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HOOFDSTUK EXTRA 

Hoofdstuk 6: Sociale Cognitie 

❖ 6.1: DE SOCIALE COGNITIEVE BENADERING 

- De sociaal-cognitieve benadering is de cognitieve basis van 
sociaalpsychologische fenomenen onderzoeken 

➢ Stelling 1: mensen zijn actieve waarnemers 

• We interpreteren de wereld door onze eigen bril 
▪ Selectie van stimulus informatie (niet alles komt 

binnen; doelstellingen en verwachtingen) 
▪ Aanvulling door schema’s uit het LTG 

➔ Deze 2 processen vormen onze mentale 
representatie 

➢ Stelling 2: cognities bepalen het gedrag, niet de stimulus 
zelf 

• Vb zelfvervullende voorspelling 
- EXPERIMENT 
DOEL: aantonen dat cognities 
(informatieverwerking en mentale 
representaties) het gedrag 
bepalen 
OPZET: Police officer’s dilemma 
➢ Een spelletje waarin snel 

foto’s verschijnen van ofwel 
blanke, ofwel zwarte 
mensen met een voorwerp 
in de hand 

• Het voorwerp is ofwel 
iets onschuldig, ofwel 
een pistool 

➢ De bedoeling is zo snel 
mogelijk te reageren en te 
schieten als je denkt dat de 
doelpersoon een wapen in 
de handen heeft of je 
verliest punten 

RESULTAAT: de reactietijden voor blanke mensen met een pistool zijn systematisch veel lager dan de 
reactietijden voor zwarte mensen met een pistool 
- Geschiedenis van de sociale cognitie 
➢ Behaviorisme: mensen begrijpen op basis van stimulus-respons ketens 

• Black-box psychologie: alle processen tussen de stimulus en de respons kunnen onmogelijk 
objectief vastgesteld worden en zijn dus irrelevant 

➢ Cognitieve revolutie: door uitvinding van computers 

• Menselijke cognitie begrijpen als informatieverwerking 

• Computers zorgden ook voor nieuwe/betere onderzoeksmethoden 
➢ Sociale psychologie had 

altijd al aandacht voor 
cognitie 

• Vb cognitieve 
dissonantietheorie 
(Festinger), 
informatie-integratie 
theorie (Anderson), 
attributietheorie 
(Heider) 

- Sociaal-cognitieve 
benadering 

- Selectie 
- Aanvulling  
- Police officer’s 

dilemma 
- Schema 
- Top-down 
- Bottom-up 
- Ding-an-Sich 
- Prototype 
- Fuzzy boundary 
- Script 
- Frequency 

principe 
- Recency principe 
- Wie zegt wat 

methode 
- Encoderen 
- Categorisatie 
- Spontane 

identificatie 
- Online 

gevolgtrekking 
- Memory-based 

gevolgtrekking 
- Elaboratie 
- Attributies 
- Superior-recall 

effect 
- Retrieval-effect 
- Reconstructie-

hypothese 
- Verkeerde 

informatie-effect 
- Ideomotor effect 
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➢ De black-box van het behaviorisme wordt binnen de sociaal-cognitieve benadering ingevuld! 
➢ De impact van functieleer: methodologisch en theoretisch 

• Hardere labo-experimenten en betere metingen 
- Een schema is een netwerk van concepten die verbonden zijn door associatieve paden die 

variëren in sterkte 
➢ Een concept kan verbonden zijn met affect 
➢ Verwachtingen en kennis 
➢ Top-down verwerking: verwerking aan de hand van schema’s 
➢ Bottom-up verwerking: verwerking aan de hand van data 
➢ Ding-an-Sich: de objectieve stimulus zoals die op zichzelf bestaat 

• We kunnen de realiteit nooit kennen, want we ordenen binnenkomende informatie aan de 
hand van schema’s 

• Kennis ontstaat IN de mens aan de hand van interactie met de wereld 
- Kenmerken van schema’s 

1) Schema’s hebben een inhoudsdomein: kenmerken en voorbeelden 
▪ Prototype: combinatie van alle schema-relevante kenmerken 
o Abstractie die niet in de realiteit bestaat 
o Referentiepunten 

▪ Fuzzy boundary: schema’s hebben vage grenzen 
o Concrete exemplaren kunnen bij meerdere schema’s horen, waardoor schema’s elkaar 

overlappen 
o Vb Lies is kleuterjuf én trainster van de rugbyploeg 

2) Schema’s zijn georganiseerd: strakheid van de organisatie hangt af van het soort schema 
▪ Script: schema over een gebeurtenis met een strakke organisatie 
o Sequentieel, logisch, ruimtelijk 

▪ Schema’s over personen: minder strak 
o Gelijkenis/covariantie relaties 

3) Toegankelijkheid van schema’s: hoe gemakkelijk/moeilijk terug te vinden in het geheugen 
▪ Frequency principe: betere chronische toegankelijkheid van een schema door frequent 

gebruik 
o Vb zelfschema’s: centraal in het denken over zichzelf en anderen 
o Waarneming van een gedrag: eerst eigenschappen uit eigen zelfschema opmerken door 

chronische toegankelijkheid 
o Chronische toegankelijkheid 

▪ Recency principe: recent geactiveerd schema heeft een grotere kans om opnieuw gebruikt 
te worden bij verwerking van nieuwe informatie 

o Vb priming 
o Acute toegankelijkheid 

- Effecten van schema’s op informatieverwerking (grote brok theorie!!) 
➢ Richten van de aandacht 

• Schijnwerper op wat in het schema past 
▪ Creëert een verwachting: mensen zien wat ze verwachten te zien 

• Schema-inconsistente valt meer op! 

• Inconsistente informatie > consistente informatie > irrelevante informatie 
➢ Encoderen : mensen categoriseren volgens bestaande schema’s van ons + spontane identificatie 

in enkele milliseconden 

• Categorisatie: proces dat geen inspanning kost en meetbaar is met de ‘wie zegt wat 
methode’ 
▪ Methode waarbij participanten een groepsdiscussie moeten volgen; achteraf vragen wie 

wat gezegd heeft 
▪ Adhv hun antwoorden (‘het meisje met blond haar’ of ‘degene die xxxx zei’) kun je 

afleiden hoe ze mensen categoriseren 

• Bem’s Sex Role Inventory: seksegetypeerde individuen zijn meer geneigd geslachtscategorie 
te gebruiken (dus typisch man of typisch vrouw) 
▪ Androgynen (zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken) en ongedifferentieerden 

(weinig mannelijke of vrouwelijke kenmerken) minder 
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• Spontane identificatie/gevolgtrekking: snelle evaluaties die corresponderend affect 
oproepen 
▪ Online: gebeurt meteen, kan onmiddellijk naar gevraagd worden 
o Spontaan 
o Kortere antwoordtijd 
o Mate van spontaniteit van een gevolgtrekking wordt nagegaan met een 

vergelijkingsstandaard (vb sekse) 
▪ Memory-based: achteraf oordeel vormen bij bevraging 
o Intentioneel  

➢ Elaboratie: grondige en systematische cognitieve verwerking van een stimulus 

• Schema’s beïnvloeden de snelheid van informatieverwerking 

• Attributies: worden ook beïnvloed door schema’s 
▪ Schema-consistent gedrag: geen attributie-elaboratie nodig 
▪ Schema-inconsistent gedrag: wel attributie-elaboratie, liefst een attributie die het schema 

in stand houdt 
➢ Geheugen: schema’s bevorderen het geheugen voor informatie die verband houdt met het 

script/schema 

• Beter bij: 
▪ Meer aandacht aan besteed 
▪ Verankering aan reeds bestaande schema’s (encodering) 
▪ Associatie verbindingen door elaboratie 

• Superior-recall effect: vrije herinnering 
▪ Inconsistente informatie trekt het meeste aandacht en vergt het meeste elaboratie; 

wordt dus beter onthouden 
▪ Inconsistente info > consistente info > irrelevante info 
▪ Afhankelijk van: 
o Aard van het schema: sterker bij afwijkingen met minder variabiliteit 
o Motivatie en capaciteit 
o Individuele verschillen 

• Retrieval-effect: herkenning 
▪ Reconstructie-hypothese: effecten van schema’s op een herkenningstaak opereren via 

het retrieval mechanisme wanneer de informatie uit het geheugen wordt gehaald 
▪ Schema-gestuurde aanvullingen: vervorming van herinneringen 
o Herorganisatie van elementen (vb volgorde doen overeenkomen met script) 
o Extreme geheugenconstructie van leiden tot herinnering van wat anderen verteld 

hebben 
o Herhaling wordt reconstructie (vb verhaal vertellen) 

▪ Verkeerde informatie-effect: extreme aanvullingen 
o Informatie na de feiten krijgen vervormt het geheugen/getuigenverklaring 

▪ Consistente info > inconsistente info > irrelevante info 
➢ Beoordeling: schema’s hebben indirecte effecten op beoordelingen 

• Afgeleide oordelen: direct effect 

• Negatief affect: indirect effect (vb stereotyperingà 
▪ Beoordeling is een randproduct van het schemagebruik 
▪ Kan ook via inschatting van wat gepast is 
▪ Schema’s vormen een beoordelingsstandaard 
o Script; verwachting van hoe te gedragen 
o Stereotypen hebben een normatieve component 

➢ Gedrag: 

• Ideomotor effect (direct effect) 
▪ Gedachteloze uitvoering of imitatie van gedrag dat aansluit op een geactiveerd schema 

• Indirect effect: schema’s beïnvloeden ons gedrag via andere variabelen 
▪ Vb waargenomen oorzaken (attributies): iemand die valt – per ongeluk of uit 

dronkenschap? 
▪ Vb via affect; waar ge je zitten in een wachtzaal? – naast een knappe man of een zwerver? 

- EXPERIMENT 
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DOEL: het encoderen dat volgens een 
schema plaatsvindt tijdens 
informatieverwerking meten met de ‘wie-
zegt-wat-methode’  
OPZET: 3 meisjes en 3 jongens voeren 
groepsdiscussie, waarbij elke persoon 4 
uitspraken doet 
➢ Na de discussie moeten deelnemers 

herinneren wie wat gezegd heeft 
RESULTAAT: 
➢ Deelnemers die sterk gebruik maken 

van het geslachtsschema bij het 
encoderen herinneren zich het 
geslacht van de doelpersoon beter, 
maar niet de persoon op zich 

• Weinig intercategoriefouten, 
veel intracategoriefouten 

➢ Deelnemers die geen gebruik maken van het geslachtsschema bij het encoderen herinneren 
zich wat de persoon gezegd heeft beter, maar niet het geslacht van de persoon op zich 

• Veel intercategoriefouten, weinig intracategoriefouten 
- EXPERIMENT 
DOEL: beïnvloeden schema’s de snelheid van informatieverwerking? (elaboratie) 
OPZET: 
➢ Conditie 1: kenmerken krijgen over John 
➢ Conditie 2: kenmerken krijgen over John de 

skinhead 
➢ De deelnemers krijgen 5 schemaconsistente 

kenmerken en 5 irrelevante kenmerken 
➢ Tegelijkertijd krijgen de deelnemers op band 

informatie over de geografie en economie van 
Indonesië waar ze achteraf een multiple-
choice test van moeten afleggen 

RESULTAAT: 
Betere prestatie in conditie 2 (schema-conditie): 
door gebruik te maken van een schema waren er 
meer cognitieve hulpbronnen over om te kunnen 
concentreren op de informatie over Indonesië 
- EXPERIMENT 
DOEL: hoe beïnvloeden schema’s herkenning/recognition? (retrieval-effect) 
OPZET: participanten een tekst laten lezen over een vrouw ‘Betty K.’ 
➢ Conditie 1: Betty K is hetero 
➢ Conditie 2: Betty K is lesbisch 
➢ Daarna een herkenningstaak moeten uitvoeren 

RESULTAAT: betere herkenning in conditie 2 want schemaconsistentie informatie wordt beter 
herkend 
- EXPERIMENT 
DOEL: hoe beïnvloeden schema’s het geheugen? Schemagestuurde aanvullingen (retrieval-effect bij 
herkenning/recognition) 
OPZET: participanten kregen een video te zien twee auto’s die op elkaar inreden 
➢ Nadien werden participanten bevraagd, maar ze kregen niet allemaal dezelfde vraagstelling 
➢ Conditie 1: auto’s ‘botsten’? 
➢ Conditie 2: auto’s ‘beukten’? 
➢ Conditie 3: auto’s ‘kwam in aanraking’? 

RESULTAAT: 1 week later menen participanten uit conditie 2 zich te herinneren dat er glas op de weg 
lag (wanneer dit niet zo was) 
- EXPERIMENT 
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DOEL: Hoe gevoelig zijn kinderen aan het 
verkeerde informatie-effect? (geheugen) 
OPZET: er werd aan kinderen een verhaaltje 
verteld over de eerste schooldag van Lore 
➢ Nadien werden er vragen over gesteld met 

juiste en onjuiste wenken 
RESULTAAT: hoe jonger kinderen zijn, hoe 
gevoeliger ze hier aan zijn 
- EXPERIMENT 
DOEL: Hoe gevoelig zijn kinderen aan het 
verkeerde informatie-effect? (geheugen) 
OPZET: er werd aan kinderen een verhaaltje 
verteld over ‘Sam Stone’ 
“Sam Stone is een vriendelijke man die even in de klas komt en er wat rondhangt. De dag nadien werd 
een gescheurd boek en een bevuilde beer gevonden” 
➢ Conditie 1: controle 
➢ Conditie 2: suggestie (vb zou Sam een lange of korte broek aan hebben gehad toen hij de boeken 

scheurde?) 
➢ Conditie 3: stereotype (verhaaltjes over de onhandigheid van Sam) 
➢ Conditie 4: combinatie 

van suggestie en 
stereotype 

RESULTAAT: Kinderen zijn 
zeer gevoelig aan suggestie 
en onjuiste wenken! 
- EXPERIMENT 
DOEL: wat is een direct effect van schema’s op beoordeling? (afgeleide oordelen – direct effect van 
schema’s op beoordeling) 
OPZET: ‘behulpzaam’ of ‘oneerlijk’ primen bij participanten en ze dan laten lezen over iemand die 
goede antwoorden doorgaf op het examen 
➢ Wat vind je van deze persoon? 

RESULTAAT: 
➢ Behulpzame prime: deze persoon is behulpzaam EN 

eerlijk 
➢ Oneerlijke prime: deze persoon is oneerlijk EN 

onbehulpzaam 
➢ Men herinnerde zich niet hoe ze tot dit oordeel kwamen 

- EXPERIMENT 
DOEL: wat is een direct effect van schema’s op gedrag? 
Ideomotor effect 
OPZET: deelnemers moeten zinnen aanvullen 
➢ Conditie 1: met neutrale woorden 
➢ Conditie 2: met woorden gerelateerd aan ouderdom 

RESULTAAT: participanten uit conditie 2 deden na afloop van 
het experiment er langer over om door de gang tot de lift te 
lopen dan participanten uit conditie 1 

 Geloven dat Sam Stone 
schuldig is 

Hebben Sam Stone het met 
‘eigen ogen zien doen’ 

Conditie 1 10% 5% 

Conditie 2 37% 18% 

Conditie 3 53% 37% 

Conditie 4 72% 44% 

❖ 6.2: AUTOMATISCHE PROCESSEN 

- Geschiedenis 
➢ Subliminale primes: aantal ms een stimulus aanbieden die zo kort is dat die niet bewust wordt 

waargenomen 

• Is dit subliminaal echt onbewust? 
▪ Mono-procesmodellen: monotone relatie tussen stimulus-intensiteit en bewustzijn 

ervaren 
o Kan cocktailparty fenomeen echter niet verklaren! 

▪ Duale procesmodellen: er is een prewaarnemer en een bewuste verwerker 
➢ Door het behaviorisme was er weinig interesse voor het onbewuste 

- Subliminale 
primes 

- Mono-
procesmodellen 

- Cocktailparty 
fenomeen 

- Duale 
procesmodellen 

- Automaticiteit 



6 
 

➢ Terug interesse vanuit de cognitieve psychologie 
- Automaticiteit is een dimensie; hoe meer van de 4 kenmerken voldaan, hoe automatischer een 

proces is 
➢ Onbewust: er zijn verschillende soorten onbewuste processen 

• Voorbewuste processen: een vorm van automaticiteit waarbij de stimulus nooit in het 
bewustzijn kom 
▪ Vb subliminale primes 

• Nabewuste processen: wanneer een stimulus in ons bewustzijn is gekomen, en daarna nog 
steeds actief is, ook al beseffen we dat niet 
▪ Vb tip-of-the-tongue fenomeen: zoekproces gaat verder zonder dat we hier bewust van 

zijn 
➢ Efficiënt: doet geen beroep op cognitieve hulpbronnen 

• Hoe efficiënter, hoe meer processen tegelijkertijd kunnen plaatsvinden 

• Efficiëntie meten door concurrerende taak aan te bieden 

• Vb leren fietsen vs fietsen -> onbewust en efficiënt 
➢ Niet-intentioneel: tegen de wil in 

• Vb stereotypes 
➢ Moeilijk te controleren: controle = stoppen bijsturen van een proces 

• Freud: als we gedachten proberen te onderdrukken, komen die later toch terug als een 
boomerang 
▪ Rebound effect: wanneer je gedachten onderdrukt, komen ze in een latere fase 

gemakkelijker in het bewustzijn 
o Operating process: intentioneel zoeken naar distractoren 
o Monitoring process: automatisch toetsen of distractoren niet te dicht bij de gedachte 

komen die je probeert te onderdrukken 
- EXPERIMENT 
DOEL: hoe moeilijk is het om automatische processen te controleren? 
OPZET: er werd aan participanten gevraagd om 5 minuten niet aan een witte beer te denken 
RESULTAAT:  
➢ De mate waarin dit lukt is afhankelijk van het aantal beschikbare cognitieve hulpbronnen 
➢ Te weinig hulpbronnen zorgt voor steeds minder distractoren die gegenereerd worden door het 

operating process, terwijl het 
monitoring process blijft verder 
zoeken naar de gedachte die we 
probeerden te onderdrukken 

• Immediate enhancement 
effect 

➢ Indien aanvankelijk voldoende 
hulpbronnen, maar suppressie 
na verloop van tijd wordt 
stopgezet, dan treedt het effect 
op met uitstel 

• Post-suppression rebound effect 
➢ Geldt ook voor affect en gedrag 

- Automatische evaluatie 
➢ Snelle, directe evaluatie van een stimulus zonder tussenkomst van cognitieve processen 
➢ Zajonc: “preferences need no inferences” 

• Voorkeuren kunnen bestaan los van cognitieve gevolgtrekkingen 
- EXPERIMENT 
DOEL: automatische evaluatie en het loutere blootstellingseffect 
OPZET: namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk waren 
➢ 1 kwam nooit naar de les, de andere kwam ¼ keer naar de les, de andere ½ keer naar de les, en 

de laatste kwam elke keer 
RESULTAAT: louter blootstellingseffect: de student die het vaakst naar de les kwam werd gezien als 
aantrekkelijker 
- EXPERIMENT 

- Voorbewuste 
processen 

- Nabewuste 
processen 

- Rebound effect 
- Operating process 
- Monitoring 

process 
- Immediate 

enhancement 
effect 

- Mere exposure 
effect 

- Iowa Gambling 
Task 

- Automatische 
waakzaamheids-
reactie 

- Impliciete 
Assocatie Test 
(IAT) 

- Extrinsic Affective 
Simon Task (EAST) 

- Dot probe taak 
- Emotionele stroop 

taak 
- Systeem 1 
- Systeem 2 
- Misconception of 

chance 
- Ongevoeligheid 

voor steekproef-
grootte 

- Conjunction 
fallacy 

- Basisfrequentie-
vertekening 

- Monty Hall 
probleem 
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DOEL: automatische evaluatie op onbewust niveau? 
OPZET: stimuli werden subliminaal aangeboden en achteraf werd er aan participanten gevraagd deze 
te beoordelen 
RESULTAAT: louter blootstellingseffect: participanten beoordeelden de subliminale stimuli als 
positiever, ook al hadden ze die nog nooit ‘bewust’ waargenomen 
- EXPERIMENT 
DOEL: zijn affectieve evaluaties automatischer dan cognitieve? 
OPZET: woorden worden subliminaal aangeboden, en in de helft van de gevallen extreem kort 
➢ Affect conditie: nadien beantwoorden de deelnemers de vraag of het woord positief of negatief 

was 
➢ Cognitie conditie: nadien beantwoorden de deelnemers de vraag of het woord een synoniem 

was van 2 andere woorden (die dan werden aangeboden) 
RESULTAAT: bij de erg korte aanbiedingen beantwoordde men beter in de affect conditie 
➢ Dit ondersteunt Zajonc 

