denken en handelen zoals ze
kiezen maar gevestigde praktijken en aanvaarde definities hebben het effect dat ze gelijkaardig
gedrag en antwoorden veroorzaken bij personen die normaal gezien zeer verschillende doelstel-
lingen hebben. 

Het is duidelijk dat in dit onderzoek het structuratieprincipe een belangrijke rol speelt. Dit
principe wordt als het ware ‘vertaald’ naar het domein van de handel in rundvlees. De vraag of
dit concept nu werkelijk iets bijdraagt aan het onderzoek is niet gemakkelijk te beantwoorden.
Zoals gezegd, is Giddens zelf niet te spreken over de poging van Smith. De bedenker van een
theorie heeft echter niet het alleenrecht om toepassingen van deze theorie te beoordelen. En
zeker niet als hij zelf niet aantoont hoe het dan wel moet. Smiths onderzoek is ongetwijfeld een
verdienstelijke poging om de structuratietheorie in praktijk om te zetten. De indruk die men
hier krijgt is echter dat het empirisch onderzoek ondergeschikt is aan de theorie. Het onderzoek
lijkt eerder een illustratie van hoe het structuratieprincipe werkt. Op zich is dat een interessante
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oefening. De structuratietheorie is een vrij abstracte theorie en alles wat kan helpen om de the-
orie te concretiseren is bruikbaar. Op die manier blijft het echter wel een theoretische aangele-
genheid – geïllustreerd met empirische gegevens. Feit hier is dat er vanuit het structuratietprin-
cipe vertrokken wordt. Dat principe wordt als gegeven beschouwd en de gegevens die
verzameld werden, worden vervolgens beschreven volgens het structuratieprincipe. 

Wanneer we kijken naar de oorspronkelijke bedoeling van Smith: de toepasbaarheid en de
kracht van het structuratieconcept aantonen en enkele aanpassingen en uitbreidingen van het
concept voorstellen, denk ik wel dat we kunnen stellen dat deze bedoeling bereikt is. Uit het
onderzoek wordt inderdaad de toepasbaarheid van het structuratieconcept aangetoond en er
worden ook enkele uitbreidingen voorgesteld. Mij lijkt het echter dat er over het onderzoeks-
onderwerp zelf weinig nieuws verteld wordt. 

5.2 De empirische correlaties van actie en structuur: de transitie van school naar werk (Layder
e.a., 1991)

Het tweede onderzoek dat we bespreken is van Derek Layder, David Ashton & Johnny Sung.
Het werd gekozen omdat dit onderzoek binnen het onderwijsveld een van de weinige recente
en interessante toepassingen vormt van de structuratietheorie.6 Er is reeds lang een debat aan de
gang tussen sociologen en psychologen omtrent de mate waarin jongeren hun keuze kunnen
volgen tijdens hun intrede in de arbeidsmarkt. Dit debat is een spiegel van de meer theoretische
discussie tussen sociologen over de relatie tussen handelen en structuur. Door empirisch onder-
zoek naar de respectievelijke invloed van structurele en individuele variabelen bij de overgang
van school naar werk trachten Layder e.a. (1991) meer inzicht te verwerven in de relatie tussen
sociale structuren en sociaal handelen. 

Handelen en structuur worden geoperationaliseerd in respectievelijk individuele en structu-
rele variabelen. De auteurs onderscheiden drie types van individuele variabelen die verbonden
zijn met strategisch handelen: prestatievariabelen (behalen van A-niveaus en andere kwalifica-
ties), attitudevariabelen (gerichtheid op de toekomst en bereidheid om te reizen met het oog op
het vinden van werk) en gedragsvariabelen (de intensiteit van het zoeken naar een baan, het
aannemen van de eerste baan die aangeboden wordt, het gebruiken van informele wegen om
werk te vinden, enz.). De structurele variabelen die opgenomen werden, zijn: een elementaire
maatstaf voor klasse, woonplaats, sekse en werkloosheidsgraad in de lokale arbeidsmarkt.
Vervolgens wordt via gebeurtenissenanalyse en het proportionele kansmodel van Cox 7@kop2:
nagegaan welke variabelen het terechtkomen in bepaalde arbeidsmarktsegmenten bepalen. 

De data suggereren dat in de hogere gesitueerde beroepen het vooral individuele variabelen
zijn die de toegang bepalen terwijl in de lagere en middencategorieën de structurele variabelen
een belangrijkere rol spelen. In de hogere segmenten zijn de factoren die individuen zien als een
product van hun eigen inspanningen en prestaties het meest significant bij de intrede in de
arbeidsmarkt. In de lagere en middenregionen hebben de structurele variabelen meer impact,
zowel wat betreft het aantal significante variabelen als hun kwantitatieve impact op de toe-
gangskansen. Er is echter geen simpele lineaire relatie te vinden tussen structurele variabelen en
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de status van de baan die men aanneemt. De seksevariabele blijkt meer bepaald de stoorzender
te zijn: deze variabele is in bijna elke categorie van beroepen significant en heeft een zeer groot
effect op de toegang tot de sector van bedienden en verkoop. De resultaten illustreren bijgevolg
hoe de dwang van structurele variabelen varieert naargelang de sociale context. 

Omgekeerd is de graad waarin het individu het resultaat van het transitieproces van school
naar werk kan beïnvloeden, direct gerelateerd aan de mate waarin externe beperkingen voorko-
men. Dit betekent dat de mogelijkheid om het resultaat van dit proces te controleren door stra-
tegische activiteiten (het zoeken naar een baan, de waarden en attitudes die het gedrag beïnvloe-
den) varieert naargelang de loci van de persoon in de samenleving. De rol van de
‘transformatieve activiteit’ van het individu in het proces van sociale (structurele) reproductie
mag dus volgens Layder e.a. (1991, 459) niet te zeer benadrukt worden. De transformatieve
capaciteiten van individuen hangen in belangrijke mate af van de graad waarin ze in staat zijn
structurele beperkingen te beïnvloeden. 

De resultaten van de analyses bevestigen het idee dat handelen en structuur geïmpliceerd
worden in elkaar zoals het structuratiemodel suggereert (Layder e.a., 1991, 460). De belangrij-
ke invloed van individuele variabelen op alle niveaus illustreert dat het proces van reproductie
niet kan worden begrepen als een mechanisch proces waardoor individuen op een niet-reflexie-
ve wijze structuren reproduceren. 

De auteurs hebben naar eigen zeggen door het gebruik van bepaalde methodologische tech-
nieken de empirische krachten en effecten van zowel strategische activiteit als de structurele
context doen aanvoelen zonder een beroep te doen op methodologische haakjes. De resultaten
tonen dat structurele variabelen een verschillende impact hebben op het voorkomen van
bepaalde transities naargelang de structurele locatie. Layder e.a. gaan met andere woorden niet
akkoord met de stelling dat structuren empirisch eendimensioneel zouden zijn, zoals geïmpli-
ceerd in Giddens’ idee dat ze enkel bestaan als geheugensporen of onder de vorm van hun voor-
komen in activiteit. Zonder twijfel worden structuren gerealiseerd in activiteit maar ze maken
ook deel uit van de ’institutional fabric which provides the ever-present backdrop to social acti-
vity’ (Layder e.a., 1991, 461). 

De noodzaak om aan structuur en actie-elementen meetbare indicatoren te geven in de
vorm van structurele en individuele variabelen vereist dat deze fenomenen niet enkel geconcep-
tualiseerd worden als met elkaar interagerend (‘mutually implicated’) maar ook als verscheiden
empirische entiteiten in tijd en ruimte. Dit wil zeggen dat empirisch bekeken structuur en actie
interdependent zijn, maar ook deels autonome en verscheiden domeinen. De auteurs conclude-
ren met de stelling dat de empirische toepasbaarheid van de structuratietheorie betreffende de
interconnectie tussen structurele en individuele variabelen iets meer beperkt is dan tot hiertoe
werd aangenomen. 