- EXPERIMENT 
DOEL: neurologische evidentie voor de iets snellere affectieve evaluatie 
OPZET: dieren werden geconditioneerd om bang te zijn voor een beltoon die gepaard ging met een 
elektrische schok 
RESULTAAT: 
➢ Er ontstonden verbindingen tussen de sensorische thalamus (gewaarwording) en sensorische 

cortex (nadenken) 
➢ Er ontstonden verbindingen tussen de sensorische cortex (nadenken) en de amygdala 

(emotionele reactie) 
➢ Er ontstond ook een rechtstreekse verbinding van de sensorische thalamus (gewaarwording) 

naar de amygdala (emotionele reactie) 

• Deze weg is dus sneller en skipt het nadenken 

• Dit ondersteunt Zajonc 
- EXPERIMENT 
DOEL: automatische, affectieve reacties spelen een belangrijke rol in het nemen van beslissingen 
(neurologische evidentie) 
OPZET: studie naar patiënten met schade aan de amygdala 
RESULTAAT: patiënten hadden geen intellectuele deficieten, maar vertoonden wel opmerkelijk meer 
risicogedrag door het ontbreken van automatische, affectieve reacties 
- EXPERIMENT 
DOEL: neurologische evidentie 
voor het belang van 
automatische, affectieve 
beoordeling 
OPZET: Iowa Gambling Task 
➢ Er is een goktafel met 4 

stapels kaarten 

• Tafels A en B geven 
veel winst, maar ook 
hoge verliezen 

• Tafel C en D geven 
weinig winst, maar 
geven op termijn meer 
winst dan tafels A en B 

➢ Deelnemers waren gezonde participanten of patiënten met hersenschade aan de amygdala 
RESULTAAT: deelnemers zonder hersenschade hadden anticipatorische arousal bij het kiezen van A of 
B, alsof ze een straf verwachtten 
➢ Deelnemers met hersenschade hadden helemaal geen huidreactie en bleven kiezen voor A en B, 

ook al bracht dit ze verliezen 
➢ Automatische, affectieve reacties zijn een soort rood licht dat ons weerhoudt van gevaren 

- De automatische verwerking van positieve en negatieve informatie 
➢ Automatische waakzaamheidsreactie: we blijven langer stilstaan bij negatieve informatie 

• Dit omdat evaluatie automatischer verloopt voor negatieve informatie! 
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- EXPERIMENT 
DOEL: wordt negatieve informatie automatisch sneller verwerkt dan positieve informatie? 
(automatische waakzaamheidsreactie) 
OPZET: emotionele strooptaak 
➢ Woorden in verschillende kleuren 

worden gepresenteerd 

• De woorden zijn ofwel positief of 
negatief (zoals vb hemel, oorlog…) 

RESULTAAT: deelnemers benoemden de kleur 
van het woord trager als het woord negatief 
was 
➢ Impliceert dat er meer interferentie was 

bij negatieve woorden omdat die meer 
aandacht opeisen 

➢ Ook gevonden bij kinderen van 1j oud 
➢ Ook meer hersenactiviteit bij het zien 

van negatieve foto’s 
- Individuele verschillen in impliciete 

reacties 
➢ Klassiek onderzoek hiernaar gaat over subliminale beïnvloeding 

• Mensen die sneller beïnvloed worden hierdoor delen volgende kenmerken: 
▪ Meer behoefte aan affiliatie 
▪ Gevoeliger aan innerlijke ervaringen 
▪ Verhoogde cognitieve en affectieve openheid 

- EXPERIMENT 
DOEL: individuele verschillen in attractiviteit van 
seksuele agressie (subliminaal aangeboden) (= 
individuele verschillen in impliciete reacties) 
OPZET: hoe automatisch maken mannen de associatie 
tussen seks en macht? 
➢ Deelnemers spraken zo snel mogelijk een woord 

uit dat op het scherm verscheen 
➢ Het woord werd voorafgegaan door een 

machtsgerelateerde of seksgerelateerde 
subiliminale prime 

RESULTAAT: Als een machtsgerelateerde subliminale 
prime werd aangeboden voor een seksgerelateerd 
woord, werd dat woord veel sneller uitgesproken 
➢ Dit geldt enkel voor hoogscoorders op de 

attractiviteit van seksuele agressie vragenlijst 
➢ Enkel in 1 richting (dus machtsgerelateerde primes deden seksgerelateerde woorden niet 

sneller uitgesproken worden) 
VERVOLG EXPERIMENT: machtswoorden aanvullen 
➢ Vrouwelijke handlangers werden aantrekklijker gevonden door hoogscoorders 

- Impliciete Associatie Test (IAT) is een sociaalcognitieve methode om impliciete representaties te 
meten 

➢ Als concepten sterk verbonden zijn, activeren ze elkaar 
➢ Blok 1: allochtone en autochtone namen zsm categoriseren onder “Vlaams” of “vreemd” 
➢ Blok 2: positieve of negatieve woorden categoriseren onder “positief” of “negatief” 
➢ Blok 3: combinatie van 2 voorgaande blokken met 1 categorie “Vlaams + goed”, en een andere 

categorie “allochtoon + slecht” 

• Door impliciet vooroordelen is dit vaak compatibel 
➢ Blok 4: hetzelfde als blok 1, buiten dat de categorieën nu van plaats gewisseld zijn 
➢ Blok 5: categorieën “Vlaams + slecht” en “allochtoon + goed” waar namen/woorden onder 

moeten gecategoriseerd worden 
➔ Score berekenen door reactietijden van blok 5 af te trekken van de reactietijden van 

blok 3 
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➔ Positieve score = impliciet racisme 
- IAT: combinaties van categorieën 
➢ Impliciete attitude 

• Combinatie van een attribuut dimensie (bv., lui/ijverig) en een evaluatieve dimensie 
(goed/slecht) 

➢ Impliciet vooroordeel 

• Combinatie van een sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en een evaluatieve dimensie 
(goed/slecht) 

➢ Impliciet stereotype 

• Combinatie van een sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en een attribuut dimensie 
(bv., lui/ijverig) 

➢ Impliciete zelfconcept 

• Combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een attribuut dimensie (bv., lui/ijverig) 
➢ Impliciete zelfwaardering 

• Combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een evaluatieve dimensie(goed/slecht) 
- Alternatieven voor IAT 
➢ Er zijn een aantal problemen met de IAT 

• De sterkte van de associaties wordt enkel relatief gemeten; dwz ten opzichte van iets 
anders 

• Elk concept moet afzonderlijk gemeten worden, waardoor er volgorde effecten kunnen 
optreden 

• Deelnemers ontwikkelen strategieën die de 2 experimentele blokken gemakkelijker maken 
➢ EAST: Extrinsinc Affective Simon Task 

• Associaties worden niet tussen 2 verschillende blokken vergeleken, maar binnen het blok 
➢ Dot Probe taak: 2 stimuli worden aangeboden (1 neutraal, 1 bedreigend) op specifieke plaatsen 

op het scherm 

• Daarna verdwijnen ze en blijft een bolletje achter op de plaats van 1 van de 2 stimuli 
▪ Deelnemers ontdekken minder snel het bolletjes als die zich op een andere plaats bevindt 

dan een stimulus die de aandacht trok 
➢ Emotionele strooptaak 

➔ De alternatieven hebben helaas allemaal problemen met interne consistentie 
- De feilbare en onbewuste beslisser 
➢ Kahneman: ons feilbare denken 

• Systeem 1: snelle, automatische manier van denken 

• Systeem 2: langzame, gecontroleerde manier van denken 
➔ Systeem 1 is veel sneller en efficiënter, maar wel veel gevoeliger voor heuristische 

fouten, zeker als er statistiek of kansrekening mee gemoeid is 
➢ Misconception of chance: de kans op kop (of munt) bij een individuele worp is volledig 

onafhankelijk van het resultaat van de vorige worp 

➢ Insensitivity of sample size: de kans dat een resultaat substantieel afwijkt van de theoretische 
kans verkeint bij grotere steekproeven 
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➢ Conjunction fallacy: het voorkomen van meerdere specifieke kenmerken kan nooit groter zijn 
dan het voorkomen van een enkele ervan 

➢ Basisfrequentievertekening: het niet in rekening brengen van alle relevante data (proporties) 
leidt tot verkeerd inschatten van waarschijnlijkheid  

➢ Monty Hall probleem 
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- EXPERIMENT 
DOEL: is bewust en diepgaand nadenken altijd het beste? (onbewust beslissen) 
OPZET: deelnemers moeten kiezen tussen 4 appartementen 
➢ Elk appartement heeft 12 kenmerken 

• 3 appartementen hebben 7 slechte kenmerken en 5 goede kenmerken 

• 1 appartement heeft 4 slechte kenmerken en 8 goede kenmerken 
➢ Conditie 1: deelnemers denken er 

vlug over na 
➢ Conditie 2: deelnemers denken er 

diepgaand over na 
➢ Conditie 3: deelnemers slapen er 

een nachtje over 
RESULTAAT: 
Participanten uit conditie 3 kozen over 
het algemeen vaker het beste 
appartement, die uit conditie 1 het 
minst vaak 

❖ 6.3: HOT COGNITION: AFFECT, MOTIVATIE EN COGNITIE 

- Affect: emoties en stemmingen 
➢ Cold cognition: zuiver cognitieve, rationele processen 
➢ Hot cognition: affectieve en emotionele processen 
➢ Affect: subjectieve evaluatie op negatieve vs positieve dimensie 

• Emotie: objectgerichte, affectieve ervaring die gepaard gaat met specifieke gedachten, 
gevoelens en actietendensen 
▪ Korter en heviger 

• Stemming: affectief negatieve of positieve toestand die geen object heeft en dus ook geen 
specifieke gedachten, gevoelens en actietendensen 

- Emoties bestaan uit 3 componenten 
➢ Actietendens: neiging om iets (niet) te doen 

• Stijging of daling in de actietendens zelf 
➢ Gevoelens: fenomenologische ervaringen die vaak affectief zijn 

1) Lichamelijk: honger, pijn en opwinding 
2) Cognitief: verbazing, verwarring en herkenning 
3) Affectief: blijdschap en triestheid 

➢ Gedachten 

• Vb spijt en jaloezie gaan vaak gepaard met… 
- Stemmingen komen veel vaker in onze cognitie omdat ze algemeen en diffuus zijn 
➢ Vaak het gevolg van een opstapeling van gebeurtenissen 
➢ Kan ook dat hevige emoties overgaan in een stemming nadat het object uit de aandacht is 

verdwenen 
➢ Veroorzaken geen specifieke actietendensen, maar wel algemene tendensen 

• Mood repair principe: mensen in een negatieve stemming proberen vaak die negatieve 
stemming ongedaan te maken 

• Mood maintenance principe: mensen die in een positieve stemming verkeren, proberen deze 
stemming te behouden 

- Individuele verschillen in positieve en negatieve stemmingen 
➢ Sommige mensen ervaren over het algemeen meer of minder positieve/negatieve emoties 

• PANAS: Positive and Negative Affect Scale 
▪ Positieve emoties: enthousiasme, energie, activiteit, alertheid, plezier 
▪ Negatieve emoties: droefheid, lethargie, kwaadheid, angst, walging 

• Dimensies correleren nauwelijks: mensen kunnen hoog of laag scoren op beide dimensies 

- Cold cognition 
- Hot cognition 
- Affect 
- Emotie 
- Stemming  
- Actietendens 
- Mood repair 

principe 
- Mood 

maintenance 
principe 

- PANAS 
- Circumplex model 

van Russell 
- Appraisal  
- Primary appraisal 
- Secondary 

appraisal 
- Contrafeitelijk 

denken 
- Velten techniek 
- Faciale feedback 

hypothese 
- Affect infusie 
- Duurzaamheids-

vertekening 
- Piek en einde 

regel 
- Behoefte aan 

cognitieve 
afsluiting 

- Seizing 
- Freezing 
- Urgentie principe 
- Permanentie 

principe 
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- Circumplex model van Russell 
➢ Model met 2 dimensies om 

emoties in te delen 

• Postief vs negatief affect 

• Hoog vs laag arousal 
▪ Hoog arousal: 

hyperactief, 
opgewonden, 
geprikkeld, waakzaam 

▪ Laag arousal: loom, 
vredig, rustig 

- Er zijn 3 klassieke theorieën 
over de invloed van cognitie 
op affect 

➢ Betekenisgeving/appraisal 
➢ James: emoties ontstaan 

omdat we ons bewust worden van lichamelijke verandering 

• Geen betekenisverlening nodig 

• Stimulus -> arousal -> emotie 

• Problemen: 
▪ Een object roept niet altijd dezelfde emoties op 
▪ Waarom wekt een bepaalde stimulus een emotie op in de ene situatie, maar niet de 

andere? 
➢ Arnold: er is beoordeling tussen stimulus en actie 

• Appraisal: cognitieve inschatting van een situatie of een gebeurtenis 
▪ Bewust of onbewust 

• Stimulus -> appraisal -> arousal -> emotie 
➢ Schachter: emoties ontstaan door een attributie bij lichamelijke veranderingen 

• Arousal is aspecifiek; de gevolgen worden bepaald door de attributies 

• Emotie is afhankelijk van hoe arousal in functie van de situatie beoordeeld wordt 

• Stimulus -> arousal -> appraisal -> emotie 
- Recente appraisal theorieën 
➢ Stimulus -> appraisal -> emotie (leunt het dichtste aan bij Arnold) 

• Geen ruimte meer voor arousal 
➢ Appraisal bestaat uit meerdere dimensies 

• Valentie: positief of negatief 

• Agency: mate dat men zich verantwoordelijk voelt 

• Onverwachtheid 

• Angst: onzekere situatie 

• Spijt: object van emotie is in het verleden 

• Schaamte: sociale dimensie 

- Betekenisverlening of appraisal 
➢ Primary appraisal: valentie nagaan 
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• Indien positief stoppen we meestal hier al, positieve emoties zijn minder gedifferentieerd 
➢ Secondary appraisal: mate van verantwoordelijkheid (agency) nagaan 

• Vooral bij negatieve emoties dus 

• Eigen verantwoordelijkheid: schuld, schaamte spijt 

• Niet eigen verantwoordelijkheid: boosheid, minachting, irritatie, walging 

• Situatie is verantwoordelijk: triestheid, frustratie 
- Contrafeitelijk denken is de neiging om zich mogelijke alternatieve uitkomsten voor te stellen die 

zich niet voordeden 
➢ Gedachten generen die tegen reeds gebeurde feiten in gaan 

• Vooral bij ‘net niet’ situaties 
▪ Men voelt zich beter bij brons winnen dan bij zilver winnen 

➢ Emotieversteking door contrafeitelijk denken is sterker bij negatieve dan bij positieve 
gebeurtenissen 

• We kunnen gemakkelijker een negatieve afloop bedenken 
- EXPERIMENT 
DOEL: contrafeitelijk denken bij medaille winnaars? 
OPZET: men vroeg aan participanten om de gezichtsuitdrukkingen van verschillende medaille-
winnaars (goud, zilver en brons) te beoordelen in termen van blijdschap 
➢ Op de foto’s was niet zichtbaar welke medaille gewonnen was 

RESULTAAT: zilveren medaille winnaars zagen er het minst blij uit 
➢ Zilver: meest opvallende alternatieve uitkomst is goud winnen 
➢ Brons: meest opvallende alternatieve uitkomst is 4e plaats 

- EXPERIMENT 
DOEL: bepaalt contrafetelijk denken de emotie zelf ook?  
OPZET: participanten lezen een verhaal over een meisje dat de liefdes-interesse van haar beste 
vriendin afneemt 
➢ Participanten moeten zich erin inleven 
➢ Nadien moeten ze contrafeitelijke zinnen genereren/aanvullen 

• Conditie 1: ‘Was ik maar…’  

• Conditie 2: ‘Had ik maar…’ 
RESULTAAT: 
➢ Participanten uit conditie 1 voelden voornamelijk schaamte 

• Inspelen op persoonlijke schuld 
➢ Participanten uit conditie 2 voelden voornamelijk schuld 

• Inspelen op gedrag 
➢ Contrafeitelijk denken bepaalt niet enkel de intensiteit van emoties, maar ook welke emotie! 

- Stemmingsinductiemethoden 
➢ De Velten techniek: persoon leest 60 (positieve of negatieve) uitspraken over zichzelf, men moet 

zich het gevoele proberen voorstellen 
➢ Stuk film laten zien 
➢ Faciale feedback hypothese, postulering 

- Affect-priming: affect beïnvloedt de gedachten die in ons opkomen en hoe we informatie 
verwerken net zoals andere soorten primes 

➢ Selectieve aandacht: affect-congruente informatie krijgt meer aandacht dan affect-incongruente 
informatie 

➢ Selectieve encodering: negatieve/positieve kenmerken zijn toegankelijker in bepaalde affectieve 
toestanden 

• Affect wordt sneller gebruikt om nieuwe informatie te interpreteren 
➢ Selectieve herinnering: men herinnert zich bijvoorbeeld enkel negatieve kenmerken van een 

persoon 
➔ Steeds indirecte effecten 

- Affect als bron van informatie 
➢ Emoties signaleren ons hoe we moeten reageren 
➢ Affect geassocieerd met een stimulus is de belangrijkste bron van beslissingen 
➢ Stemmingen kunnen ook onterecht worden toegeschreven aan een saillante stimulus 

- Invloed van affect op informatieverwerking 
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➢ Affect beïnvloedt de manier waarop we informatie verwerken 

• Mensen in een positieve stemming verwerken oppervlakkiger 
▪ Meer stereotypen, meer vertekeningen, heuristieken… 

• Mensen in een negatieve stemming verwerken dieper 
- EXPERIMENT 
DOEL: affect-als-informatie principe? 
OPZET: mensen werden telefonisch gevraagd naar de globale tevredenheid over hun leven 
➢ Conditie 1: het regent buiten 
➢ Conditie 2: het is zonnig buiten 

RESULTAAT: 
➢ Mensen uit conditie 1 waren minder tevreden over hun leven dan mensen uit conditie 2 
➢ Wanneer de interviewer EERST vroeg om het weer te beschrijven, verdween het effect 

• Wanneer beoordelaars bewustgemaakt worden van mogelijke invloed van affect op hun 
oordeel, verdwijnt het effect 

- Welke verklaringen zijn er voor de effecten van affect op informatieverwerking? 
➢ Motivationeel: 

• Als we in een positieve stemming zijn, is dat een teken dat alles in orde is 
▪ Affect als informatie 

• Mood maintenance principe: elke activiteit die de positieve stemming kan veranderen, 
wordt vermeden 

➢ Capaciteit: 

• Positieve stemming reduceert de cognitieve capaciteit 
▪ Positieve herinneringen en constructen zijn meer verspreid in het geheugen, dus we 

hebben meer capaciteit nodig om ze op te halen 
- Affect infusie is de mate waarin affect beslissingen kan beïnvloeden 
➢ Is afhankelijk van de informatieverwerkingsstrategie 
➢ Sterke affect infusie: 

• Heuristische verwerking: lage motivatie en/of capaciteit 

• Uitgebreide verwerking: hoge motivatie en/of capaciteit 
▪ Hoe langer het duurt, hoe groter de kans dat affect het beslissingsproces binnensluipt en 

beïnvloedt 
▪ Nieuwe informatie wordt in bestaande kennis geïntegreerd, waardoor je beroep doet op 

het geheugen (wat door affect gekleurd kan zijn) 
➢ Zwakke affect infusie: 

• Directe toegang: lage motivatie en mogelijkheid zich te baseren op vroegere beslissingen 
▪ Vorige beslissingen sturen de nieuwe beslissing 

• Gemotiveerde verwerking: specifieke motivatie om een welbepaalde beslissing te nemen 
- Effecten van stemming vs emoties 
➢ Emoties zijn duidelijk gericht op een object en generaliseren niet zo vlug naar andere objecten 

• Emoties hebben meer beperkte en specifieke effecten 
➢ Emoties hebben algemeen minder effecten op informatieverwerking 
➢ Effecten kunnen verschillen binnen dezelfde valentie: vb boosheid vs droefheid 

- EXPERIMENT 
DOEL: effect van stemming versus emotie, welk van de 2 heeft een groter effect?? 
OPZET: participanten moeten terugdenken aan een negatieve gebeurtenis in hun leven (wat een 
negatieve STEMMING oproept) 
RESULTAAT: duidelijk negatief effect op zelfbeoordelingen over algemene levenstevredenheid 
➢ Wanneer men gevraagd werd welke EMOTIES ze tijdens deze specifieke gebeurtenis hadden 

ervaren, bleek dat ze meer tevredenheid rapporteerden 
➢ Bevestigt de hypotgese dat wanneer de deelnemers hun specifieke emoties beschrijven, hun 

affectieve toestand gekoppeld blijft aan de toenmalige gebeurtenis 
- Voorspellen van toekomstig affect 
➢ We kunnen goed voorspellen welke emoties we in de toekomst gaan voelen, maar niet de duur 

en intensiteit van die emoties (meestal een overschatting) 

• Duurzaamheidsvertekening: neiging om intensiteit/duur van toekomstige emotionele 
reacties te overschatten 
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➢ Experiment: enkel de positieve en negatieve gebeurtenissen van de laatste 3 maand hebben een 
invloed op subjectief welbevinden 

• Echter, we denken vaak dat het veel langer gaat duren! 
- Effecten van geanticipeerde emoties: spijt 
➢ Geanticipeerde spijt: hoe ga ik mij voelen als ik dit alternatief kies? 

• Vb: postcode loterij in Nederland 
▪ Iedereen in de straat krijgt 25.000 euro als ze een lotje hebben gekocht 
▪ Niet deelnemen zorgt voor geanticipeerde spijt 

➢ Geanticipeerde spijt kan ook zorgen voor inactie 

• Fitness experiment: iets niet doen omdat we denken constant spijt te hebben 
- Verklaringen voor toekomstig affect 
➢ We hebben inaccurate theorieën over wat ons langdurige blij of verdrietig zou maken (ook al 

hebben we het al eens meegemaakt) 

• Piek-en-einde regel: we onthouden piek en einde van een gebeurtenis 

• We gebruiken kennis over onszelf als heuristiek om in te schatten hoe we ons op een 
bepaald moment gaan voelen 
▪ Vb aangezien ik een fuifbeest ben, zal ik mij wel geamuseerd hebben op dat feestje vorig 

jaar 
➢ Door negatieve uitkomsten te overschatten, motiveert dit ons om beter ons best te doen 
➢ Onvoldoende correcte voor tijdseffecten: we stellen ons voor hoe we ons voelen direct na een 

gebeurtenis, en nemen dit als referentiepunt bij het inschatten 
➢ Mensen houden geen rekening met hun psychisch afweersysteem 

• Na de relatiebreuk heeft je ex opeens allemaal negatieve kanten en heeft single zijn veel 
positieve kanten 

- Effect van motivatie op cognitie 
➢ Behoefte aan cognitieve afsluiting: behoefte om snel definitieve en zekere kennis te hebben ipv 

verdere verwarring en ambiguïteit 

• Seizing -> urgentieprincipe: zsm beschikbare info ‘grijpen’ om tot een conclusie te komen 

• Freezing -> permanentieprincipe: vasthouden aan eerdere conclusies en nieuwe informatie 
negeren 

➢ Uitgelokt door: 

• Situaties: 
▪ Tijdsdruk 
▪ Lawaai 
▪ Verveling 
▪ Belasting 
▪ Weinig kosten bij fouten 

• Individuele verschillen 
▪ Nood aan orde 
▪ Nood aan voorspelbaarheid 
▪ Nood aan besluitvaardigheid 
▪ Intolerantie voor ambiguïteit 
▪ Enggeestigheid  

- Gevolgen van cognitieve afsluiting 
➢ Sneller beslissen 
➢ Minder informatie hanteren bij oordeelsvorming 
➢ Primacy effecten bij impressievorming 
➢ Gebruik van cognitieve heuristieken 
➢ Gemakkelijker activeren van stereotypen 
➢ Afwijzing van opiniedevianten 
➢ Weerstand tegen overreding 

Hoofdstuk 7: Attitudes 

❖ 7.1: ATTITUDES: BASISBEVINDINGEN 

- Een attitude is een aangeleerde, algemene evaluatie van een object, die met een bepaalde 
intensiteit wordt uitgedrukt 

- Attitude 
- Verwachtings-

waarde theorie 
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➢ Kan betrekking hebben op personen, objecten of ideeën 
(concreet of abstract) 

➢ De positieve en negatieve dimensie zijn onafhankelijk van 
elkaar 

• Positieve attitude: hoog positief, laag negatief 

• Ambivalente attitude: hoog positief, hoog negatief 

• Negatieve attitude: laag positief, hoog negatief 

• Onverschillige attitude: laag positief, laag negatief 
- Multicomponentenmodel: attitudes bestaan uit cognitieve, 

affectieve en gedragsmatige componenten 
➢ Cognitieve component: gedachten en opvattingen over 

het attitude-object, afwegen van positieve en negatieve 
kenmerken 

• Verwachtingswaarde theorie: attitude tov bepaald object wordt bepaald door de 
verwachting dat een attitude object bepaalde kenmerken vertoont, maar ook door hoe sterk 
die kenmerken worden gewaardeerd 
▪ Elk kenmerk krijgt een kans die varieert tussen 0 en 100% en een evaluatieve waarde die 

varieert tussen [negatief, 0, positief] 
o De gewogen som hiervan is de attitude 

➢ Affectieve component: object roept negatieve of positieve gevoelens op door een leerproces 

• Klassieke conditionering: neutrale stimulus + positieve stimulus = neutrale stimulus wordt 
positief 

• Operante conditionering: affect tov object wordt bepaald door beloning/straf 

• Sociaal leren 

• Louter blootstellingseffect 

• Sociale vergelijking 
➢ Gedragscomponent (vooral sterk bij zwakke attitudes): observatie van eigen gedrag tov object 

• Zelfperceptietheorie 

• Directe effecten: knikken terwijl je naar een artikel luistert zorgt ervoor dat je achteraf meer 
akkoord gaat met de inhoud 

➢ Sommige attitudes zijn meer gebaseerd op affect, andere meer op cognitie 

• Attitudes kunnen sterk affectief beïnvloed worden als het object gaat over belangrijke 
waarden of normen (abortus, doodstraf) 

• Utilitair: besparen veel tijd bij het evalueren van stimuli 
- Attitudesterkte 
➢ Sterke attitudes komen in ons bewustzijn zoals een reflex 
➢ Sterkte wordt bepaald door: 

• Genetische component: tweelingstudies (mogelijks indirecte impact van genen) 

• Psychische factoren: 
▪ Eigenbelang: belangrijk om bepaalde doelen te bereiken? 
▪ Groepsbelang: mbt groepen waarmee we ons verbonden voelen? 
▪ Politieke/religieuze overtuigingen: persoonlijk belangrijke waarden? 

• Hoe goed we geïnformeerd zijn over iets 

• Hebben we die informatie persoonlijk verworven/ervaren? 

• Hebben we met succes een beïnvloedingspoging van een ander weerstaan? 
- Expliciete attitudes meten 
➢ Zelfrapportage: 

• Enquêtes: lage stabiliteit en veel mogelijke beïnvloeding 

• Attitudeschalen: 
▪ Likertschaal 
▪ Semantische differentiaal: bipolaire schaal waarbij de schaalankers uit tegengestelde 

evaluatieve adjectieven bestaan 
➔ Opletten voor sociale wenselijkheid en instemmingstendens 
➔ Bij zwakke attitudes zijn zelfkennis en bewustzijn vaak laag, waardoor respondenten 

ter plekke antwoorden verzinnen 
- Impliciete attitudes meten 

- Semantische 
differentiaal 

- Theorie van 
beredeneerd 
gedrag 

- Prototype 
willingness model 
(PWM) 
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➢ Nonverbaal gedrag: gelaatsuitdrukkingen, stem, houding… 

• Kunnen geacteerd worden 
➢ Fysiologische metingen: hartslag, galvanische huidreactie 

• Geeft geen informatie over de richting van de attitude (haat en liefde lijken fysiologisch op 
elkaar) 

➢ Gelaatselektromyograaf (EMG) 
➢ Elektro-encefalografie (EEG) 
➢ fMRI onderzoek: amygdala 
➢ Impliciete associatietest (IAT) 

- EXPERIMENT 
DOEL: komen impliciete en expliciete 
attitudes overeen? 
OPZET: IAT-test waarbij 3 onderwerpen 
werden onderzocht 
➢ Ras 
➢ Leeftijd  
➢ Sekse-rollen 

RESULTAAT: er is weinig overeenstemming 
tussen expliciete en impliciete metingen 
➢ Opmerking: als het geen taboe-

onderwerpen zijn, komen impliciete en 
expliciete mening veel beter overeen! 

➢ Ras: 

• Blanke deelnemers 
hadden impliciet en 
expliciet een voorkeur 
voor blank 

• Zwarte deelnemers 
hadden expliciet een 
voorkeur voor zwart, maar 
impliciet voor blank 

➢ Leeftijd: 

• Ouderen zeggen dat ze een 
even grote voorkeur voor 
jong als oud hebben, maar 
IAT toont een impliciete 
voorkeur voor jong aan 

➢ Sekse-rollen 

• Mannen geven expliciet aan een grotere voorkeur te hebben voor traditionele rollen 

• Vrouwen tonen een grotere 
impliciete voorkeur voor 
traditionele rollen 
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- Verband tussen attitudes en gedrag 
➢ Spontaan gedrag voorspellen: afhankelijk van hoe toegankelijk een attitude is 

• Toegankelijkheid = snelheid waarmee een attitude wordt opgeroepen 
➢ Theorie van beredeneerd gedrag: gedrag wordt bepaald door de attitude tov een specifiek 

gedrag, subjectieve normen en waargenomen controle 
1) Gedrag wordt meer beïnvloed door attitudes over een specifiek gedrag dan door een 

algemene attitude 
2) Gedrag wordt beïnvloed door subjectieve normen: opvattingen over wat anderen vinden 

wat men moet doen 
3) Gedrag wordt bepaald door de mate dat men gedrag onder controle meent te hebben 

➔ Intenties zijn de cruciale tussenschakeling: we voeren intenties niet altijd uit 
➔ Implementatie-intentie: specifiëren waar en wanneer we gedrag zullen stellen: dit 

verhoogt de waarschijnlijkheid dat we gedrag zullen uitvoeren 
➢ Prototype willingsness model (PWM): mensen handelen sociaal-reactief in prototypische 

situaties ipv rationeel 

• Situatie + mate waarin je denkt dat anderen dit gedrag ook zouden stellen 

❖ 7.2: OVERREDING DOOR COMMUNICATIE 

- Er zijn twee routes tot overtuiging 

- De centrale weg 
➢ Ontvangers analyseren de boodschap zorgvuldig, beïnvloeding is gebaseerd op de sterkte en de 

kwaliteit van de argumentatie 

• Ontvangers zijn aandachtig, actief, kritisch en oplettend 
➢ Boodschap wordt effectief als: 

• Ontvangers de inhoud begrijpen 

• Geheugen: argumenteren beluisteren, begrijpen en nadien ophalen 
▪ Motivatie nodig om de informatie te aanvaarden 

• Elaboratie: nadenken, pro en contra analyseren 
▪ Kan ook leiden tot vertekende verwerking van de informatie 

➔ Zwakke argumenten doorstaan de analyse meestal niet 
- De perifere weg 
➢ Ontvangers denken niet zorgvuldig na over de boodschap, ze worden beïnvloed door 

uiterlijkheden en oppervlakkige wenken 
➢ Heuristieken: reputatie, vlotheid van spreken, gemoedstoestand… 

- Selectie van een weg 
➢ Elaboration likelihood model: er zijn 3 factoren die bepalen welke weg gekozen wordt: 

• Bron 

• Boodschap 

• Publiek  
➢ Centrale weg: 

• Bron: argumenteert duidelijk 

• Boodschap: is belangrijk voor het publiek 

• Publiek: is bekwaam, aandachtig en betrokken 
➢ Perifere weg: 

• Bron: te vlot/snel spreken om goed begrepen te worden 

• Boodschap: triviaal 

• Publiek: afgeleid, gestresseerd, cognitief overbelast, gehaast en niet-geïnteresseerd 

- Centrale weg 
- Perifere weg 
- Elaboration 

likelihood model 
- Slapend effect 
- Behoefte aan 

cognitie 
- Vaccinatie-

hypothese 
- Psychologische 

reactantie 
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- EXPERIMENT 
DOEL: wat is de rol van persoonlijke betrokkenheid van de ontvangen bij het bepalen of de boodschap 
belangrijker is dan de bron? Elaboration likelihood model 
OPZET: aan studenten vragen/voorstellen of men in het laatste jaar een eindexamen moet afleggen 
om het diploma te behalen 
➢ Onafhankelijke variabelen:  

• Bron: professor (expert) versus 
student 

• Boodschap (argumentatie): sterk 
versus zwak 

• Persoonlijke betrokkenheid: 
hoog (volgend academiejaar) 
versus laag (over 10 jaar) 

➢ Afhankelijke variabele: 

• Attitude na communicatie 
RESULTAAT: betrokkenheid van het 
publiek is bepalend 
➢ Hoge betrokkenheid: 

• Kwaliteit van argumenten is 
belangrijk 

• Zwakke argumentatie leidt tot 
ongunstigere attitudes 

• Sterke argumentatie leidt tot 
gunstigere attitudes 

➢ Lage betrokkenheid: 

• Expertise van de bron is belangrijk (professor) 

• Zwakke argumentatie leidt tot gunstigere attitudes 

• Sterke argumentatie leidt tot ongunstigere attitudes 
- De bron bevat 2 belangrijke factoren 
➢ Geloofwaardigheid: boodschappers zijn geloofwaardiger als: 

• Ze deskundigheid hebben (competentie/know-how) 

• Ze betrouwbaar zijn 
▪ Beroep: brandweer/verpleger is zeer betrouwbaar, politici/autoverkopers niet 

• Ze er zelf geen voordeel uit halen 

• Ze niet omgekocht zijn 

• Ze niet vertellen wat het publiek wilt horen 

• Ze standpunten innemen tegen hun eigenbelang in 

• Ze niet de intentie hebben een overredende communicatie te brengen 
➢ Gunstigheid: sympathie tov boodschapper wordt bepaald door: 

• Similariteit: gelijken trekken elkaar aan 
▪ Vooral als gelijkenissen relevant zijn voor de boodschap 

• Fysieke aantrekkelijkheid: schoonheid, jeugd en seks verkopen 
▪ Vooral als ze iets met het product te maken hebben 
▪ Niet-menselijke schoonheid helpt ook: mooie landschappen, dieren, interieurs… 

- EXPERIMENT 
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DOEL: hoe beïnvloedt de 
gelijkenis/similariteit van een bron 
de gunstigheid ten opzichte van deze 
bron? 
OPZET: studenten lazen een 
toespraak die argumenteerde tegen 
het verder gebruiken van een 
schoolbekwaamheidstest om aan de 
universiteit toegelaten te worden 
➢ Conditie 1: toespraak werd 

zogezegd geschreven door een 
medestudent 

➢ Conditie 2: toespraak werd 
zogezegd geschreven door een studenten van een andere universiteit 

RESULTAAT: studenten waren meer geneigd de attitudes te veranderen in conditie 1 
- EXPERIMENT 
DOEL: hoe beïnvloedt de fysieke aantrekkelijkheid van een bron de gunstigheid ten opzichte van deze 
bron? 
OPZET: petitie voor meer vegetarische maaltijden op de campus 
➢ Conditie 1: aantrekkelijke studenten voerden de petitie 
➢ Conditie 2: minder aantrekkelijke studenten voerden de petitie 

RESULTAAT:  
➢ Conditie 1: 41% tekende 
➢ Conditie 2: 32% tekende 

- EXPERIMENT 
DOEL: wat is het effect van 
de aard van de bron op de 
gunstigheid ten opzichte 
van deze bron? (slapend 
effect) 
OPZET: ? 
RESULTAAT: na verloop 
van tijd dissocieert men de 
boodschapper van de 
boodschap, waardoor men 
toch beïnvloed kan 
worden door de 
boodschap, zelfs indien 
men initieel de bron 
ongunstig gezind was 
➢ Uitgestelde effect verdwijnt wanneer deelnemers herinnerd worden aan de identiteit van de 

boodschapper 
➢ We zijn geneigd de boodschap te herinneren, maar niet de boodschapper 

- De boodschap bevat 4 belangrijke factoren 
➢ WAT en HOE 
➢ Informationele strategieën: 

• Perifere weg: omvang lijkt de feiten te ondersteunen, ongeacht de gehanteerde argumenten 
▪ Lange boodschappen bevatten meer informatie en zijn dus waardevoller 

• Centrale weg: lengte is alleen belangrijk als de argumentatie sterk is 
➢ Volgorde van de presentatie: 
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• Primauteitseffect en recentheidseffect: eerste en laatstgenoemde informatie heeft het 
meeste effect 

➢ Attitude-discrepantie van de boodschap: hoeveel moet de boodschap afwijken van de mening 
van de ontvangers om hen zoveel mogelijk te beïnvloeden? 

• Omgekeerde U-relatie: te veel discrepantie overtuigt niet 
▪ Discrepante berichten worden nauwkeuriger gelezen en produceren meer 

tegenargumenten 
➢ Emotionele boodschappen: gevoelens bespelen is efficiënter voor op affect-gebaseerde 

attitudes 

• Negatieve emoties: afschrikkende boodschappen zijn overtuigender en veroorzaken attitude- 
en gedragsveranderingen als: 
▪ Mensen zicht kwetsbaar achten voor het risico 
▪ Men beschikt over bruikbare/specifieke informatie om zich te beschermen 
▪ Deze informatie via de centrale weg verwerkt wordt (NIET PERIFEER!) 