Hoewel Giddens nergens expliciet ingaat op dit onderzoek, is het van dezelfde orde als dat
van Smith, en is het voor de hand liggend dat Giddens ook hier niet positief tegenover zal staan.
De auteurs zijn zich terdege bewust van dit feit: ‘In a sense the research reported here provides
an empirical domain for ‘testing out’ some aspects of the ‘structuration model’ advocated by
Giddens. We say ‘in a sense’ in recognition of the fact that Giddens has been reluctant to com-
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mit himself to the idea of an empirical ‘test’ of the theory because of the inappropriateness of
the positivist model of social sciences upon which the idea of ‘empirical testing’ rests (Layder
e.a., 1991, 448)’. Wat opmerkelijk is in dit onderzoek is dat hier enkel met kwantitatief materi-
aal wordt gewerkt. De meeste onderzoeken die vertrekken vanuit de structuratietheorie werken
met kwalitatief – etnografisch – materiaal. Phipps (2001) vond in zijn studie van 53 empirische
toepassingen van de structuratietheorie slechts vier onderzoeken die kwantitatieve data
gebruikten. De vraag die we ons hier moeten stellen is of de structuratietheorie hier een meer-
waarde biedt aan het empirisch onderzoek. Er wordt in dit onderzoek duidelijk aangetoond dat
structuur en handelen verweven zijn met elkaar. De invloed van de strategische variabelen vari-
eert naargelang de context waarin geopereerd wordt. Dit betekent dat structurele beperkingen
het handelen beperken. Structuur en handelen kunnen dus niet los gezien worden van elkaar
maar impliceren elkaar – zoals de structuratietheorie stelt. 

Vraag is of hiermee de dualiteit van handelen en structuur aangetoond wordt. Mijns inziens
is dat niet helemaal het geval. Structuur en handelen blijven losstaand van elkaar een invloed
uitoefenen. Het is niet zo dat er aangetoond wordt hoe door handelen, structuren gevormd
worden. Het enige wat het onderzoek aangetoond heeft is dat het niet aangewezen is om voor òf
handelen òf structuur te kiezen bij de analyse van een onderwerp. Het uitgangspunt van de
structuratietheorie – het dualisme van handelen en structuur – wordt dus verworpen maar de
dualiteit wordt niet aangetoond. Van een echte meerwaarde van de structuratietheorie is dus
niet echt sprake. De meeste sociologen zijn het er ondertussen wel over eens dat dualisme geen
goed idee is dus een spectaculair nieuw idee is dit niet. Dit wil niet zeggen dat hiermee het nut
van de structuratietheorie voor empirisch onderzoek tenietgedaan wordt. Wat we wel kunnen
stellen is dat de structuratietheorie en meer bepaald de dualiteit van structuur niet iets is wat
‘getest en bewezen’ kan worden – een feit waarvan Giddens zelf allang overtuigd was.

5.3 Technologiemanagement in een volwassen onderneming: structuratietheorie en het innova-
tieproces (Jones e.a., 2000)

Het derde onderzoek dat hier besproken wordt is een organisatiestudie. De reden dat we hier-
voor kozen, is omdat het onderwerp – de organisatie van een bedrijf – heel verschillend is van de
andere twee en dit een ander licht kan werpen op het empirisch gebruik van de structuratiethe-
orie. Jones e.a. maken gebruik van de structuratietheorie om een innovatieproces in detail te
analyseren. De meeste studies in dit domein zijn ofwel gericht op kenmerken van individuen
(handelen) ofwel op organisatiekenmerken (structuur). Om deze dichotomie te verzoenen
doen de auteurs een beroep op de structuratietheorie. Deze theorie verwerpt het idee dat sociale
structuren een objectieve realiteit zijn, gescheiden van dagelijkse patronen van sociale interac-
tie. Organisatiestructuren worden binnen dit perspectief gevormd door activiteiten van acto-
ren, hun diepgewortelde interpretatieve schema’s en de articulatie van waarden en belangen.
Verder vervangt Giddens het traditionele structuurbegrip door de term ‘systeem’ en onder-
scheidt hij drie componenten van systemen die actie mogelijk maken: significatie (betekenis),
legitimatie (moraliteit) en dominantie (macht). Actoren mobiliseren interpretatieve schema’s,
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faciliteiten en normen om het interactieproces te verbinden met de structurele componenten
van sociale systemen. 