• Positieve emoties: personen in een goede stemming zijn gemakkelijker te beïnvloeden 
(voedsel, drank, muziek…) 
▪ Positieve gevoelens activeren de perifere weg 

o Positieve gevoelens verzwakken de aandacht 
o Men is minder op de hoede/geneigd informatie diepgaand te verwerken 
o Men laat positieve gevoelens niet bederven 

- Welke boodschappen hebben op welk publiek een maximaal effect? 
➢ Behoefte aan cognitie: individuele verschilsvariabele die verwijst naar het genoegen dat wordt 

ontleend aan het uitvoeren van cognitieve activiteiten 

• Personen met een hoge score hierop volgen doorgaans de centrale weg en worden vooral 
overtuigd door sterke argumenten 

➢ Zelfsturing: gedrag afstemmen op gangbare zelfpresentatie normen in de gegeven situatie 

• Hoge zelfstuurders zijn gevoeliger voor imago-boodschappen 
▪ Laten zich ook meer beïnvloeden door verpakking 

➢ Verwittiging en weerstand: een verwittigd publiek is het moeilijkst te overtuigen 

• Verwittigen over een standpunt van de spreker lokt cognitieve reactie uit: tegenargumenten 
formuleren 
▪ Vaccinatiehypothese: blootstelling aan de zwakke variant van een overtuigend argument 

verhoogt de weerstand tegen dat argument 

• Verwittiging over de poging tot overtuiging lokt motivationele reactie uit 
▪ Psychologische reactantie: poging tot overtuiging wordt opgevat als een bedreiging van 

de vrijheid, waardoor men hun vrijheid wil bewijzen de verhoogde waardering heeft voor 
bedreigende alternatieven (negatieve attitude) 

- EXPERIMENT 
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DOEL: hoe beïnvloedt 
reclame mensen met een 
hoge zelfsturing? 
OPZET: ? 
RESULTAAT: hoge 
zelfstuurders zijn 
gevoeliger voor imago-
boodschappen en laten 
zich ook meer 
beïnvloeden door 
verpakking 

❖ 7.3: OVERTUIGING DOOR HET EIGEN GEDRAG 

- Cognitieve dissonantietheorie (Festinger) 
➢ Gedrag dat inconsistent is met onze attitudes wekt een onaangename psychologische toestand 

op 

• Mensen zijn geneigd de ervaren dissonantie te reduceren 
➢ Oorzaken van cognitieve dissonantie: 

• Onvoldoende justificatie: attitude-discrepant gedrag vrijwillig uitvoeren voor een inadequate 
beloning 

• Onvoldoende afschrikking: geen gewaardeerd gedrag uitvoeren omwille van een milde straf 
➢ Technieken om dissonante te reduceren: 

• Waargenomen keuzevrijheid reduceren 

• Gedragsperceptie wijzigen 

• Consonante cognities toevoegen 

• Belang van conflict minimaliseren 

• Attitude veranderen 
- EXPERIMENT 
DOEL: cognitieve dissonantie en het effect 
van onvoldoende justificatie 
OPZET: 
➢ Fase 1: participanten voeren 2 heel 

lange en saaie opdrachten uit 
➢ Fase 2: proefleider vraagt aan de 

participanten om andere deelnemers 
te vertellen dat de taak heel 
interessant/boeiend is 

• Conditie 1: om deze leugen te 
vertellen krijgen ze 1$ 

• Conditie 2: om deze leugen te 
vertellen krijgen ze 20$ 

• Conditie 3: controle conditie 
waarbij participanten geen leugen 
moeten vertellen 

➢ Fase 3: participanten beoordelen de 
vervelende taak 

RESULTAAT: 
➢ Conditie 1: participanten ervaren onvoldoende justificatie en ervaren dus hoge dissonantie 

• Participanten uit conditie 1 beoordeelden achteraf de vervelende taken als leuker 

• Ze ervaarden onvoldoende justificatie dus pasten ze hun attitude ten opzichte van de 
taken aan om zo geen dissonantie meer te ervaren 

➢ Conditie 2: participanten ervaren voldoende justificatie en ervaren dus lage dissonantie 
- EXPERIMENT 
DOEL: cognitieve dissonantie en het effect van onvoldoende afschrikking 

- Cognitieve 
dissonantie 

- Onvoldoende 
justificatie 

- Onvoldoende 
afschrikking 

- Justificatie van 
inspanning 

- Justificatie van 
moeilijke keuzes 

- Zelfperceptie 
theorie 

- Impressie-
management 

- Zelfbevestings-
theorie 
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OPZET: kinderen werden gevraagd om niet te spelen met aantrekkelijk speelgoed 
➢ Conditie 1: bedreiging met milde straf indien ze er wel mee zouden spelen 
➢ Conditie 2: bedreiging met zware straf indien ze er wel mee zouden spelen 
➢ Controle conditie 
➢ Achteraf werden de attitudes ten opzichte van het verboden speelgoed gemeten 

RESULTAAT: 
➢ Conditie 1: milde straf leidde tot onvoldoende afschrikking, kleine druk en dus hoge 

dissonantie 

• Devaluatie van het speelgoed 
➢ Conditie 2: zware straf leidde tot voldoende afschrikking, hoge druk en dus lage dissonantie 

• Geen attitude verandering 
- Jutificatie van inspanning 
➢ Veel investeren in iets dat toch niet zoveel waard blijkt te zijn veroorzaakt dissonantie 

• Discrepantie tussen inspanning en resultaat 
- EXPERIMENT 
DOEL: toepassingen van dissonantie-theorie: het effect van cognitieve dissonantie en justificatie van 
inspanning 
OPZET: participanten vragen om een obscene tekst publiekelijk voor te lezen om mee te mogen 
deelnemen aan een discussiegroep over seksualiteit 
➢ Conditie 1: tekst met weinig expliciete seksuele termen 
➢ Conditie 2: tekst met veel obscene termen 
➢ Achteraf bepoordeling van een op tape geregistreerde discussie-groep over seksueel gedrag bij 

lagere diersoorten 
RESULTAAT: 
➢ Conditie 1: milde initatie, beperkte inspanning en dus lage dissonantie 

• Weinig belangstelling voor de discussie groep 
➢ Conditie 2: strenge initiatie, grote inspanning dus hoge dissonantie 

• Grotere belangstelling voor de discussie groep 
- Justificatie van moeilijke keuzes 
➢ Bij keuze tussen 2 even (on)aantrekkelijke alternatieven, waarderen we de gekozen optie 

achteraf meer 
- EXPERIMENT 
DOEL: toepassingen van dissonantie-theorie: het effect van cognitieve dissonantie en justificatie van 
moeilijke keuzes 
OPZET: vrouwen worden gerekruteerd om consumentenartikelen (toaster, klokradio, koffiemachine 
etc) te beoordelen 
➢ Na de beoordeling mogen ze een van de producten uitkiezen als beloning 
➢ Conditie 1: kiezen tussen twee producten die ze als even waardevol beoordeeld hadden 
➢ Conditie 2: kiezen tussen twee producten die ze verschillend beoordeeld hadden 
➢ Na de beoordeling moeten ze de producten opnieuw beoordelen 

RESULTAAT: 
➢ Conditie 1: hoge dissonantie 

• Verschillen tussen beide producten nemen toe en de gekozen optie wordt aantrekkelijker 
➢ Conditie 2: lage dissonantie tussen gekozen en verworpen optie 

• Weinig attitude verandering 
- Randcondities van dissonantietheorie 
➢ Attitudediscrepant gedrag moet tot negatieve gevolgen leiden 
➢ Gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid voor de onaangename gevolgen 

• Aanwezigheid van een vrije keuze 

• Mogelijkheid om de negatieve effecten te voorkomen 
➢ Fysiologische opwinding 

• Arousal attribueren aan gedrag 
➔ Deze condities zijn niet altijd absoluut noodzakelijk 

- Er zijn ook alternatieve wegen tot zelfovertuiging 
➢ Zelfperceptietheorie: mensen leiden gewijzigde attitude af uit eigen gedrag 

• Komt niet uit een verlangen om eigen ongemak te reduceren 
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➢ Impressiemanagement: niet uit het motief om consistent te zijn voor onszelf, maar om 
consistent te lijken voor anderen 

• Eigen attitude verandert niet 
➢ Zelfbevestigingstheorie: attitudediscrepant gedrag vormt een bedreiging van het zelfconcept 

(schuld, hypocriet, oneerlijk) 

• Als beschadigde zelf hersteld kan worden, treedt er geen dissonantie op 
▪ Er moet geen direct verband bestaan tussen de verandering en het attitudediscrepant 

gedrag 

❖ 7.4: RECLAME EN VOORLICHTING 

- Heeft reclame een impact op ons? 
➢ Reclame voor nieuwe producten leidt in 60% van de gevallen tot een stijging in de verkoopcijfers 

• Bestaande producten: 46% stijging 
➢ Verschil in verkoopcijfers tussen mensen die de reclame wel en niet gezien hadden: 21% 
➢ Natuurlijk heeft het een impact 

- EXPERIMENT 
DOEL: hebben subliminale boodschappen een effect? 
OPZET: Duitse of Franse achtergrond muziek in wijnafdeling in de supermarkt op alternerende dagen 
RESULTAAT:  
➢ 83% meer Duitse wijn verkocht 
➢ 65% meer Franse wijn verkocht 

- EXPERIMENT 
DOEL: subliminale priming in politieke campagnes 
OPZET: ? 
RESULTAAT: 
➢ ‘RATS’ aangeboden voor onbekende politicus leidde tot een negatieve evaluatie 
➢ Clinton (=positief) subliminaal aangeboden voor foto van een andere democratische kandidaat 

leidde tot een positieve evaluatie bij onbesliste kiezers 
- EXPERIMENT 
DOEL: effect van subliminale boodschap en motivatie 
OPZET: dorstige studenten nemen deel aan een ‘marketingonderzoek’ 
➢ Dan voeren ze op de computer een test uit waarin subliminaal aangeboden stimuli verwerkt 

werden 

- Faceism  
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➢ Conditie 1: neutrale 
subliminale stimuli 

➢ Conditie 2: dorstverwante 
subliminale stimuli (dorst, 
droog…) 

RESULTAAT: dorstverwante 
stimuli leidden tot meer 
drankconsumptie tijdens een 
proeverij, maar enkel bij dorstige 
studenten 
➢ Effect van de subliminale 

boodschap is dus 
afhankelijk van de motivatie 

- Korte termijn vs lange termijn 
➢ Zelfhulpcassettes met 

subliminale boodschappen hebben geen significante invloed 

• De effecten ervan zijn enkel zichtbaar op korte termijn 
- Stereotypes en reclame 
➢ Media en cultuur bestendigen geslachtsstereotypen 
➢ Na het zien van beeldmateriaal dat geslachtsstereotypen bevat, vertonen zowel mannen als 

vrouwen stereotype congruent gedrag! 
- EXPERIMENT 
DOEL: effect van seksistische boodschappen 
in reclame op mannen 
OPZET: mannelijke studenten zagen een 
reclame 
➢ Conditie 1: seksistische boodschap 
➢ Conditie 2: neutrale reclame 
➢ Daarna moesten de participanten een 

vrouwelijke sollicitante interviewen 
➢ Deze interactie werd door 

onafhankelijke waarnemers beoordeeld 
RESULTAAT: mannen die een seksistische reclamespot zagen, scoorden hoger op alle indicatoren van 
‘geseksualiseerd gedrag’ 
- EXPERIMENT 
DOEL: effect van seksistische boodschappen in reclame op vrouwen 
OPZET: vrouwelijke studenten zagen een reeks reclamespots 
➢ Conditie 1: stereotype beeld: vrouw aan de haard of verleidelijk 
➢ Conditie 2: omgekeerd: man aan de haard of verleidelijk 

RESULTAAT: in daaropvolgende taken toonden vrouwen die de stereotype spots hadden gezien 
verminderd zelfvertrouwen, zelfstandigheid en loopbaanaspiraties 
- Faceism 
➢ Media van mannen toont eerder het gezicht, bij vrouwen het volledige lichaam 

• Mannelijke gezichten in de media worden groter en meer prominent getoond 
▪ Zelf bij klassieke portretten door kunststudenten 
▪ Bij kunstconsumenten ontstaan door deze prominentie gedachten aan dominantie 

- Culturele verschillen 
➢ Advertenties in individualistische culturen richten zich op: 

• Persoonlijke voordelen en zelfontplooiing 

• Unieke van de persoon 

• Zich onderscheiden van de rest en competitie 
➢ Advertenties in collectivistische culturen richten zich op: 

• Integriteit 

• Welzijn en prestatie van de groep 

Hoofdstuk 13: Stereotypen, Vooroordelen en Discriminatie 
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❖ 13.1: DE TENTAKELS VAN VOOROORDELEN 

- Woord vooraf 
➢ Stereotype: mentale constructie over individuen uit een sociale categorie, die welbepaalde 

kenmerken delen 
➢ Vooroordeel: negatief affect tov individuen, obv lidmaatschaap aan een bepaalde sociale 

categorie 
➢ Discriminatie: gedrag gericht naar individuen, gebaseerd op hun lidmaatschap aan een bepaalde 

sociale categorie 
➔ Dit zijn allemaal intergroep-componenten 

- Subtiele en grove vooroordelen 
➢ Grove vooroordelen: positieve 

attitude tov etnische segregatie 
en negatieve gevoelens tov 
etnische minderheden 

➢ Subtiele vooroordelen: 
negatieve attitude tov etnische 
minderheden die enkel tot uiting 
komt als de expressie ervan veilig 
is, sociaal aanvaardbaar lijkt en 
gemakkelijk te rationaliseren is 

- Racisme schalen 
➢ Subtiel racisme schaal: bevat 3 

componenten 

• Traditionalisme: uitgroep leden 
slagen niet in de maatschappij omdat 
ze andere waarden hebben dan ons 

• Overdrijven van culturele 
verschillen: echte verschillen worden 
uitvergroot en de uitgroep wordt 
gezien als een erg aparte groep 

• Gebrek aan positieve gevoelens: positieve emoties tegenover uitgroep leden worden 
onderdrukt 

➢ Moderne racisme schaal: bevat ook 3 componenten 

• Ontkenning van discriminatie 

• Antagonisme tov de eisen van de minderheden 

• Afkeer voor ‘speciale behandeling’ 
- Impliciete vooroordelen 
➢ Omdat we informatie in de hersenen ordenen op een betekenisvolle manier, zijn bepaalde 

concepten sterker gerelateerd 

• Positieve informatie wordt minder snel aan etnische uitgroepen gelinkt 
➢ IAT wordt het meeste gebruikt om impliciete vooroordelen te meten 

• Categorisatie van enkelvoudige stimuli 
▪ Zsm zwarte/blanke gezichten toewijzen aan de categorie zwart of blank 
▪ Zsm positieve/negatieve woorden toewijzen aan de categorieën goed of slecht 

• Categorisatie combinatie van stimuli 
▪ Zwart + slecht vs blank + goed 
▪ Blank + slecht vs zwart + goed 

• Verschil in reactietijd tussen beide condities van de gecombineerde stimuli geeft vooroordeel 
aan 

- EXPERIMENT 

- Stereotype 
- Vooroordeel 
- Discriminatie 
- Grove 

vooroordelen 
- Subtiele 

vooroordelen 
- Subtiel racisme 

schaal 
- Traditionalisme 
- Modern racisme 

schaal 
- Autoritarisme 
- Sociale 

dominantie 
oriëntatie 
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DOEL: automatisch racisme? 
OPZET: IAT 
➢ Fase 1: baseline meting van reactietijd op 12 positieve en 

negatieve adjectieven waarover men moest oordelen of 
ze ‘goed’ of ‘slecht’ waren 

➢ Fase 2: reactietaak opnieuw doen, maar nu werd telkens 
eerst een blank of zwart gezicht gedurende 315ms 
aangeboden 

➢ Fase 3: facilitatiescore berekenen door reactietijd van 
fase 2 af te trekken van fase 1 

• Voor zwarte en blanke gezichten voor respectievelijk 
positieve en negatieve woorden 

• Hogere scores staan voor meer facilitatie 

• Men noteerde ook individuele verschillen in stereotype activatie 
➢ Fase 4: deelnemers kregen daarna de kans om hun vooroordeel op andere wijze uit te drukken 

• Vriendelijkheid van de deelnemer werd beoordeeld tijdens een interactie met een zwarte 
proefleider 

• Men peilde naar de mening over wie verantwoordelijk was voor de rellen in LA naar 
aanleiding van het Rodney King incident 

RESULTAAT:  
➢ Meer impliciet racisme voor zwarten sowieso, maar ook veel meer facilitatie bij een negatief 

woord 
➢ Vriendelijkheid van de deelnemer en de gepercipieerde verantwoordelijkheid voor het Rodney 

King incident correleerden met automatische activatie 
➢ Er zijn dus individuele verschillen in automatisch 

racisme 
- Dubbele dissociatie tussen automatische en 

gecontroleerde processen 
➢ Ze lopen parallel en onafhankelijk van elkaar 

- Wederzijdse vooroordelen 
➢ Allochtonen hebben vaak meer vooroordelen tov 

autochtonen 

• Reactieve vooroordelen (omdat er tegen hen gediscrimineerd wordt) 

• Traditionele normen en ideologieën uit land van oorsprong passen niet goed binnen West-
Europees modernisme 

• Groepsidentiteit is opvallender als je in de minderheid bent 
- Individuele verschillen in vooroordelen 
➢ Vooroordelen hangen samen, ook met niet-etnische en zelfs onbestaande groepen 
➢ Autoritarisme: aanhangen van traditionele waarden, gehoorzaamheid aan leiders en een 

negatieve oriëntatie tov personen die niet aan de algemeen geldende normen voldoen 

• Eerst gemeten met de F-schaal van Adorno 

• Nu met de Right Wing Authoritarianism (RWA) schaal van Altemeyer die enkel de eerste 3 
categorieën van de F-schaal meet 

➢ Sociale dominantie oriëntatie: algemene en positieve attitude tov groepsongelijkheid, waarbij 
de verschillende groepen hiërarchisch gerangschikt worden 

• SDO hangt samen met voorkeur voor hiërarchische ipv egalitaire intergroep relaties 
➢ RWA en SDO voorspellen beiden rechts-ideologische fenomenen 

• Zijn unieke predictoren van racisme 

• Verklaren samen 50% van de variantie in geaggregeerde schalen van conservatisme en 
racisme 

- RWA en SDO 
➢ RWA hangt samen met een affectieve, defensieve vorm van vooroordeel 

• Negatieve emoties tov de uitgroep; uitgroep is slecht 

• Wereld zit volgens vol bedreigingen 

• Positief gerelateerd aan traditie, conformiteit, veiligheid en religiositeit 
➢ SDO hangt samen met een rationele, berekende vorm van vooroordeel 
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• Gerelateerd aan gebrek aan respect voor de uitgroep; uitgroep is incompetent 

• Wereld is een competitieve jungle volgens hen 

• Positief gerelateerd aan hedonisme, drang naar macht en ambitie 
- Bevooroordeelde persoonlijkheid 
➢ Nood aan cognitieve afsluiting als cognitieve basis voor vooroordeel 

• Voorkeur voor orde 

• Voorkeur voor voorspelbaarheid 

• Nood aan daadkracht (decisiveness) 

• Oncomfortabel met ambiguïteit 

• Close-mindedness 
➢ Nood aan cognitieve afsluiting correleert met grof, modern en subtiel racisme én seksisme 

❖ 13.2: DE WORTELS VAN VOOROORDELEN EN DISCRIMINATIE 

- Competitie om schaarse middelen 
➢ Realistische conflicttheorie: competitie voor schaarse middelen vormt de basis voor vijandigheid 

tussen groepen 
➢ Meer recente versies van deze competitietheorie leggen de nadruk op relatieve deprivatie: 

overtuiging dat we in vergelijking met anderen slecht bedeeld zijn 
- EXPERIMENT 
DOEL: hoe ontwikkelt discriminatie en onverdraagzaamheid zich? Testen van de realistische conflict 
theorie 
OPZET: 
➢ Selectie van goed aangepaste, sociale 11-jarige jongens om op zomerkamp te sturen (uitsluiting 

van jongens met agressieproblemen en aanpassingsproblemen om karaktertrekken uit te 
sluiten) 

➢ In week 1 van het kamp werd het experiment nog niet in gang gezet, de jongens mochten 
gewoon met elkaar spelen 

➢ In week 2 werden 2 groepen gemaakt, waarbij men erop lette dat bevriende jongens niet bij 
elkaar zaten 

• In deze week moesten de jongens veel in competitie gaan met elkaar (touwtrekken etc), en 
kregen bij het winenn beloningen 

➢ In week 3 moesten ze bovengeschikte doelstellingen realiseren 
RESULTAAT: door de competitie (strijd om schaarse middelen), vormden de jongens zeer negatieve 
attitudes over de andere groep 
➢ Discriminatie, vandalisme 
➢ Ze werden zeer snel vijandig 

• Oplossing: bovengeschikte doelstellingen 
- EXPERIMENT 
DOEL: is sociale categorisatie voldoende om discriminatie 
te faciliteren? 
OPZET: minimale groepen paradigma 
➢ Participanten werden aan een van 2 inhoudsloze 

groepen toegewezen 

• Men kreeg een cijfer en wist niet wie er nog deel 
van de groep was 

➢ Ze kregen een kleine som geld om uit te delen 

• Ze hadden de keuze tussen iemand van de eigen 
groep, of iemand van de andere groep 
(aangeduid met cijfers en letters voor anonimiteit) 

RESULTAAT: 
➢ Ingroepsfavoritisme: men bevoordeelt de eigengroep 
➢ Men probeert verschil met de uitgroep te maximaliseren 
➢ Opmerking: categorisatie op zich is niet de oorzaak van discriminatie! 