De structuratietheorie maakt het mogelijk om aan te tonen hoe beslissingen en acties een
mobilisatie van structurele eigenschappen inhouden. Systemen van significatie (structuur) stel-
len actoren in staat om met elkaar te communiceren (interactie) door het toepassen van inter-
pretatieve schema’s (modaliteit). Systemen van dominantie (structuur) stellen actoren in staat
om elkaars gedrag te beïnvloeden via het uitoefenen van macht (interactie) en het toepassen van
faciliteiten zoals regels en hulpbronnen (modaliteit), hoewel de dialectiek van controle sugge-
reert dat actoren die schijnbaar weinig macht hebben, toch veranderingen kunnen beïnvloeden.
Systemen van legitimatie (structuur) maken de sanctionering (interactie) van interactie moge-
lijk door de toepassing van normen (modaliteit). 
Schematisch kan dit alles als volgt voorgesteld worden: 

Tabel 1: De dimensies van de dualiteit van structuur (Giddens, 1984, 29)

Structuur Significatie Dominantie Legitimatie

(modaliteit) Interpretatief Faciliteit Norm

schema 

Interactie Communicatie Macht Sanctie

Onder structuren verstaat Giddens regels en hulpbronnen. Binnen organisaties definiëren
regels de objectieven, procedures, relaties en prestatienormen terwijl hulpbronnen gebaseerd
zijn op macht, informele status en budgetcontrole. Dit wordt dan gerelateerd aan de menselijke
behoefte aan ‘ontologische zekerheid’. Actoren blijven over het algemeen vasthangen aan die
activiteiten die ze gewoon zijn. De graad van innovatie, incrementeel of radicaal, kan echter lei-
den tot een aanpassing of het vervangen van regels en hulpbronnen (Jones e.a., 2000, 163).
Samengevat zorgt de structuratietheorie voor een brug tussen het handelen/structuurdualisme
door het benadrukken van de wijze waarop bewuste, reflexieve sociale actoren zich in hun dage-
lijkse activiteiten baseren op regels en hulpbronnen. Door deze recursieve activiteiten worden
de structurele eigenschappen die het kader vormen voor dagelijkse sociale praktijken constant
gereproduceerd. De nadruk die gelegd wordt op de routines in het dagelijkse leven betekent
echter niet dat structuratietheorie niet aangepast is om sociale verandering te beschrijven.
Hierbij kan volgens Jones e.a. (2000, 164) het concept van ‘kritische episode’ (Giddens, 1984,
374) hulp bieden om de factoren die institutionele reorganisatie beïnvloeden, te begrijpen.
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Dit theoretisch kader wordt gebruikt om de casus van een bedrijf te bestuderen waar mana-
gers en ingenieurs nieuwe technologieën trachten in te voeren. De data komen van een zes jaar
durend longitudinaal onderzoek dat startte in 1992. Het bedrijf, PAC, houdt zich bezig met het
vervaardigen van bimetalen die gebruikt worden als zekeringen in verschillende elektronische
toepassingen. Begin jaren negentig werden de managers bang dat binnen een meer en meer
competitieve markt PAC moeilijk zou kunnen concurreren met gespecialiseerde elektronische
bedrijven en werd er nagedacht over alternatieve producten en markten. De technisch directeur
werd verantwoordelijk gesteld om nieuwe technologieën te ontwikkelen en uiteindelijk werden
er samenwerkingsverbanden opgezet met twee universiteiten in het Noordwesten van
Engeland. 

Bij het begin van het onderzoek in 1992 had de firma een traditionele, functionele struc-
tuur. Rond die tijd zochten de senior managers nieuwe mogelijkheden om hun afhankelijkheid
van bimetaaltechnologie stop te zetten en werd het eerste samenwerkingsverband met een uni-
versiteit opgezet: het TMS-systeem. Dit project zorgde geleidelijk aan voor een nieuwe struc-
tuur in het bedrijf. Er werden nieuwe ingenieurs en managers aangenomen, de departementen
werden herschikt en voor de eerste keer concentreerden de ingenieurs zich op één project in
plaats van op een aantal producten. Ondanks de veranderingen werd het in 1996 duidelijk dat
het TMS-team moeilijkheden had om gepaste batterijen te ontwikkelen. Er werd overwogen
om het project stop te zetten. Begin 1997 werd er door de senior managers binnen PAC beslist
om de productgebaseerde structuur te verlaten en terug te gaan naar een functionele organisa-
tievorm. Verschillende verschuivingen en ontslagen vonden plaats. 

In het proces worden twee ‘kritische episodes’ onderscheiden: ten eerste de beslissing om in
de twee projecten met de universiteiten samen te werken en ten tweede de beslissing van de
technisch directeur om het besluit van PAC te stoppen met het TMS-project, te negeren. De
structuratietheorie stelt Jones e.a. (2000, 169) in staat om op een kritische wijze de manier te
onderzoeken waarop sociale actie die structurele eigenschappen beïnvloedt die het gedrag van
de betrokken individuen in het innovatieproces leiden. Dit wordt onderzocht door de moda-
liteiten te identificeren die actoren helpen om interactie en structuur in sociale systemen over te
brengen. De auteurs (Jones e.a., 2000, 169-172) gaan in dit verband in op interpretatieve sche-
ma’s, faciliteiten en normen. 

Interpretatieve schema’s worden gebruikt door de actoren om betekenissen te communiceren
en om zin te geven aan interactie. De schema’s gebruikt door de technische en de financiële afde-
lingen zijn zeer verschillend. Zo was de technisch directeur heel erg begaan met het verbeteren
van de technologie binnen de firma. De financieel directeur maande steeds tot voorzichtigheid.
Dit leidde tot discussie waarbij de technische directeur er uiteindelijk in slaagde de twijfels bij de
andere directeuren weg te nemen. Het optimisme sloeg na verloop van tijd om, toen technische
problemen het succes van TMS in de war stuurden. Tegelijkertijd werd de technisch directeur
gepromoveerd tot bestuursdirecteur en werd David White aangesteld als technisch directeur.
White opereerde echter nog binnen een interpretatief schema dat de betrokkenheid bij het TMS-
project aanmoedigde. Hoewel er beslist werd om dit project te beëindigen behield hij één ont-
wikkelingsingenieur op het project en werkten er twee elektronische ingenieurs informeel aan
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het project. Deze veranderingen en enkele andere toevallige factoren hebben ervoor gezorgd dat
tegen november 1997 de meeste bezwaren in verband met TMS uit de weg geruimd waren en
David White’s vernieuwingen werden formeel geïntegreerd in de organisatiestructuur. 

Vervolgens wordt er gekeken hoe de faciliteiten binnen PAC het vermogen van het bedrijf
om de twee producten te ontwikkelen, hebben beïnvloed. Faciliteiten zijn de regels en hulp-
bronnen waarop individuen een beroep doen bij het uitoefenen van autoriteit over en tussen
andere sociale actoren. Giddens (1984, 373) maakt hier een onderscheid tussen allocatieve
hulpbronnen (vloeien voort uit de mogelijkheid om de activiteiten van sociale actoren te orga-
niseren en coördineren) en gezaghebbende hulpbronnen (vloeien voort uit autoriteit over
objecten, goederen en andere materiële zaken). Het feit dat PAC een familiebedrijf is en de eige-
naars niet de bedoeling hadden om macht prijs te geven, betekende dat de hulpbronnen voor
het ontwikkelen van nieuwe technologieën intern moesten worden voorzien. Hoewel de finan-
ciën voor nieuwe projecten beperkt waren, had dit soort eigenaarschap ook voordelen omdat
managers niet onder externe druk stonden bij het nemen van beslissingen over investeringen.
Verder bleek dat problemen met gezaghebbende hulpbronnen de aard van het TMS-project op
twee manieren hebben beïnvloed. De eerste moeilijkheid was dat PAC-managers geen directe
controle konden uitoefenen op het personeel van de universiteiten, wat problemen opleverde
tussen de partners wanneer deadlines gehaald moesten worden. Ten tweede zorgden de proble-
men om te verzekeren dat het TMS-project voldoende financiële en ‘human’ hulpbronnen
kreeg, voor een constante discussie binnen PAC. 

Normen, regels en conventies spelen een belangrijke rol in het bepalen van het gedrag van
mensen. De verscheidenheid in normen die uit de empirische data naar voren komen, geeft een
aanwijzing van hoe bedrijven en universiteiten verschillende waardensets hebben die hun
samenwerking beïnvloeden. Zo was het universiteitspersoneel volgens de PAC-ingenieurs te
creatief en dachten zij niet aan reële zaken zoals kosten en deadlines (Jones e.a., 2000, 172).
Ook tussen de technische staf en de financiële staf botsten de waarden nogal eens. 

Hoewel de drie factoren door Jones e.a. (2000, 172) apart besproken worden, is het onder-
scheid tussen de modaliteiten louter analytisch. Relaties tussen individuele actie en institutionele
verandering houden het simultaan en interdependent gebruik in van interpretatieve schema’s,
faciliteiten en normen. Door gebruik te maken van de structuratietheorie trachten de auteurs
aan te tonen dat de organisatiestructuur geen artefact is dat geïsoleerd van de sociale context
kan worden bestudeerd. 