• Maar: categorisatie op zich is wel voldoende voor het ontstaan van discriminatie 
- Sociale identiteitstheorie (SIT) 
➢ Men kan zich definiëren in termen van 2 soorten identiteiten: de persoonlijke en de sociale 

- Realistische 
conflicttheorie 

- Relatieve 
deprivatie 

- Minimale groepen 
paradigma 

- Sociale identiteits-
theorie 

- Ingroep dienende 
vertekeningen 

- Linguistic 
intergroup bias 
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• Wanneer iemand zich itv zijn/haar sociale groep identificeert, dan is zijn/haar sociale 
identiteit de bron van het gedrag 

• Tajfel: mensen streven naar een positieve sociale identiteit 
▪ Gevoel van zelfwaardering krijgen door de groepen waartoe men behoort 

- EXPERIMENT 
DOEL: herstelt discriminatie de 
zelfwaardering? 
OPZET: 
➢ Deelnemers moesten een 

korte test afleggen en krijgen 
nadien daar positieve of 
negatieve feedback over 

➢ Daarna beoordelen ze een 
sollicitante die ofwel Italiaans 
of Joods is (in beide gevallen is 
het dezelfde vrouw) 

RESULTAAT: de vrouw van Joodse 
afkomst werd slechter beoordeeld dan de Italiaanse vrouw door de deelnemers die eerst negatieve 
feedback hadden gekregen 
➢ Dezelfde deelnemers vertoonden een stijging in de zelfwaardering achteraf 

- Vervolg: Sociale Identiteitstheorie 
➢ Categorisatie heeft ook effecten op andere fenomenen die gepaard gaan met groepsvorming 

• Ingroep dienende vertekeningen: succes toeschrijven aan eigen groep, mislukkingen aan de 
andere groep 

• Linguistic intergroup bias: positief gedrag van ingroep leden wordt in abstracte termen 
beschreven, positief gedrag van uitgroep leden wordt in concrete termen beschreven 
▪ Abstractere termen doen het algemeen geldend lijken, concrete termen doen het een 

uniek geval lijken 
▪ Vb: ‘piet is een goede student’ vs ‘ahmed haalde een goed cijfer voor wiskunde’ 
▪ Omgekeerde geldt voor negatief gedrag 

❖ 13.3: SOCIALE CATEGORISATIE EN STEREOTYPEN 

- Sociale categorisatie is mensen klasseren in groepen obv geslacht, ras of andere 
gemeenschappelijke attributen 

➢ Helpt de wereld ordenen, minder cognitieve belasting 
➢ Verschillen tussen leden in de groep worden geminimaliseerd 
➢ Verschillen tussen de groepen worden gemaximaliseerd 

➔ Ook bij niet-sociale stimuli (zoals lijnstukken…) 
- Ingroepen vs uitgroepen 
➢ Bij sociale categorisatie maakt men zelf deel uit van een groep (verschil met gewone 

categorisatie) 

• Ingroep: groep waartoe je zelf behoort 

• Uitgroep: groep waartoe je niet behoort 
➢ Uitgroepshomogeniteitseffect: neiging om grotere similariteit tussen de leden van een uitgroep 

te percipiëren dan tussen die van een ingroep (alle Aziaten lijken op elkaar) 

- Sociale 
categorisatie 

- Ingroep 
- Uitgroep  
- Uitgroeps-

homogeniteits-
effect 

- Essentialisme  
- Natuurlijkheid 
- Inductief 

potentieel 
- Assimilatie effect 
- Contrast effect 
- Subtype  
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- Essentialisme is het idee dat ‘dingen’ binnen een bepaalde categorie een onderliggende 
gemeenschappelijke essentie delen die betekenisvol is 

➢ Onveranderbaarheid/natuurlijkheid: indeling van sociale groepen is op basis van biologie en die 
groepen zijn daarom onveranderbaar en stabiel 

➢ Inductief potentieel: alle leden van een bepaalde sociale groep bevatten dezelfde essentiële 
kerneigenschappen 

• Als je de sociale groep van iemand kent, weet je ook veel over deze persoon 
➢ Kenmerken van essentialisme: 

• Discreet: duidelijke categorieën 

• Natuurlijk: het is natuurlijk om mensen in te delen in categorieën 

• Onveranderbaar: men kan niet van categorie veranderen 

• Stabiel: categorieën veranderen weinig doorheen de tijd 

• Noodzakelijk: je kan niet behoren tot een categorie zonder de noodzakelijke eigenschappen 

• Informatie: als je de sociale groep van iemand kent, weet je ook veel over deze persoon 

• Inherent: categorieën reflecteren een dieperliggende realiteit 

• Uniform: leden van een categorie delen in grote mate dezelfde eigenschappen 

• Exclusief: als een individu tot een categorie behoort, kan hij niet tot een andere categorie 
behoren 

- Stereotypen zijn eigenlijk een specifiek soort schema 
1) Denkbeeldig verband: overschatting van de relatie tussen 2 variabelen 

▪ Denkbeeldige verbanden versterken stereotypen 
o We bevestigen de aanwezigheid van stereotype kenmerken die we in een bepaalde 

groep verwachten door de selectiviteit van onze aandacht 
2) Assimilatie en contrast effecten 

▪ Assimilatie: neiging om wat men ziet in termen van het stereotype te interpreteren en 
betekenis te verlenen 
o Meest gehanteerde vorm van waarneming 
o Factoren die assimilatie beïnvloeden 

▫ Voldoende ambiguïteit van informatie: genoeg interpretatievrijheid 
▫ Hoeveelheid informatie: meer relevante informatie leidt tot minder assimilatie, 

meer irrelevante informatie leidt tot een illusie van objectieve beoordeling 
▫ Motivatie en capaciteit 

▪ Contrasteffect: neiging om stimuli die van het schema afwijken als meer verschillend te 
zien dan ze in werkelijkheid zijn 
o Duidelijke, op niet ambigue wijze afwijking van het stereotype 
o Beoordelingsstandaard: afwijkingen worden negatief geïnterpreteerd 
o Subtype: exemplaren die afwijken van het stereotype in een distinctieve categorie 

onderbrengen om het algemene stereotype in stand te houden 
3) Confirmatievertekening en zelfvervullende voorspelling 

▪ We zoeken informatie die onze stereotypen bevestigen vanwege confirmatievertekening 
▪ Stereotypen doen ons zodanig reageren dat we een zelfvervullende voorspelling creëren 

bij groepsleden 
4) Automatische processen 

▪ Stereotypes zijn aangeleerde associaties die automatisch worden geactiveerd bij het zien 
van een persoon 
o Oncontroleerbaar, treedt ook op bij mensen die niet bevooroordeeld zijn 
o Verschil tussen bevooroordeeld en onbevooroordeelde mensen zit niet in de activatie 

van stereotypen, maar het gebruik ervan 
▫ Onbevooroordeelde mensen proberen de activatie te onderdrukken 

5) Suppressie van stereotypen: kan leiden tot een weerkaatsingseffect 
▪ Succesvolle onderdrukking kan wel bij maatschappelijke afkeuring en lage 

bevooroordeling en intrinsieke motivatie om dat te doen 
- EXPERIMENT 
DOEL: wat is de invloed van distinctiviteit van variabelen op het geschatte verband tussen die 2 
variabelen? (denkbeelding verband) 
OPZET: 
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➢ Participanten lezen beschrijvingen, waarvan sommige positief en sommige negatief 
➢ Die beschrijvingen worden 

verdeeld over een meerderheids- 
en minderheidsgroep 

➢ De 4 soorten beschrijvingen 
worden door elkaar aangeboden 

➢ Deelnemers moeten de proportie 
negatieve en positieve 
beschrijvingen schatten per groep 

• In werkelijkheid hadden zowel 
de meerderheids- als de 
minderheidsgroep 75% 
positieve beschrijvingen en 
25% negatieve beschrijvingen 

UITKOMST: 
➢ Voor de minderheidsgroep dachten deelnemers dat ze ongeveer de helft van negatieve 

beschrijvingen hadden gelezen 

• Dit komt omdat deze groep (minderheid) en de variabele (negatieve beschrijving) allebei 
distinctief zijn 

• Mensen hebben de neiging om een sterker verband te zien tussen distinctievere 
variabelen 

- EXPERIMENT 
DOEL: hoe automatisch zijn stereotypen en kunnen we ze tegengaan? (suppressie van stereotypes) 
OPZET: participanten indelen in hoog of laag bevooroordeelde groepen op basis van een vragenlijst en 
3 experimenten uitvoeren 
➢ Experiment 1: eigenschappen opschrijven die in de maatschappij algemeen worden geassocieerd 

met zwarte mensen 
➢ Experiment 2: subliminale priming met woorden gerelateerd aan de zwarte sociale categorie 
➢ Experiment 3: anoniem 20 gedachten opschrijven over Afro-Amerikanen 

RESULTAAT: 
➢ Experiment 1: zowel hoog als laag bevooroordeeld kennen de stereotypes 
➢ Experiment 2: zowel hoog als laag bevooroordeeld worden beïnvloed door automatische 

associaties 
➢ Experiment 3: enkel laag bevooroordeelden doen aan zelfcensuur en inhibitie van stereotypen 

(gecontroleerd proces) 

❖ 13.4: SEKSISME 

- Geslacht is een fundamentele categorie 
➢ Vanaf de geboorte al worden mannen en vrouwen anders behandeld 
➢ Seksisme: negatieve oriëntatie tov personen, louter op basis van hun geslacht 
➢ Geslachtsstereotypes: ideeën over typische kenmerken, interesses, vaardigheden, … voor de 

verschillende geslachten 
➢ Geslachtsdiscriminatie: ongelijke behandeling op basis van geslacht 
➢ Geslacht is de eerste sociale categorie die men opmerkt bij een doelpersoon 

- Waarom blijven geslachtsstereotypes bestaan? 
➢ RWO en SDO voorspellen seksisme 
➢ Denkbeeldige verbanden, confirmatievertekening, zelfvervullende voorspelling…. 
➢ Sociale rol theorie: perceptie van geslachtsverschillen is gebaseerd op echte verschillen, maar dit 

onderscheid wordt vergroot door contrasterende sociale rollen 

• Arbeidsdeling op basis van geslacht door biologische en sociale factoren 

- Seksisme 
- Geslachts-

stereotypen 
- Geslachts-

discriminatie 
- Sociale rol theorie 
- Ambivalent 

seksisme 
- Vijandig seksisme 
- Welwillend 

seksisme 
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• Men gedraagt zich zodanig dat men past in deze rol 

• Mannen worden geassocieerd met meer sociale en economische macht 
- Dubbele moraal? 
➢ Op mannelijke taken wordt de vrouwelijke prestatie onderschat en omgekeerd 
➢ Bias om mannen en vrouwen aan te nemen in rol-consistente functies 

• Ondervertegenwoordiging in de academische wereld van vrouwen is eerder een kwestie van 
aanbod dan vraag! 
▪ Voordeel voor beginnende professoren voor vrouwen! 

➢ Vrouwen zien meer macht even haalbaar als mannen, maar minder wenselijk door conflict met 
andere levensdoelen 

- Ambivalent seksisme 
➢ Attitudes over vrouwen die gekleurd worden door enerzijds negatieve en anderzijds warme, 

paternalistische overtuigingen en gevoelens 

• Vijandig seksisme: haatdragende gevoelens tov vrouwelijke bekwaamheden en waarden die 
de positie van de man uitdagen 

• Welwillend seksisme: warme, ridderlijke gevoelens die eerder wortelen in de paternalistische 
opvatting dat vrouwen bescherming nodig hebben en verdienen 

Hoofdstuk 14: De Multiculturele Samenleving 

❖ 14.1: DIVERSITEIT 

- Diversiteit is de relatieve proportie van allochtonen in de algemene populatie 
➢ Onderzoek Putnam; diversiteit leidt tot: 

• Minder solidariteit 

• Meer sociale isolatie 

• Minder vertrouwen in minderheidsgroepen 

• Minder vertrouwen in mensen 
➢ Ook wanneer gecontroleerd voor armoede, opleiding, criminaliteit 

➔ Dit leidt allemaal tot een verlaging van sociaal kapitaal 
➢ Echter, deze bevindingen zijn niet consistent 

• 30%: geen effect 

• 30%: negatief effect 

• 40%: positief effect 
➔ Dit suggereert dat het effect van diversiteit afhankelijk zou kunnen zijn van een 3e 

variabele? 
- Is diversiteit het probleem? 
➢ Segregatie: mate waarin minderheids- en meerderheidsleden van elkaar gescheiden 

worden/wonen 
➢ De negatieve effecten van diversiteit zijn eigenlijk toe te schrijven aan segregatie 

• Segregatie gaat samen met kansarmoede, ongelijkheid en discriminatie 
▪ Leidt allemaal tot verminderd vertrouwen 

- Diversiteit 
- Segregatie  
- Hypersegregatie  



33 
 

- Hypersegregatie is de aanwezigheid van enclaves die exclusief worden bevolkt door etnisch-
culturele minderheden en waar de normen – die in de algemene maatschappij gelden – totaal 
afwezig zijn 

➢ Hechte groep met veel vertrouwen in elkaar, maar sterk wantrouwen tov de meerderheid én 
andere minderheidsgroepen 

➢ Eigen normen, waarden en organisatie 

• Verlies voor globale maatschappij 

• Gevaar voor disfunctionele normen en organisatie (geweldspiraal: zwarten in VS 
oververtegenwoordigd zowel als dader als slachtoffer) 

❖ 14.2: INTERETNISCH CONTACT 

- De contacthypothese van Allport stelt dat positief contact tussen leden van verschillende groepen 
vooroordelen zou verminderen 

➢ Condities om racisme te beëindigen met direct contact: (niet noodzakelijk, maar versterken het 
effect) 

• Gelijke status van de groepen 

• Persoonlijke interactie tussen de leden van de groepen 

• Coöperatief gedrag, teneinde van bovengeschikte doelen te bereiken 

• Ondersteuning door sociale normen en vrijwillig 
- Voorbeeld: schooldesegregatie in de VS in de jaren 50 
➢ Is desegregatie dan de oplossing van alle problemen?  

• 13% vermindering in vooroordelen 

• 34% geen effect 

• 53% TOENAME in vooroordelen 
➢ Hoe kunnen we deze cijfers verklaren? 

• Er werd niet voldaan aan de 4 voorwaarden van de contacthypothese! 
▪ Gelijke status: blanke en zwarte kinderen kwamen niet gelijk aan de start (blanke kinderen 

waren beter voorbereid en presteerden dus beter) 
▪ Persoonlijke interactie: nee 
▪ Coöperatie gemeenschappelijk doel: juist het omgekeerd, de klascontext impliceert 

competitie tussen leerlingen 
▪ Ondersteuning door sociale normen: de desegregatie was heel controversieel en 

veroorzaakte veel protest! 
➢ Vandaag de dag zijn scholen terug gesegregeerd aan het worden door segregatie van de buurten 

• Black communities sturen hun kinderen allemaal naar dezelfde scholen 

• Scholen worden steeds 
minder divers, ook al is 
segregatie van scholen illegaal 

➢ Singapore is een geweldig succes 
als het aankomt op desegregatie: 
80% van de mensen woont in 
etnische diverse buurten 

- Langdurig contact en interetnische 
vriendschappen 

➢ Vriendschap is de beste manier 
om vooroordelen te 
verminderen 

• Bij vriendschap is vooral 
persoonlijke interactie heel 
hoog en de status erg gelijk: 
bijna alle positieve kenmerken 
van Allport’s 
contacthypothese zijn 
aanwezig 

➢ Vb Jackie Robinson: eerste Afro-Amerikaanse honkballer 

• Grote impact op desegregatie 
- Contact en racisme 

- Contacthypothese  
- Decategorisatie-

model 
- Hercategorisatie-

model 
- Gemeenschap-

pelijke 
differentiatie 
model 

- Duale 
identiteitsmodel 

- Intergroep-angst 
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- Modellen: cognitieve gevolgen van interetnisch contact (kennis en gewijzigde 
groepsrepresentatie) 

➢ Decategorisatie model: mensen schenken minder aandacht aan 
categorieën en intergroepsgrenzen, ze zien leden van in- en 
uitgroepen als individuen 

• Categorieën worden minder gebruikt in de sociale perceptie, 
minder vooroordelen 

➢ Hercategorisatie model: mensen zien leden van de in- en uitgroep 
als behorende tot dezelfde inclusieve groep (‘zij’ wordt ‘ons’) 

➢ Gemeenschappelijke differentiatiemodel: complementariteit van 
zowel in- als uitgroep benadrukken, zo wordt interdependentie van 
de groepen beklemtoond 

• Categorieën blijven aanwezig 
➢ Duale identiteitsmodel: mensen behouden de 

eigen etnisch-culturele groepsidentiteit, maar 
nemen ook een overkoepelende, nationale 
identiteit aan die meerdere groepen omvat 

- EXPERIMENT 
DOEL: welk van de twee modellen is effectiever in het verminderen van vooroordelen? 
Hercategorisatie of decategorisatie 
OPZET: participanten worden 
ingedeeld in groepen en 
moeten een probleem oplossen 
➢ Nadien horen ze dat ze het 

probleem opnieuw moeten 
oplossen 

➢ Decategorisatie conditie: 
deelnemers worden als 
afzonderlijke individuen 
behandeld 

➢ Hercategorisatie conditie: 
deelnemers worden 
ingedeeld in nieuwe 
groepen die bestaan uit 
leden van de 
oorspronkelijke groepen 

➢ Controle conditie 
➢ Nadien zichzelf en leden evalueren 
UITKOMST: over alle condities worden ingroep leden steeds positiever beoordeeld 
➢ In de hercategorisatie conditie is er een minder groot verschil tussen de beoordeling van in- en 

uitgroep leden 
➢ Er is minder positieve beoordeling in de decategorisatie conditie 
➢ Controle conditie had de grootste discrepantie tussen in- en uitgroep beoordeling 
- Affectieve gevolgen van interetnisch contact 
➢ Minder intergroep-angst: negatieve affectieve toestand ervaren wanneer men in interactie gaat 

(of verwacht te gaan) met een lid van de uitgroep 

• Is het gevolg van de verwachting van negatieve gevolgen van de interactie voor het zeld 

• Vernauwde aandacht en bias 
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• Vermijdingsgedrag 
➢ Verhoogde empathie: sympathie, medeleven en (cognitief) perspectief innemen 

- Een integratief model van diversiteit en contact 
➢ Diversiteit leidt tot 

vervreemding, minder 
sociaal kapitaal en 
vooroordelen, maar de 
context waarin het 
interetnisch contact mogelijk 
is vermindert vooroordelen 

➢ Op natieniveau leidt 
diversiteit sneller tot 
vooroordelen 

• Vooral bij inwoners die 
weinig contact hebben met minderheden 

➢ Op lokaal niveau leidt diversiteit tot minder vooroordelen 

• Hoe fijner de locatie, hoe groter de kans dat allochtonen en autochtonen in contact komen! 

❖ 14.3: PROBLEMEN MET INTERETNISCH CONTACT 

- De realiteit van intergroep contact 
➢ Mensen blijven liever bij mensen die op hen lijken, en dat geldt ook voor huidskleur 

• Zowel minderheids- als meerderheidsleden vertonen raciale apathie 
▪ 81% van blanken in geïntegreerde wijken hebben geen enkel contact met zwarte 

wijkbewoners 
▪ 8% van blanke Amerikanen bediscussieert gewichtige zaken met mensen van een ander 

ras 
▪ 70% van blanke Amerikanen heeft geen enkele zwarte Amerikaan als vriend, zij die er wel 

hebben rapporteren meestal slechts ‘enkele vrienden’ 
▪ 6.6% van de blanken en 1.5M van de zwarten hebben meer dan een ‘klein aantal 

vrienden van een andere raciale groep’ 
➢ Het komt erop neer dat mensen van verschillende etniciteit elkaar niet snel spontaan gaan 

opzoeken 

• Dit kan je zien in hoe mensen gaan zitten in publieke gebieden 
- Contactervaringen 
➢ Problematisch intergroep contact: men wilt niet racistisch overkomen 

• Meta-stereotypen: hoe je zelf denkt dat de andere groep over je denkt 
▪ Men gaat zich gedrag om dat beeld te ontkrachten 
▪ Leidt tot hypervigilantie voor antipathie/wantrouwen van contactpersonen 

➔ Men komt dus uiteindelijk toch racistisch over in een poging niet racistisch te zijn 
➢ Negatief contact: 

• Leidt tot meer vooroordelen 

• Asymmetrische relatie: negatief contact leidt sneller tot vooroordelen dan dat positief 
contact leidt tot de vermindering van vooroordelen! 

➢ Contact bij ‘bevooroordeelde’ personen: bevooroordeelde personen hebben extremere 
effecten van zowel positief als negatief contact! 

• Betere effecten van positief contact: gemakkelijker de vooroordelen bijstellen 

• Slechtere effecten van negatief contact: gemakkelijker de vooroordelen verergeren 
- De sollicitatiesetting is problematisch voor etnische minderheden 
➢ Probleem 1: uitgenodigd worden 

• Impliciete vooroordelen zorgen ervoor dat allochtonen minder snel uitgenodigd worden 
voor een interview 

➢ Probleem 2: het moeizame gesprek (zelfvervullende voorspelling!) 

• De verwachtingen van de interviewer bepalen hoe het gesprek zal lopen 
▪ Positieve verwachtingen: interviewer is open en vriendelijk, wat de sollicitant geruststelt 
▪ Negatieve verwachtingen: interviewer is afstandelijk en neemt minder dat, wat de 

nervositeit en onhandigheid bij de sollicitant verhoogt 

• Persoonlijk contact kan deze verwachtingen bijstellen! 

- Meta-stereotypen 
- Conflictmodel  
- Multiculturalisme  
- Assimilatie  
- Polyculturalisme  
- Universalisme 
- Culturalisme  
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➢ Meta-stereotypen  
- Na het contact 
➢ Kan positief contact verandering in de weg staan? (conflict model) 
➢ Contact verandert de relaties, maar niet de structuur 

• Het is niet omdat het interetnisch contact positief is, dat de leden van de benadeelde 
groepen meer middelen ontvangen 

• Positief contact leidt de aandacht af van structurele ongelijkheden 
▪ Dit vermindert de motivatie tot collectieve actie 
▪ Het positief contact creëert hoge verwachtingen bij minderheden, maar die worden niet 

ingelost 
➢ Conflictmodel: versterk de groepsidentiteit van de benadeelde groep om hen zo aan te zetten 

tot actie 

• Maar: positief intergroep contact kan wel leiden tot solidaire collectieve actie bij 
meerderheidsleden (dus een conflict is niet steeds nodig) 
▪ Dit is afhankelijk van de empathie van de meerderheidsgroep 

- EXPERIMENT 
DOEL: coöperatief contact leidt tot te hoge 
verwachtingen bij leden uit de benadeelde groepen 
OPZET: participanten indelen in experimentele 
driepersoonsgroepen 
➢ Per sessie waren er twee groepen die eerst apart 3 

thema’s bespraken 
➢ Nadien bediscussieerden de 2 groepen deze 3 

thema’s gedurende telkens 2 minuten met leden 
van de andere groep 

• Hierbij moesten ze zich richten op wat de 
groepen bond (coöperatief contact) 

• Of wat de groepen anders maakt (competitief 
contact) 

➢ Een van de groepen mocht dan beslissen over de 
verdeling van 10 creditpunten, terwijl de andere 
groep geen invloed op de beslissing kon uitoefenen 

UITKOMST: leden van de benadeelde groep bij positief contact hadden hoge verwachtingen over de 
credits die ze zouden krijgen 
➢ Ze kregen minder dan verwacht 
➢ Bevestiging dat positief contact de aandacht afleidt van structurele ongelijkheden! 

- Multiculturalisme slaat op gelijke rechten voor verschillende etnisch-culturele en religieuze 
gemeenschappen waarbij de eigen cultuur wordt behouden 

➢ Groepsidentiteit en nationale 
identiteit bevorderen 

• Lijkt op het duale 
indentiteitsmodel! 
(beide identiteiten 
behouden) 

➢ Assimilatie: allochtonen laten opgaan in de 
gevestigde cultuur van het gastland en 
onderscheidende kenmerken verliezen 

➢ Multiculturalisme en assimilatie zijn dus in 
sé elkaars tegenpolen 

• = acculturatie strategieën 
➢ Welke acculturatie strategie is nu beter? 

Assimilatie of multiculturalisme? 

• Onderzoek suggereert assimilatie 

• Waarom niet multiculturalisme? 
▪ Allochtonen hangen te veel aan de eigen cultuur van het eigen land en zoeken geen 

contact op in multiculturele samenlevingen 



37 
 

▪ Dit leidt tot separatie ipv integratie 
▪ Dit kan opgelost worden met positief contact 

- Multiculturalisme vs polyculturalisme 
➢ Perspectief op cultuur als niet categorisch of stabiel, maar partieel en dynamisch 

• Culturen evolueren door invloed van elkaar 
➢ Universalisme: gelijkheid door uniforme criteria en behandeling van iedereen 

• Ideologie: kleurenblindheid 

• Meerderheidsgroep: onderdrukt gedachten over etniciteit 

• Minderheidsgroep: etnische gewoontes achterwege laten 

• Gevaren van dit paradigma: 
▪ Negeert onbewuste vooroordelen 
▪ Mogelijke reboundeffecten 
▪ Negeert ongelijke kansen bij zelfde ‘dominante’ standaard 

➢ Culturalisme: meerdere culturen behouden met geen dominante groep 

• Ideologie: multiculturalisme 

• Meerderheidsgroep: erkent de cultuur van een ander 

• Minderheidsgroep: gedraagt zich authentiek door zich te houden aan tradities 

• Gervaren van dit paradigma: 
▪ Vergroot het belang van scheidingslijnen tussen culturen 
▪ Ontmoedigt subgroepen binnen een cultuur 
▪ Kan stereotypen verhogen 
▪ Verbiedt dialoog rond waarden 

➢ Polyculturalisme: stimuleer intercultureel contact en dialoog 

• Ideologie: interculturalisme 

• Meerderheidsgroep: erkent de pluraliteit van de ander 

• Minderheidsgroep: recombineert verschillende stukjes cultuur 

• Gevaren van dit paradigma: 
▪ Verlies van culturele stabiliteit/epistemische zekerheid? (meerder- en minderheid) 
▪ Weigering om anderen toe te laten in cultuur (cultural appropriation; minderheid) 

❖ 14.4: PUZZELKLAS EN AFFIRMATIEVE ACTIE 

- Hoe ziet de ideale school eruit? 
➢ Puzzelklas: elke student moet in raciaal gemengde groepjes een deel van de leerstof leren en 

onderwijzen aan de rest van de klas 

• = coöperatieve leermethode 

• Op deze manier wordt er voldaan aan alle voorwaarden van positief interetnisch contact 
▪ De studenten evalueerden de school en hun collega’s op een positieve wijze, vertoonden 

hogere zelfwaardering en minder bevooroordeeldheid, terwijl de schoolprestaties van de 
minderheidsleden stegen 

• Prestaties van minderheidsleden stijgen, zonder ten koste te gaan van de prestatie van 
meerderheidsleden 

- Positieve/affirmatieve actie zijn maatregelen om de achterstelling/discriminatie ten opzichte van 
een specifieke groep uit te bannen en voorkomen 

➢ Soms ook wel ‘positieve discriminatie’ genoemd 
➢ Vormen van affirmatieve actie (in oplopende volgorde van extremiteit) 

• Mogelijkheden scheppen voor leden van minderheidsgroepen: aantal mogelijke geschikte 
kandidaten voor hoger onderwijs en jobs vergroten 
▪ Logica: als er meer kandidaten van etnisch-culturele minderheden zijn voor hoge functies, 

zullen ze als het ware automatisch meer in hogestatusfuncties terechtkomen 
▪ Echter: discriminatie bestaat nog steeds, en het is geen garantie dat minderheden 

effectief in die functies zullen zetelen, ook al zijn ze met meer dan voordien in de 
arbeidsmarkt 

• Gelijke kansen verzekeren: individuen/organisaties vervolgen die discrimineren tov 
minderheidsleden 
▪ Dit is een repressieve techniek die enkel kan worden toegepast als discriminatie 

weldegelijk is opgetreden 

- Puzzelklas  
- Affirmatieve actie 
- Positieve actie 
- Mogelijkheden 

scheppen 
- Gelijke kansen 

verzekeren 
- Voorkeurs-

behandeling 
- Klein positief 

gewicht 
- Groot positief 

gewicht 
- Quota  
- Meritocratie  
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▪ Discriminatie moet hier in een legale context geïnterpreteerd worden, en die definitie is 
enger dan de psychologische definitie van discriminatie 

• Voorkeursbehandeling  
▪ Klein positief gewicht: minderheidsstatus krijgt een klein gewicht, waardoor bij gelijke 

competenties en bekwaamheden minderheidsleden de voorkeur krijgen boven een even 
geschikte kandidaat van de meerderheidsgroep (= tiebreak) 

▪ Groot positief gewicht: minderheidsstatus krijgt een groot gewicht, waardoor bij keuze 
tussen een lid van een minderheid (met slechtere kwalificaties) en een autochtone 
kandidaat (met betere kwalificaties), het minderheidslid zal gekozen worden, ondanks dat 
hij/zij minder excelleert op het vlak van kwalificaties en competenties 

▪ Quotasysteem: er MOET een vooropgesteld percentage van minderheidsleden in de 
organisatie worden bereikt, los van het feit of die minderheidsleden geschikt zijn of niet 

- Affirmatieve actie is controversieel en wordt niet snel aanvaard 
➢ Vooral de meest extreme vorm, voorkeursbehandeling – quotasysteem, wordt moeilijk aanvaard 

• Dit komt omdat er sprake is van omgekeerde discriminatie: ongelijkheid wordt met 
ongelijkheid bestreden 

➢ Aanhangers van het linkse politieke spectrum vinden deze ideeën aanzienlijk beter dan mensen 
aan de rechterkant 

• Linkse partijen vinden positieve actie nodig en eerlijk, terwijl rechtse partijen positieve actie 
onrechtvaardig en discriminerend vinden 

- Tegenstanders van affirmatieve actie 
➢ Zij vinden positieve actie niet correct en hun tegenstand wordt gedreven door 

rechtvaardigheidsgevoelens 
➢ Meritocratie: overtuiging dat rechtvaardigheid gediend wordt wanneer iedereen baten krijgt op 

basis van zijn/haar inspanning of prestaties 

• Wie veel moeite heeft gedaan, moet de grootste beloningen krijgen 

• Hangt niet samen met bevooroordeeldheid, maar wel met rechtvaardigheidsgevoelens 
➢ Onderzoek toont aan dat opvattingen over rechtvaardigheid en eerlijkheid een betere 

verklaringsgrond zijn voor onze houdingen tegenover positieve actie dan racisme 

• Vb: allochtoon Irem krijgt een bepaalde positie niet, gewoon omdat ze van allochtone 
afkomst is, terwijl ze duidelijke de beste was in het selectieproces 
▪ Tegenstanders van positieve actie pikken dit niet! (dit is dus NIET racistisch, racisten 

zouden de achterstelling van Irem zien als een goede zaak) 
➢ Tegenstand tegen positieve actie heeft vaak ook te maken met de context waarin deze 

maatregelen worden toegepast 

• Meritocratieprincipe zorgt 
voor een eerlijke verdeling van 
schaarse middelen, terwijl 
positieve actie lijkt te leiden 
tot een onrechtvaardige 
verdeling 

➢ Tegenstand tegen positieve actie 
heeft ook te maken met de 
implementaties van deze 
programma’s! 

• Implementatie: grootste 
tegenstand als deze 
programma’s in het geheim 
worden toegepast, wanneer mensen niet de kans krijgen om hun mening erover te uiten, of 
wanneer de procedures niet nauwkeurig opgevolgd worden!!! 

➢ Distributieve onrechtvaardigheid vs procedurele rechtvaardigheid 
- Psychische dimensie van voorkeursbehandeling door quota 
➢ Hoe zit het met degenen die voordelen halen uit de positieve actie? 
➢ Quotasystemen kunnen leiden tot nadelen voor de bevoordeelde personen!!! 

• Bevoordeelde vindt de procedure zelf onrechtvaardig 

• Collega’s hebben twijfels over de competentie van bevoordeelden 
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• Bevoordeelden hebben de neiging om eigen successen MINDER aan eigen capaciteiten toe te 
schrijven 

• AA is een vorm van hulp: dit bevestigt het gevoel van minderheidsleden dat anderen hen 
minder vinden 

➢ Hoe wordt positieve actie dan het best geïmplementeerd? Balans! 

• Strikte quota vermijden: het wordt moeilijk aanvaard door de meerderheid en het plaatst de 
bevoordeelde mogelijks in een moeilijk zelf te aanvaarden positie! 

• Het moet duidelijk zijn dat de bevoordeelde niet gekozen wordt vanwege minderheidsstatus, 
maar vanwege zijn/haar capaciteiten die voldoende zijn voor de functie! 

- EXPERIMENT 
DOEL: wat is de invloed van 
voorkeursbehandeling op 
zelfevaluatie, 
leiderschapskwaliteiten en 
eerlijkheid? 
OPZET: vrouwelijke 
participanten worden 
aangeduid als groepsleider 
➢ Men geeft verschillende 

redenen waarom 

• Verdienste conditie 

• Minimale bevoordeling 
conditie 

• Equivalente 
bevoordeling conditie 

• Absolute bevoordeling conditie 
RESULTAAT: in de verdienste conditie hadden vrouwen de beste zelfevaluatie 
➢ In de absolute bevoordeling conditie hadden vrouwen de laagste zelfevaluatie 
➢ Quotasystemen zijn dus slecht voor de eigenwaarde van de bevoordeelden! 

❖ 14.5: EFFECTEN VAN GOEDBEDOELDE MAATREGELEN, MEDIA, WETTEN EN REGELS 

- Educatie: leerkrachten vergroten de kennis over de uitgroep (en/of ervaren wat het is) 
➢ Onwetendheid vormt een belangrijke bron van onverdraagzaamheid 
➢ Educatie via kortdurende of langdurige programma’s 
➢ Vb Jane Elliot: participanten indelen op basis van de kleur van hun ogen, waarbij de groep 

mensen met blauwe ogen wordt geschoffeerd, beledigd en gediscrimineerd, terwijl de groep 
mensen met bruine ogen goed behandeld wordt 

• De bedoeling is dat kinderen zelf ervaren hoe het is om gediscrimineerd te worden op basis 
van een uiterlijk kenmerk waar we zelf geen controle over hebben 

➢ Hoe goed deze programma’s ook klinken, vaak zijn ze niet heel effectief: relatief zwakke en 
kortdurende effecten 

• Soms hebben dit soort educatieve technieken ook een contraproductief effect! 
▪ Bij kinderen: het multiculturele materiaal dat volwassenen aan het kritisch denken zet, 

kan door kinderen gefilterd worden tot enkel die aspecten die het stereotype bevestigen 
o Bovendien bevestigt dit materiaal impliciet enkel dat er belangrijke etnisch-culturele 

verschillen zijn 
o Ook impliciete boodschap dat er wel een probleem MOET zijn, anders zouden ze er 

helemaal geen les over krijgen (waar rook is, is vuur) 
▪ Bij RWA: dit is uitermate problematisch, omdat dit net de mensen zijn die we willen 

‘corrigeren’ met dit soort interventies 
o Mensen die laag scoren op RWA vertonen wel een verbetering bij dit soort 

interventies, maar mensen die hoog scoren vertonen NOG MINDER tolerantie, en 
ervaren NOG MEER dreiging! 

- Media 
➢ We zien in het verleden dat etnische spanning sterk kunnen oplopen door middel van de media 

• Nazi propaganda, radio mille collines (hutu-tutsi genocide) 

- Jane Elliot 
- Contact per 

associatie 
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• Als de media het volk zo kan beïnvloeden, kan dit kanaal dan ook gebruikt worden om 
vooroordelen te verminderen? 

➢ Vb is Rwanda werd een soap uitgezonden om de spanningen tussen de Hutu’s en de Tutsi’s te 
verminderen  

• Helaas niet veel effect 
▪ Effect op de perceptie van algemene normen 
▪ Weinig effect op persoonlijke opvattingen 

➔ = de gemiddelde Hutu en Tutsi wou de draad van het vredevol samenleven wel terug 
oppakken, maar de luisteraar zelf was niet geneigd om anders te staan tov de buren 
en dorpsgenoten 

➢ Mogelijke problemen met media: 

• Ondervertegenwoordiging; werkt marginaliserend 
▪ Minderheden komen amper aan bod in tv-programma’s, waardoor het lijkt alsof ze er niet 

toe doen en maatschappelijk irrelevant zijn 

• Ongewild stereotype-bevestigend 
▪ Minderheden spelen vaak stereotyperende rollen; daders of slachtoffers van geweld, 

lagerestatusjobs 

• Onrealistisch (er zijn geen interraciale spanningen) 
▪ Als er op tv al interetnische interacties voorkomen, dan worden deze als neutraal of 

positief afgebeeld; daarom is tv geen goed voorbeeld van hoe we dagelijkse interetnische 
conflicten kunnen oplossen 

▪ De impliciete boodschap is dat interetnische relaties goed zijn, en dat vooroordelen en 
stereotypen in de hedendaagse maatschappij geen probleem meer vormen 

- Wetten en regels zijn vaak ook niet effectief 
➢ Daders: de daders van discriminatie komen door wetgeving en bestraffing zelden tot inkeer 

• Ze zullen hun gedrag aanpassen, maar niet hun attitudes 

• Kan zelf averechts werken via een onrechtvaardigheidsgevoel: wraakgevoelens koesteren 
➢ Het brede publiek: effect is afhankelijk van de perceptie van de sociale norm 

• Als het volk instemt met de norm: 
▪ Afschrikking door vooruitzicht van mogelijke bestraffing 
▪ Gedragsverandering 

• Als de perceptie heerst dat dergelijke wetten tegen de wil van het volk indruisen:  
▪ Reactantie: weerstand en verzet 
▪ Sancties leiden tot verhoogd wantrouwen in de goede intenties van anderen 

o ‘Meeste burgers zouden discrimineren als ze niet zouden worden gestraft’ 
o We straffen omdat anders iedereen zou discrimineren 

▪ Algemeen proces: lage pakkans kan het gedrag uitlokken 
o Als de pakkans laag is en iemand heeft het gevoel niet gecontroleerd te worden, dan 

zal deze persoon het ongewenste gedrag sowieso stellen, of zelfs meer stellen! 
o We kunnen niet iedereen controleren… 

- Invloed van de omgeving en sociale normen 
➢ Contact per associatie: als je vriend(in) allochtonen vrienden heeft, waardoor ze onrechtstreeks 

met minderheidsleden geassocieerd zijn, reduceert dit vooroordelen 

• Dit is bijzonder nuttig bij mensen met weinig direct contact en mensen met hoge RWA (angst) 
➢ Sociale normen kunnen enkel individuele attitudes veranderen als ze breed worden opgedragen 
➢ Invloed ouders en vrienden 

Hoofdstuk 11: De Sociaalpsychologische Basis van Groepen 

❖ 11.1: KENMERKEN VAN GROEPEN 

- Een groep wordt omschreven als een verzameling personen die minstens een van de volgende 
karakteristieken bezitten: 

➢ Directie interacties met elkaar 
➢ Gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie zoals geslacht, ras of etnische groep 
➢ Een gedeeld of gemeenschappelijk doel/lot 

- Een collectief bestaat uit mensen met een gemeenschappelijke activiteit, maar met minimale 
directie interacties 

- Groep  
- Collectief 
- Affiliatiebehoefte 
- Sociale integratie 
- Sociale 

interdependentie 
- Dunbar’s number 
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- Groepen verschillen nog steeds in de mate van integratie en interdependentie 
➢ Sociale integratie: mate waarin groepsleden denken, voelen en zich gedragen als een enkel 

individu 
➢ Sociale interdependentie: mate waarin groepsleden afhankelijk zijn van elkaars prestatie om de 

gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken 

• Positieve sociale interdependentie als een individu een resultaat nastreeft dat diegene met 
wie hij/zij samenwerkte eveneens ten goede zal komen 

- Hoe typeren we de basisfuncties van groepen? 
➢ Affiliatiebehoefte: algemene drijfveer om blijvende, positieve en significante interpersoonlijke 

relaties op te bouwen en in stand te houden 

• Sociale dood: verwaarlozing, verwerping, uitsluiting of stigmatisatie 
➢ Evolutionair: betere overlevings- en voortplantingskansen 
➢ Sociale status, identiteit en zelfwaardering 
➢ Sociale interdependentie: groepen zijn een medium voor samenwerking 

- De groep als veilige haven 
➢ In stressvolle situaties ervaart men de nood om bij anderen te zijn 

• Externe bedreiging wekt angst po en motiveert om contact te zoeken met anderen die 
dezelfde bedreiging ervaren 

• Duidelijkheid scheppen over het gevaar waarin men verkeert: ‘is mijn angst gegrond?’ 
- De groepsgrootte 
➢ Dunbar’s number: de maximale groepsgrootte hangt samen met de cognitieve bekwaamheden 

waarover men beschikt 

• Neocortex ratio: percentage van het brein dat instaat voor hogere cognitieve functies 

• Mens kan 150 betekenisvolle relaties, lager voor andere dieren 
▪ Groter dan 150 = tendens om minder participatie te vertonen 

➢ Te grote groepen: macht bij enkele groepsleden, meer conflict en minder bereidheid tot 
coöperatie 

• Meer nood aan restrictieve regels, wetten en afgedwongen normen om een stabiele groep te 
behouden 

➢ Functionele groepsgrootte: hoe groter de groepen, hoe groter het aantal niet-actieve 
groepsleden, waardoor de functionele groepsgrootte kleiner is dan het aantal groepsleden 

• Het is ook moeilijk om de individuele bijdragen in grote groepen efficiënt te combineren, 
daarom presteren groepen vaak slechter dan wat men verwacht obv de individuele 
bekwaamheden van de leden 

- Territoria zijn specifieke gebieden die door een individu of groep opgeëist, gemarkeerd en 
verdedigd worden tegen indringen van anderen 

➢ Men heeft de neiging om territoria te respecteren 
➢ Gelaagde samenlevingen met statushiërarchieën zijn vaker territoriaal georganiseerd 
➢ We zien ook correlaties tussen de grootte van een kantoor en iemands sociale status 

- EXPERIMENT 
DOEL: hoe gaan mensen om met terriroria? Respecteren ze? 
OPZET: participanten moeten door een gang lopen, waarbij ze moeten kiezen of ze door het obstakel 
heen gaan of de smalle ruimte  tussen het obstakel en de muur 
➢ Experimentele conditie: groep handlangers die hevig debatteren in de gang plaatsen 
➢ Controle conditie: ipv groep mensen een aantal grote tonnen  
RESULTAAT: 
➢ Experimentele conditie: 75% van de deelnemers koos om de groep mensen te vermijden en zich 

door de smalle ruimte te wurmen 
➢ Controle conditie: 25% van de deelnemers koos om rond de tonnen te lopen 

➔ Mensen hebben dus inderdaad de neiging om territoria te respecteren! 
- EXPERIMENT 

- Functionele 
groepsgrootte 

- Territorium  
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DOEL: wat is het verband 
tussen territoria en 
tevredenheid? 
OPZET: vergelijking van 2 types 
studentenhuizen 
➢ Type 1: alle kamers gelegen 

in een lange gang 
➢ Type 2: kamers worden 

ingedeeld per blok 
RESULTAAT: studenten hadden 
grotere tevredenheid indien ze 
in een type 2 huis woonden 
➢ Meer mogelijkheid tot 

terrirorialiseren leidt tot 
meer tevredenheid! 