Het onderzoek van Jones e.a. lijkt, om het in termen van Giddens te zeggen, iets ‘spaarza-
mer’ om te gaan met de structuratietheorie dan de vorige twee onderzoeken. In feite worden
enkel de modaliteiten van structuur die Giddens onderscheidt, eruit gepikt en empirisch ver-
taald. Is het daarom een beter onderzoek? Ik denk het eerlijk gezegd wel. Het onderzoek geeft
ons een helder beeld van hoe innovatie in een bedrijf kan plaatsvinden. De begrippen interpre-
tatief schema, faciliteit, en norm brengen structuur en inzicht in de resultaten. Er worden ook
geen te hoge verwachtingen geschapen door de auteurs. Het is niet zo dat de structuratietheorie
hier in haar geheel getoetst wordt. Wel worden bepaalde relevante concepten uit de structura-
tietheorie gelicht en deze worden gebruikt om de empirische data meer inhoud te geven. 
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5.4 Evaluatie van de onderzoeken

Op basis van de onderzoeken kunnen we enkele vaststellingen bijeenbrengen. Algemeen komt
de empirische bruikbaarheid van de structuratietheorie niet echt overtuigend naar voren uit de
onderzoeken. Bij Smith zagen we dat de bruikbaarheid vooral van de empirie naar de theorie
ging, in de omgekeerde richting dan gewenst dus. Hier wordt de empirie veeleer als illustratie
gebruikt om de theorie te duiden. Het tweede onderzoek van Layder toonde vooral de verwer-
ping van het dualisme tussen handelen en structuur aan en niet zozeer de dualiteit van handelen
en structuur. Het derde onderzoek ging op een spaarzamere manier om met de structuratietheo-
rie en lijkt dan ook een vruchtbaardere poging dan de twee andere onderzoeken. Op basis van
deze voorlopige conclusies lijkt het aangewezen om Giddens’ eigen standpunt te volgen. We zien
de structuratietheorie dan als ‘een aanpak’ en de concepten als ‘sensibiliserende instrumenten’.

6. Conclusie

Een ongecompliceerd antwoord op de vraag naar het nut van de structuratietheorie voor empi-
risch onderzoek blijft moeilijk te geven. Op basis van het voorgaande kunnen een aantal rede-
nen gegeven worden waarom dit zo’n lastige vraag blijft. Ten eerste is er de aard van de theorie.
De structuratietheorie geeft een ontologisch kader van de werkelijkheid. Het gaat hier om een
abstract, niet vastomlijnd kader van concepten. We kunnen hier akkoord gaan met Gregory’s
(1989, 183) omschrijving dat de theorie naar voren komt als ‘a loose-knit web of propositions,
some more central than others, some spun more tightly than others’. De structuratietheorie
biedt in geen geval een concreet pakket aan verklaringen voor de sociale werkelijkheid. Het is
dan ook niet gemakkelijk en vergt een aanzienlijke dosis aan inventiviteit en originaliteit om
deze concepten empirisch te vertalen. 

Ten tweede geeft Giddens zelf weinig aanwijzingen over hoe zijn kader concreet kan worden
aangewend in onderzoek. Hij blijft nogal bescheiden in zijn ambities voor empirisch onderzoek
en ziet zijn concepten fungeren als niets meer dan sensibiliserende instrumenten. Bovendien
tonen de voorbeelden die Giddens zelf aangeeft als ‘goed onderzoek’ aan dat de structuratiethe-
orie niet nodig is om op een degelijke manier aan sociaal onderzoek te doen. 