- EXPERIMENT 
DOEL: effect van hoge densiteit (kleinde territoria) op het gedrag van ratten 
OPZET: ?? 
RESULTAAT: populatie stagneert, meer disfunctionele gedragingen en minder functionele gedragingen 
➢ Kleinere territoria leiden tot maladaptieve effecten! 

❖ 11.2: GROEPSSTRUCTUUR 

- Normen 
➢ Groepsnormen: beperken, stimuleren en reguleren het gedrag van groepsleden 

• Bevatten 2 componenten 
▪ Prescriptieve component: wat je zou moeten doen 

o Evaluatief geladen: iets wel doen is goed, iets niet doen is slecht! 
▪ Descriptieve component: ze beschrijven wat groepsleden in een bepaalde situatie 

gewoonlijk zullen denken, voelen en doen 

• Groepsleden blijven lang aan initiële normen hangen, het zijn stabiele factoren 
- Groepsrollen zijn een verzameling van verwachte gedragingen van een groepslid met een 

specifieke positie 
➢ Formele rol: titels zoals leerkracht, student, CEO 
➢ Informele rol: minder duidelijk zichtbaar, 2 soorten 

• Instrumentele rol: doelstellingen van de groep helpen verwezenlijken 
▪ Mannen nemen deze rol sneller aan 
▪ Hoge status: deze rol wordt sneller aangenomen als men taakgerichte feedback krijgt die 

duidt op een hoge competentie! 

• Expressieve rol: emotionele ondersteuning en het moreel van de groep hoog houden 
▪ Vrouwen nemen deze rol sneller aan 
▪ Lage status: deze rol wordt sneller aangenomen als men negatieve feedback krijgt! 

➢ Status is vaak taakgebonden: als mannen en vrouwen zich even competent achten voor een 
taakgerichte prestatie, nemen ze vaak dezelfde rollen aan en gedragen ze zich op dezelfde 
manier 

➔ Er zijn dus gendereffecten, maar die zijn afhankelijk van het soort feedback en hoe 
competent je jezelf acht 

➢ Diffuus statuskenmerk: een individueel kenmerk waaruit we ten onrechte de bekwaamheden 
van het individu afleiden (geslacht, etniciteit, …) 

➢ Specifiek statuskenmerk: eigenschappen die direct gerelateerd zijn aan een goede taakprestatie 
➢ Rolambiguïteit: mate waarin een groepslid een gebrekkig zicht heeft op wat nu van hem/haar 

verwacht wordt heeft 

• Leidt tot minder productiviteit 

• Leidt tot minder extrarolgedragingen: gedragingen die niet opgenomen zijn in iemands 
taakomschrijving, maar spontaan gesteld worden ten gunste van de groep of organisatie 
➔ Groepen halen er voordeel uit als groepsleden duidelijke rollen krijgen! 

- De affectieve structuur van de groep 
➢ Cohesie: de mate waarin leden elkaar mogen en zich aangetrokken voelen tot de groep 

- Groepsnormen 
- Prescriptieve 

component 
- Descriptieve 

component 
- Formele rol 
- Instrumentele rol 
- Expressieve rol 
- Diffuus 

statuskenmerk 
- Specifiek 

statuskenmerk 
- Rolambiguïteit  
- Extrarol-

gedragingen 
- Cohesie  
- Rally around the 

flag 
- Communicatie-

netwerk 
- Centralisatie  
- Taakgerichte 

diversiteit 
- Categoriale 

diversiteit 



43 
 

• Individueel: onderlinge aantrekkingskracht tussen leden 

• Collectief: aantrekking tot de groep als geheel 
➔ In succesvolle groepen is er vaak minder interpersoonlijke aantrekking 

➢ Factoren die cohesie bevorderen: 

• Verhoogd engagement voor de groepstaak 

• Aantal en intensiteit van de interacties 

• Aantrekkingskracht van de groepsleden en gelijkenis 

• Effect van externe krachten: bedreiging, gevaar (vb rally around the flag: korte termijn steun 
van groepsleden voor de leider naar aanleiding van conflict en crisissituaties) 

- Effecten van cohesie 
➢ Positief: 

• Minder verloop 

• Minder absentie (afwezigheid) 

• Verhoogde mate van coöperatie 

• Groepsleden genieten meer van elkaars aanwezigheid 

• Ondersteuning voor de zelfwaardering van groepsleden 

• Gevoel van veilighei 

• Groepsnormen worden beter gevolgd 
➢ Negatief 

• Remt creativiteit 

• Bevordert conformiteit 

• Verwerping van dissidente opvattingen 
➢ Sterkte verband van cohesie en productiviteit 

• Bidirectioneel: hechte groepen zijn productiever, maar productieve groepen worden ook 
hechter! 

• Het effect is sterker bij taken waarbij groepsleden onderling afhankelijk zijn 
(complementariteit) 

➢ De richting van het verband tussen cohesie en productiviteit is ook afhankelijk van de 
groepsnormen 

• Aangezien groepsnormen een grotere impact hebben, leidt verhoogde cohesie in groepen 
met pro-productienormen tot BETERE groepsprestaties 
▪ Als de heersende normen defectief zijn, dan zal grotere groepscohesie leiden tot 

SLECHTERE groepsprestaties 
- De communicatiestructuur 
➢ Communicatienetwerk: patronen van informatie-transmissie en -uitwisseling tussen leden 

• Afhankelijk van de mate van centralisatie: mate waarin 1 lid alle informatiestromen beheert 

• Veel centralisatie: 
▪ Voordelig bij eenvoudige taken: efficiënt 
▪ Nadelig bij complexe taken: te veel druk op het centrale lid, hier zijn gedecentraliseerde 

groepen beter 
➢ Groepsleden in een centrale positie tonen meer tevredenheid/engagement 

• Perifere leden verlaten sneller de groep 
➢ Meer algemene tevredenheid over leden in gedecentraliseerde netwerken 
➢ Hiërarchische structuren binnen een communicatiestructuur: 

• Opwaartse communicatie: minder frequent, korter en behoedzamer 

• Goed nieuws bereikt snel de top van de organisatie, slecht nieuws niet! (kan problematisch 
zijn) 

- Groepsamenstellingen en diversiteit 
➢ Groep reflecteert wie er deel van uitmaakt 

• De som van de bekwaamheden van de individuele leden is een goede voorspeller van de 
groepsprestatie 

➢ Taakgerichte diversiteit: mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen op vlak 
van talent en bekwaamheden 

• Voordelig bij complexe taken 

• Kan zorgen voor toegenomen conflict 
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➔ Een groep mag niet enkel taakgerichte leden bevatten, er is ook nood aan leden met 
sociaalgerichte bekwaamheden! 

➢ Categoriale diversiteit: mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen met 
betrekking tot demografische kenmerken 

• Dit wordt vaak gezien als een wenselijk kenmerk vanwege ‘diverse gezichtspunten’, maar… 
▪ Diffuse statuskenmerken (!) 
▪ Similariteit-attractie: we zijn aangetrokken tot leden die op ons lijken 
▪ Dikwijls negatieve effecten op prestatie door misverstanden, kliekvorming 

• Toch zijn er ook positieve effecten van diversiteit! 
▪ Diversiteit 
▪ Creativiteit 
▪ Vernieuwende methoden 

➔ OPGELET: deze effecten zijn INDIRECT; dwz ze komen niet door de diversiteit zelf, 
maar door de VERWACHTING dat de ‘diverse’ leden er een andere visie op gaan 
hebben 

• Verklaring voor de positieve effecten van diversiteit? 
▪ We aanvaarden de afwijkende meningen van ‘ongelijke anderen’ gemakkelijker, waardoor 

we meningsverschillen meer waarderen 
▪ Omdat we verwachten af te wijken van andere groepsleden, bereiden we de 

groepsbesprekingen ook beter voor 
▪ Complexer denken en een meer kritische instelling door de negatieve emoties en 

onzekerheid in multi-etnische teams 
➔ Paradoxaal: positieve effecten verdwijnen als men zich meer met de groep 

identificeert, want daardoor verdwijnt de verwachting nu net (en het is de 
VERWACHTING die geassocieerd is met de positieve effecten van diversiteit, niet de 
diversiteit zelf) 

- EXPERIMENT 
DOEL: wat zijn de effecten van 
etnisch homogene versus 
etnisch diverse 
samenstellingen van teams op 
prestatie? 
OPZET: vergelijken van 
homogene en diverse teams 
RESULTAAT: initieel zijn 
homogene groepen 
efficiënter, na een tijdje is er 
geen verschil meer tussen de 
groepen 

❖ 11.3: MACHT EN LEIDERSCHAP 

- Macht wordt gedefinieerd als de asymmetrische controle over waardevolle middelen in sociale 
relaties 

➢ We kunnen verschillende types macht onderscheiden 

• Beloningsmacht: de machthebber kan een ondergeschikte belonen of negatieve dingen 
onthouden 

• Bestraffingsmacht: de machthebber kan een ondergeschikte straffen of positieve dingen 
onthouden 

• Legitieme macht: de machthebber heeft de bevoegdheid om een ondergeschikte een 
bepaald gedrag voor te schrijven (normen en waarden in de groep) 

• Referentiemacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte omdat die zich met 
de machthebber identificeert 

• Deskundigheidsmacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte omdat de 
ondergeschikte de machthebber kennis en deskundigheid toeschrijft; betreft vooral de 
geloofwaardigheid van de machthebber 

- Macht 
- Beloningsmacht 
- Bestraffingsmacht 
- Legitieme macht 
- Referentiemacht 
- Deskundigheids-

macht 
- Informatiemacht  
- Leiderschap  
- Trekt (trait) 

theorieën 
- Grote figuren 

theorie 
- Situationele 

benadering van 
leiderschap 
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• Informatiemacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte wanneer de 
machthebber over goede argumenten beschikt die de ondergeschikte overtuigen; betreft 
vooral de inhoud van de communicatie 

➢ Effecten van macht 

• Denken dat je meer recht hebt op voordelen 

• Minder perspectief inname/empathie 

• Minder conformiteit 

• Optimisme 

• Risicovol gedrag 

• Meer instrumentele oriëntatie 

• Denken dat regels niet voor jou gelden (dubbele standaard) 
➢ Macht versterkt de uiting van individuele tendensen, waardoor slechte mensen nog meer 

slechte gedragingen stellen en goede mensen ‘beter’ worden 

• Eerlijke mensen worden eerlijker, onethische mensen worden meer onethisch 
- EXPERIMENT 
DOEL: denken machtige mensen automatisch dat 
ze minder moeten conformeren aan regels? 
OPZET: participanten moesten denk aan een 
gebeurtenis 
➢ Conditie 1: gebeurtenis waarin ze zich machtig 

hadden gevoeld 
➢ Conditie 2: gebeurtenis waarin ze zich 

machteloos hadden gevoeld 
➢ Nadien moesten ze een reeks onethische 

gedragingen scoren op een Likert-schaal van 1-
9 voor aanvaardbaarheid voor zichzelf en voor 
anderen 

RESULTAAT: 
➢ Conditie 1: scoorden meer overtredingen als aanvaardbaar 
➢ Conditie 2: waren even streng voor zichzelf als voor anderen 

➔ JA; machtige mensen denken dat de regels niet gelden voor hen 
- EXPERIMENT 
DOEL: effecten van macht en morele identiteit op zelfzuchtig 
gedrag 
OPZET: participanten denken na over een situatie waarin ze 
machtig waren 
➢ Intussen wordt de morele identiteit ook gemeten 
➢ Dan moeten participanten 10 punten verdelen tussen 

zichzelf en andere deelnemers waarmee geld kon 
gewonnen worden 

RESULTAAT: machtige mensen met een lage morele identiteit 
hielden meer punten voor zich, omgekeerd voor hoge morele 
identiteit 

➔ Macht zorgt er voor dat individuele trekken 
en persoonlijkheid sterker geuit worden 

- Klassieke leiderschapsbenaderingen 
➢ Leiderschap: de bekwaamheid om de persoonlijke doelen van groepsleden ondergeschikt te 

maken aan het bereiken van groepsdoelstellingen 

• Het is een vorm van macht, maar handelt over macht MET mensen 
▪ Verbonden met behoeften/doelen van ondergeschikten 
▪ Enkel mogelijk als de ondergeschikte dit zelf wilt! 

• Gaat ook altijd gepaard met effectieve sociale beïnvloeding 
➢ Trek (trait) theorieën: leiders bezitten typische individuele eigenschappen waardoor ze 

‘geboren’ leiders zijn 

• Grote figuren theorie: loop van de geschiedenis wordt bepaald door buitengewone figuren 
▪ Kan ook letterlijk geïnterpreteerd worden: lichaamslengte; lange leiders zijn frequenter 

- Contingentie-
modellen van 
leiderschap 

- Transactionele 
leider 

- Transformationeel 
leiderschap 

- Pseudo-
transformationele 
leider 

- Bad personality 
theory 

- Toxisch 
leiderschap 

- Distributieve 
rechtvaardigheid 

- Procedurele 
rechtvaardigheid  
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➢ Situationele benadering van leiderschap (state modellen): de beste leider is afhankelijk van de 
behoeften, verwachtingen en middelen van de groep 

• Veel conflicten = relationele/affectieve leider 

• Complexe taken = taakgerichte leider 
➢ Contingentiemodellen van leiderschap: effectiviteit van relatie-of taakgericht leiderschap is 

afhankelijk van de situationele controle (Fiedler) 

• Situationele controle is afhankelijk van: (geeft 8 mogelijke combinaties van variabelen: 
2x2x2) 
▪ Aard van de relaties 

in de groep: loyaal 
en coöperatief of 
conflictueus en 
competitief 

▪ Ambiguïteit van de 
taak: vaag of 
duidelijk 

▪ Macht van de 
leider: sterk of 
zwak 

• Taakgerichte leiders hebben de grootste effectiviteit als: 
▪ Ze goede relaties hebben met het team 
▪ De taak duidelijk gestructureerd is 
▪ Ze een zekere machtspositie bekleden 

➔ Taakgericht leiderschap is het meest aangewezen bij veel situationele controle 
➔ Persoonsgericht leiderschap is het meest aangewezen bij weinig situationele controle 
➔ Sterk leiderschap ontstaat wanneer de leider past bij de eisen van de situatie 

- Dynamische modellen van leiderschap 
➢ Leiderschap wordt gekenmerkt door wederzijdse beïnvloeding tussen de leider en de 

ondergeschikten 
➢ Er zijn twee belangrijke types van leider-volger stijlen 

• Transactionele leider: formuleert duidelijke doelstellingen, biedt concrete beloningen en 
hulp in ruil voor arbeidsprestaties 
▪ Berust op de bereidheid en bekwaamheid van de leider om de ondergeschikten te 

belonen die hun contract nakomen en diegenen terecht te wijzen die dit niet doen 

• Transformationeel leiderschap: ondergeschikten ertoe aanzetten om de eigen belangen 
ondergeschikt te maken aan de groepsbelangen 
▪ Charisma: heeft een visie; krijgt vertrouwen en is geloofwaardig; bevordert de identificatie 

van de volgelingen met de groep 
▪ Inspiratie: verhoogt het optimisme en het enthousiasme en wekt positieve emoties op 

met zijn/haar communicatie 
▪ Intellectuele aanmoediging: moedigt actief een herziening aan van bestaande waarden en 

assumpties; staat voor creativiteit en intellectuele vaardigheden 
▪ Geïndividualiseerde aanpak: de groepsleden voelen zich persoonlijk betrokken; de leider 

besteedt aandacht aan alle leden, treedt op als raadgever en geeft feedback op een 
manier de makkelijk te aanvaarden en begrijpen is, en die relevant is voor de persoonlijke 
ontwikkeling 

- Toxisch leiderschap 
➢ Leiders die niet bijdragen, enkel brute machtsuiting 

• De groep is een middel tot persoonlijk succes 

• Meerderheid van de groep beschouwt hen als arrogant en egoïstisch 
➢ Factoren die toxisch leiderschap mogelijk maken 

• Persoonlijkheid van de leider: Dark Triad traits 
▪ Bad personality theory: op hoge hiërarchische niveaus stijgt de kans om mensen te vinden 

die hoger scoren op narcisme, machiavellianisme en psychopathie (the dark triad) 

• Gunstige context: 
▪ Instabiliteit 
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▪ Dreiging 
▪ Gebrek aan controle 

• Vatbare ondergeschikten: 
▪ Conformisten (angst, gehoorzaamheid, normen volgen) 
▪ Samenzweerders (ambitieus, profiteren, delen waarden van de leider): doen mee met de 

leider om eigen ambities waar te maken 
- Een van de meest fundamentele taken die leiders vervullen hebben te maken met de verdeling 

van uitkomsten 
➢ Deze beslissingen variëren in: 

• Distributieve rechtvaardigheid: eerlijke verdeling van materiële uitkomsten 

• Procedurele rechtvaardigheid: eerlijke procedures gevolgd om tot beslissingen te komen 
▪ Verhoogde mate van coöperatie 
▪ Betere interpersoonlijke relaties met andere groepsleden 
▪ Verhoogde zelfwaardering onder groepsleden 
▪ Criteria voor procedurele rechtvaardigheid volgens Leventhal: 

o Inspraak: groepsleden worden tijdens het beslissingsproces gehoord en naar hun 
mening gevraagd 

o Consistentie: regels worden voor iedereen en altijd toegepast 
o Vrij van vertekening: regels bevoordelen niemand op a-prioriwijze 
o Accuraatheid: men gebruikt accurate informatie in het beslissingsproces 
o Corrigeerbaar: bij fouten kan men het beslissingsproces overdoen 
o Ethisch: regels volgen de gangbare ethische en morele normen 
➔ De ervaren procedurele rechtvaardigheid is heel belangrijk als de beslissing als 

distributief oneerlijk wordt ervaren 
➔ Wanneer we weinig baten ontvangen, is het belangrijk om te weten of de beslissing 

eerlijk is verlopen 
➢ Studies bevestigen dat werknemers een voorkeur hebben voor leiders die hen bij beslissingen 

betrekken 

• Goed voor motivatie en productiviteit, minder absenteïsme 
➢ Wanneer we procedureel onrechtvaardig behandeld worden: 

• Negatieve emoties: woede en depressie 

• Negatief gedrag tav de groep: absenteïsme, sabotage, diefstal en verspilling van 
bedrijfsmaterialen 

➢ Waarom is procedurele rechtvaardigheid zo belangrijk? 

• Mensen hechten waarde aan de groep en hun relaties met autoriteiten 
▪ Als je oneerlijk behandeld wordt, dan zegt dit toch iets over je plaats in de groep?! 