Ten derde ziet bijna elke onderzoeker die empirisch onderzoek voert vanuit de structuratie-
theorie problemen in de toepassing van deze theorie. Zo stellen Wilson en Huff (1994, xxi) in
de inleiding van hun verzamelwerk over empirische toepassingen van de structuratietheorie
binnen de sociale geografie: ‘Although they (= the contributors) agree that structuration theory
is tremendously provocative in a positive sense, few if any are totally satisfied with Giddens’
explanation of the theory as a guide for empirical research. Each author confronts perceived
inadequacies of Giddens’ structuration theory and each finds a way around or through these
deficiencies’. Deze laatste zin, brengt ons tot een belangrijk punt in de discussie. Ondanks de
bedenkingen en problemen kunnen we immers niet om het feit heen dat een groot aantal
onderzoekers binnen de sociale wetenschappen zich hebben laten leiden door de structuratie-
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theorie en erin geslaagd zijn op één of andere manier deze theorie om te zetten in empirie. Deze
toepassingen concentreren zich rond bepaalde domeinen binnen de sociale wetenschappen.
Vooral de sociale geografie en de criminologie laten zich sterk gelden. Toch tonen de voorbeel-
den aan dat het onderzoek niet beperkt blijft tot deze domeinen. Het grote voordeel van de
abstracte en ruime aard van het structuratietheoretisch kader is dat het deuren opent voor diver-
se interpretaties en toepassingen over ruimte, tijd en onderzoeksdomeinen heen. Elke onder-
zoeker die deze theorie gebruikt, doet dit dan ook op een andere manier, past de theorie aan en
herinterpreteert ze waardoor er zowel inzichten op theoretisch vlak als binnen het concrete
onderzoeksdomein geproduceerd worden.

Cruciaal is echter de vraag of Giddens met zijn ‘dualiteit van structuur’ een revolutionair
concept heeft kunnen voorzien waardoor de kloof tussen handelen en structuur definitief en
concreet gedicht kan worden. Een radicaal positief antwoord op deze vraag kan mijns inziens
niet gegeven worden. Ongetwijfeld wordt er op theoretisch en ontologisch vlak een interessant
kader geboden. De basis is er wel degelijk maar zolang Giddens zijn theorie methodologisch en
empirisch niet verder hard kan maken, is het moeilijk te stellen dat hij zijn ambitie, het dichten
van de kloof tussen handelen en structuur, echt heeft kunnen waarmaken. Hét grote probleem
met die kloof – actor versus structuur, subject versus object of hoe men ze ook mag noemen – is
dat het relatief gemakkelijk is om die theoretisch te overbruggen – iedereen is er ondertussen
wel van overtuigd dan men noch totaal voor de ene, noch totaal voor de andere kant kan kiezen
– maar bijna onmogelijk om dat praktisch te realiseren. En hier – zo moeten we toegeven – is
ook Giddens in gebreke gebleven. Een echte revolutionaire breuk met voorgaand onderzoek
wordt er niet gevonden. 

Dit wil echter niet zeggen dat we de structuratietheorie zomaar moeten afschrijven voor
praktisch onderzoek. De structuratietheorie heeft zonder twijfel nuttige concepten/ideeën/aan-
dachtspunten opgeleverd. Uit de onderzoeken die we besproken hebben, kwamen onder ande-
re naar voren: de aandacht voor alledaagse sociale praktijken (routines), de verschillende dimen-
sies van de dualiteit van structuur, aandacht voor regels en hulpbronnen waarop mensen een
beroep doen, enz. en dit zijn slechts een paar van de vele concepten die Giddens in zijn structu-
ratietheorie samenbrengt. Men zou kunnen zeggen dat een ‘goede onderzoeker’ sowieso deze
zaken in een onderzoek integreert en het is dan ook een feit dat de structuratietheorie geen ‘con-
ditio sine qua non’ is voor goed onderzoek. Maar het is zeker Giddens’ verdienste een grote hoe-
veelheid concepten bijeen te brengen in een logisch kader. 

Concluderend zou ik dan ook willen stellen dat enerzijds de structuratietheorie niet zomaar
afgevoerd kan worden als ‘te abstract’ of ‘een theorie van tweede orde’ waarmee we niet veel
kunnen aanvangen. Het is juist dat de concepten niet zomaar overgeheveld kunnen worden
naar het veld maar met enig denkwerk kunnen ze mijns inziens tot interessante resultaten leiden
in een uitgebreide waaier van onderzoeksdomeinen. Anderzijds kan er ook niet teveel verwacht
worden van de structuratietheorie. Giddens’ ambitie om het oude dualisme tussen handelen en
structuur te dichten kan methodologisch niet waargemaakt worden. Hij blijft zelf vaag in zijn
aanwijzingen, is ontevreden over pogingen van andere auteurs die iets dieper gaan dan een
macro-sociologische analyse en is in zijn latere werk een totaal andere richting uitgegaan, wat
zou kunnen wijzen op een gebrek aan vertrouwen in de toekomst van de structuratiesociologie. 
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