➢ Het is dus belangrijk als leider om verschillende vormen van rechtvaardigheid te implementeren 

• Als leiders zich eerlijk opstellen, creëert dit coöperatie en loyaliteit; ze creëren een positieve 
groepscontext 

• Bovendien vormen leiders sociale modellen voor de ondergeschikten, waardoor eerlijke 
leiders door sociale leerprocessen ondergeschikten aanzetten om zich eveneens eerlijk te 
gedragen 

➢ Theoretische modellen van procedurele rechtvaardigheid 

• Relationele modellen: procedurele rechtvaardigheid heeft een signaalwaarde voor reputatie 
en inclusie 

• Onzekerheidsreductie: procedurele rechtvaardigheid zorgt ervoor dat we meer zeker zijn dat 
de leider on s positief evalueert, dat de taak goed afgehandeld werd etc 

❖ 11.4: DE AANWEZIGHEID VAN ANDERE GROEPEN 

- De aanwezigheid van andere groepen heeft een impact op groepsgedrag 
➢ Sociale identiteit: zichzelf identificeren met eigenschappen van de groep en door anderen zo 

willen behandeld worden 

• Is flexibel, treedt op in een welbepaalde context 
➢ Er is een zekere relativiteit in hoe men naar zichzelf kijkt 
➢ Wanneer nieuwe groepen verschijnen, verandert de wijze waarop we onze groep en onszelf 

percipiëren 

• Ook wanneer oude groepen verdwijnen 

- Sociale identiteit 
- Prototypische 

positie 
- Conflictspiraal 
- Intergroep-

publiekgoed 
dilemma 

- Integratieve 
complexiteit 
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➢ Op basis van de sociale identiteit is men bereid om beter zijn best te doen 
- EXPERIMENT 
DOEL: wat is het effect van de 
aanwezigheid van een andere groep op 
groepsprestatie? 
OPZET: studenten moesten een taak maken 
➢ Conditie 1: in de taakruimte waren er 

allerlei universiteitssymbolen (groep is 
opvallend) 

➢ Conditie 2: de taakruimte was neutraal 
(groep is niet opvallend) 

➢ Verdere manipulatie door 50% van de 
studenten te vertellen dat de prestaties 
van hun universiteit werden vergeleken 
met een andere (rivaal) universiteit 

RESULTAAT: 
➢ Betere prestatie in conditie 1 voor studenten die werden verteld dat ze vergeleken werden 

- De aanwezigheid van een andere groep heeft ook een impact op leiderschap 
➢ Prototypische positie: positie die de verschillen TUSSEN de groepen en gelijkenissen BINNEN de 

groep maximaliseert 

• Dit is NIET de meest extreme positie die iemand kan aannemen tav de andere groep (door de 
gelijkenissen binnen de groep) 

• Leiders die dicht staan bij deze positie ‘incarneren’ de groepsnormen en hebben het meeste 
invloed 

• Leiders worden gezien als ‘een van ons’ en men twijfelt minder over hun motieven 
▪ Dit effect wordt versterkt door een hoge nood aan cognitieve afsluiting en een nood aan 

zekerheid en duidelijkheid 
➢ Individuen die hun eigenschappen modelleren zodat ze dicht bij de typische eigenschappen van 

de groep, worden als natuurlijke leider gezien en stralen charisma uit 

• Typische leden worden meer sociaal aantrekkelijk gevonden 
- Voorwaarden voor effectief leiderschap 
➢ Leiders mogen niet passief binnen de beperkingen van de bestaande groepsidentiteit werken, 

maar actief het begrip van ‘wie we zijn’ vormgeven 

• Goede leiders zijn ondernemers van sociale identiteit, die ze actief bewerken en veranderen 
▪ Nieuwe projecten en voorstellen 

➢ Leiders moeten worden gezien als mensen die ‘het doen voor ons’ 

• Leiders verliezen hun legitimiteit wanneer de groepsleden denken dat ze hun eigenbelang 
dienen, of erger nog, de belangen van andere groepen 
➔ Enkel wanneer we denken dat een leider de belangen van de eigen groep bevordert, 

zijn we bereid energie te investeren om de visie van de leider in realiteit om te zetten 
- Conflictescalatie 
➢ Conflictspiraal: gedrag van de ene groep veroorzaakt vergelding door de andere groep en het 

conflict escaleert 

• In het begin gebruikt men vriendelijke technieken om te overtuigen 

• Hoe verder de escalatie, hoe belangrijker het lijkt 

• In gevorderde conflicten wilt men eerder schade berokkenen dan het doel bereiken 
- Groepsdynamische factoren: 
➢ Intergroep-publiekgoed dilemma: 2 groepen kunnen een beloning verdienen 

• Eerst bepalen de leden hoeveel ze tot de groepspot bijdragen 

• Dan krijgen ze de keuze om te coöpereren en een bonus te krijgen, of in competitie te treden 
▪ Hoe meer men bijdroeg aan de pot (coöperatie), hoe competitiever men werd 
▪ Competitie tussen groepen doet intragroepscoöperatie stijgen 
▪ Intragroepscoöperatie leidt tot intergroepscompetitie, en dat leidt weer tot meer 

intragroepscoöperatie 
o Relatie met eigen groep wordt hechter, de kloof met andere groep wordt dieper 

➢ Andere groepsprocessen: 

- Vijandige media 
fenomeen 

- Dehumanisatie  
- Infrahumanisatie  
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• Groepspolarisatie veroorzaakt extremere attitudes en opinies van de groepsleden 

• Verstrikking met het oog op het rechtvaardigen van de al geleverde inspanningen door het 
mobiliseren van extra middelen (verzonken kosten) 

• Factoren die de conformiteitdruk verhogen, zoals groepscohesie en groepsdenken, 
onderdrukken de oppositie van individuele groepsleden tegen de toenemende agressieve 
positie van de groep 

- Factoren die bijdragen tot conflictescalatie: onvermogen tot complex denken en vertekende 
percepties 

➢ Cognitief: integratieve complexiteit: mate waarin men kan differentiëren tussen relevante 
standpunten 

• Lage integratieve complexiteit voorspelt vijandelijkheden 
➢ Sociaal emotioneel: 

• Wat wij in de vijand zien, ziet deze in ons 

• Vijandige media fenomeen: we denken dat de media de kant kiest van de tegenpartij 

• Dehumanisatie: anderen zijn niet menselijk 
▪ Zo kunnen religieuze/ethische remmingen omzeild worden 

• Infrahumanisatie: de eigen groep is menselijker dan de uitgroep 

Hoofdstuk 12: Groepsprestaties 

❖ 12.1: COLLECTIEVE PROCESSEN 

- Sociale facilitatie is het COLLECTIEVE (niet groep!) proces waarbij een individu door de 
aanwezigheid van anderen eenvoudige taken beter uitvoert, maar gehinderd wordt voor de 
prestaties op moeilijke taken 

➢ Vb: wielrenners fietsen sneller per 2 van alleen, kinderen werken sneller als ze een taak in 
aanwezigheid van een ander kind uitvoeren dan alleen 

• Triplett: sociale facilitatie is het gevolg van een competitief instinct, waardoor onze prestaties 
verbeteren? 
▪ Echter: de aanwezigheid van anderen leidt niet steeds tot betere prestaties! 

➢ Coactie: vorm van samenwerking waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de individuele prestatie 
in aanwezigheid van anderen duidelijk identificeerbaar en meetbaar zijn 

• Sociale facilitatie is een proces dat enkel plaatsvindt op het niveau van de coactie: hier zijn 
individuele prestaties nog meetbaar! (zie later: sociaal lijntrekken) 

➢ Zajonc: loutere aanwezigheidstheorie: de aanwezigheid van anderen (sociale stimuli) leidt tot 
een verhoging van fysiologische opwinding, waardoor 
de prestatie op makkelijke, bekende en geoefende 
taken verhoogt, maar waardoor ook de prestatie op 
moeilijke, onbekende en nieuwe taken vermindert 
1) Diffuse arousal: de loutere aanwezigheid van 

anderen verhoogt de fysiologische opwinding 
2) Dominante response: door deze verhoogde 

opwinding reageert het individu op de taak met de 
dominante response 
▪ Dominante response: de snelste reactie op een 

gegeven stimulus 
3) Op gemakkelijke taken (die eenvoudig of goed 

beken zijn) is de dominante respons meestal 
correct, waardoor de prestatie stijgt; bij moeilijke 
taken (die complex of nieuw zijn) is de dominante 
response vaak niet correct, waardoor de prestatie 
daalt 

- EXPERIMENT 

- Sociale facilitatie 
- Coactie 
- Loutere 

aanwezigheids-
theorie 

- Verwachte 
evaluatietheorie 

- Distractie-
conflicttheorie 

- Dominante 
response 

- Sociaal lijntrekken 
- Collectieve 

prestatie 
- Coördinatieverlies 
- Motivatieverlies 
- Sociale 

compensatie 
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DOEL: sociale facilitatie bij kakkerlakken? 
OPZET: kakkerlakken in een felverlichte doos naar een 
donkere doos doen lopen via een koker, alleen of in groep 
➢ Afhankelijke variabele: tijd om naar de donkere doos te 

vluchten 
➢ Conditie 1: loopgang: koker is gewoon recht 
➢ Conditie 2: eenvoudige complexe loopgang: koker heeft 

een hoek van 90° 
RESULTAAT:  
➢ In conditie 1 liepen de kakkerlakken sneller per paar dan alleen 
➢ In conditie 2 liepen de kakkerlakken trager per paar dan alleen 
➢ Patroon  werd ook teruggevonden als kakkerlakken alleen liepen, maar er een ‘publiek’ aanwezig 

was dat toekeek 
➔ Evidentie voor de loutere aanwezigheidstheorie van Zajonc? 

- Er zijn 3 hypothesen rond sociale 
facilitatie 

➢ Loutere aanwezigheidstheorie 
(Zajonc): alleen sociale stimuli 
veroorzaken het sociale facilitatie 
effect 

• Loutere aanwezigheid is een 
voldoende voorwaarde 

➢ Verwachte evaluatietheorie 
(Cottrell): verwachting door anderen 
beoordeeld te worden is essentieel 

• Sociale stimuli zijn noodzakelijk voor het sociale facilitatie effect; loutere aanwezigheid is niet 
voldoende! 

• Sociale facilitatie treedt enkel op wanneer de individuele prestaties kunnen worden 
beoordeeld! 

➢ Distractie-conflicttheorie (Baron): aanwezige andere personen leiden de aandacht af en creëren 
een aandachtsconflict (taak vs sociale omgeving), wat de arousal verhoogt 

• Sociale stimuli zijn niet noodzakelijk (luide muziek, licht effecten) 

• Loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facilitatie 
- EXPERIMENT 
DOEL: verwachte evaluatietheorie van Cottrell  
OPZET: deelnemers moesten een bepaalde taak uitvoeren 
➢ Conditie 1: alleen 
➢ Conditie 2: in aanwezigheid van 2 handlangers 
➢ Conditie 3: in aanwezigheid van 2 geblinddoekte handlangers 

RESULTAAT: het facilitatie-effect werd gevonden in de conditie waarin twee niet-geblinddoekte 
handlanger aanwezig waren, maar niet in de conditie waarin de handlangers geblinddoekt waren 
➢ Besluit dat de loutere aanwezigheid van iemand niet voldoende is om sociale facilitatie te 

bekomen, maar dat sociale facilitatie enkel optreedt als deze anderen in staat zijn om de 
prestatie te beoordelen? 

- Sociaal lijntrekken is een vermindering van individuele output voor gemakkelijke taken als gevolg 
van het samenvoegen van de individuele bijdragen tot een groepsprestatie 

➢ Collectieve prestatie: wanneer de collectieve prestatie gemeten kan worden, maar niet de 
individuele prestaties (vb applaudisseren) 

• >< coactie 

• Sociaal lijntrekken is een proces dat enkel plaatsvindt op het niveau van de collectieve 
prestatie! Kan ook niet anders, als we de individuele prestaties konden meten, dan zou 
sociaal lijntrekken per definitie niet mogelijk moeten zijn 

- EXPERIMENT 
DOEL: wat is de invloed van groepsgrootte op sociaal lijntrekken? 
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OPZET: ? 
RESULTAAT: prestatieverlies wordt groter 
naarmate het aantal groepsleden toeneemt 

➔ Verklaring? 
➔ Coördinatieverlies: 

gebrekkige combinatie van de 
individuele inspanningen 

➔ Motivatieverlies: gebrekkige 
motivatie doet individuele 
input dalen 

- EXPERIMENT 
DOEL: wat zijn de effecten van coördinatieverliezen of motivatieverliezen op de prestatie? 
OPZET: deelnemers worden ingedeeld in pseudogroepen: ze denken deel te zijn van een groep 
➢ Op deze manier kunnen 

ook motivatieverliezen 
gemeten worden, want 
inspanningen hoeven niet 
gecoördineerd te worden 

RESULTAAT: de productiviteit 
van groepen die collectieve 
prestaties leveren, wordt 
ondermijnd door motivatie- en 
coördinatieverliezen 
➢ Verschil tussen 

pseudogroepen en echte 
groepen = 
coördinatieverliezen 

➢ Verschil tussen potentiële 
productiviteit en 
pseudogroepen = motivatieverlies 

- Hoe kunnen we sociaal lijntrekken tegengaan? 
➢ Saillante taaknormen: mensen hebben een standaard beschikbaar waarmee ze hun prestatie 

kunnen vergelijken 
➢ Engagement: de taak is 

betekenisvol voor wie ze 
uitvoert 

➢ Identificeerbaarheid 
van de individuele 
inspanningen: anonieme 
taken zijn het meest 
vatbaar voor lijntrekken 

➢ Parasieten (free-riders) 
aanpakken 

➢ Sociale compensatie: 
verhoging van de 
motivatie door de 
aanwezigheid van 
andere groepsleden van 
wie we een zwakke 
prestatie verwachten 

➢ De groep sterk gewaardeerd wordt door de deelnemers 
➢ De deelnemers vrouwen zijn (ipv mannen) 
➢ De deelnemers afkomstig zijn uit Oosterse/collectivistische culturen 

- Samenvattend 
➢ Alleen: een taak alleen afleggen 

• Gemakkelijke taak: betere prestatie 

• Moeilijkere taak: slechtere prestatie 
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➢ Coactie: we voeren een taak uit in een collectief, maar de prestaties worden individueel 
gemeten 

• Gemakkelijke taak: sociale facilitatie heeft een positief effect op de prestatie  

• Moeilijke taak: sociale facilitatie heeft een negatief effect op de prestatie 
➢ Collectief: we voeren een taak uit in een collectief, en de prestaties worden op het collectieve 

niveau gemeten 

• Gemakkelijke taak: we gaan sociaal lijntrekken wat de prestatie doet dalen 

• Moeilijke taak: we gaan sociaal compenseren, wat de prestatie doet stijgen 

❖ 12.2: ONENIGHEID EN VERSCHILLENDE OPINIES 

- EXPERIMENT 
DOEL: hoe behandelen 
groepen leden met een 
afwijkende mening? 
OPZET: 2 handlangers nemen 
positie in tegen de rest van de 
groep (in hechte en in minder 
hechte groepen) 
➢ Slider: past zich na enige 

tijd aan 
➢ Deviant: blijft hardnekkig 

bij standpunt 
➢ Mode: sluit zich aan het 

begin van het gesprek aan 
bij de meerderheid 

RESULTAAT: 
➢ Slider krijgt in het begin van het gesprek veel communicatie/aandacht, later minder 
➢ Deviant krijgt 4x meer aandacht dan slider 

• In cohesieve groepen werd deviant naar het einde toe genegeerd 

• In niet-cohesieve groepen kreeg de deviant naar het einde toe nóg meer aandacht 
➢ Opiniedevianten werden door de groep het minst populair en bekwaam ingeschat 
➢ Stressoren veroorzaken collectieve behoefte aan afsluiting 
- EXPERIMENT 
DOEL: zwarte-schaap effect 
OPZET: attitudes nagaan van rechten-studenten van een 
persoon die een goede of slechte toespraak had gegeven 
➢ Cond 1: spreker was van faculteit rechten 
➢ Cond 2: spreker was van faculteit letteren 
RESULTAAT: ingroep-leden worden extremer beoordeeld 
van uitgroep-leden 
➢ Ingroep-leden worde positiever beoordeeld bij 

een goede prestatie, en negatiever bij een slechte 
prestatie 

- Hoe komen groepen tot een besluit? 
➢ Sociale beslissingsschema’s (SBS): formele regels op basis van individuele prediscussiekeuzes 

die het groepsbesluit beschrijven 

• Individuele keuzes gebruiken om latere groepsbesluiten te voorspellen 

• Theoretische kansverdeling 
➢ Probleemoplossingstaken: ‘waarheid wint, mits ondersteund’ 

• Wiskunde, logica; als 1 lid de juiste oplossing kent en 1 lid kan bevestigen 

• Er is een objectief criterium van succes itv redenering, logische regel 
➢ Oordeelstaken: ‘meerderheid wint’ 

• Esthetisch, attitudinaal 

• Het enige criterium voor succes is de consensus met de andere groepsleden 
- SBS: de impact van taakonzekerheid op de beslissingen van de groep 
➢ De onzekerheid heeft een impact op welke beslissingsregel gehanteerd wordt 

• Equiprobabiliteitsregel (A1-3): elk alternatief heeft evenveel kans om gekozen te worden 

- Zwarte schaap 
effect 

- Sociale beslissings-
schema’s 

- Equi-
probabiliteitsregel 

- Pluraliteitsregel 
- Meerderheids-

regel 
- Probleem-

oplossing taak 
- Oordeelstaak  
- Drawing power 
- Groepspolarisatie  
- Risky shift 
- Cautious shift 
- Argumentatie 

theorie 
- Sociale 

vergelijking 
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▪ Bij erg ambigue taken 

• Pluraliteitsregel (B1-3): bij matige onzekerheid of een matig gestructureerde taak 

• Meerderheidsregel (C1-3): bij lage onzekerheid of een erg gestructureerde taak 

- Drawing Power (DP) is een soort aantrekkingskracht 
➢ Meerderheidsfracties hebben een grotere drawing power dan kleinere fracties 

• Informationeel model: lineair verband tussen drawing power en fractiegrootte (DP = 2 bij 
fractie van 2 leden; DP = 3 bij 3 leden enz) 

• Ondersteunen deze resultaten het mechanisme van informationele beïnvloeding? 
▪ Nee, de stijging is exponentieel: DP = 2.48, 8.33, 46.0 en 189.1 bij 2, 3, 4, en 5 leden 

fracties 
- EXPERIMENT 
DOEL: informationele invloed vs 
normatieve invloed op groepsbeslissingen 
(drawing power) 
OPZET: 6-persoonsgroepen moeten 
esthetisch oordeel uitvoeren 
➢ Vorming van fracties van mensen met 

een oordeel 
RESULTAAT: positief verband tussen de 
grootte van een fractie en de 
aantrekkingskracht 
➢ Hoe groter de fractie, hoe 

aantrekkelijker 
➢ Grotere fracties oefenen meer 

normatieve druk uit 

• Normatieve druk is véél krachtiger dan informationele invloed 
➢ Minderheden zullen héél zelden maar de groep domineren 

➔ Conclusie: nee volgens een informationeel model zou de drawing power/invloed veel 
trager stijgen! 

- Toepassingen SBS: gerechtspsychologie 
➢ De macht van de aantallen speelt ook bij 

rechtszaken 

• Jury’s beslissen volgens de 
meerderheidsregel, maar vertonen een 
neiging tot mildheid 

- EXPERIMENT 
DOEL: macht van aantallen in rechtszaken aantonen 
OPZET:? 
RESULTAAT: jury’s beslissen volgens de 
meerderheidsregel maar vertonen een neiging to mildheid 
- Groepspolarisatie is de overdrijving van individuele tendensen door groepsdiscussie 
➢ Risky shift: neiging om in groep risicovoller gedrag te stellen dan alleen 
➢ Cautious shift: neiging om minder risicovol gedrag te stellen dan alleen 
➢ Er zijn twee processen die dit fenomeen kunnen verklaren: 

• Argumentatiethoerie: polarisatie door aantal en overtuigingskracht van argumenten 
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• Sociale vergelijking: ontdekken dat anderen je mening delen versterkt je eigen mening en 
verschuift de norm 
➔ Beide processen versterken elkaar 

❖ 12.3: PRESTATIES IN KLEINE, TAAKGERICHTE GROEPEN 

- Groepsprestatie: individuele bijdragen combineren 
➢ Werkelijke productiviteit = potentiële productiviteit – procesverliezen 
➢ Groepsprestatie is afhankelijk van: 

• Aard van de taak en eisen 

• Mogelijkheden van de groepsleden 
➢ Procesverliezen = coördinatieverliezen en motivatieverliezen 

• Afhankelijk van: 
▪ Opdeelbaarheid van de taak 
▪ Maximaliserende taken: zo groot mogelijke kwantitatieve output 

o Motivatieverliezen zijn belangrijker 
▪ Optimaliserende taken: kwaliteitsvolle, correcte output 

o Coördinatieverliezen zijn belangrijker 
▪ Combinatieregels 

- Combinatieregels 
➢ Additieve taak: prestatie is de som 

van de individuele prestaties 

• Alle groepsleden dragen zoveel 
mogelijk bij 

• Gevoelig aan motivatieverliezen 
(sociaal lijntrekken) 

• Vb: geld geven aan een goed doel, 
applaudisseren 

➢ Conjunctieve taak: prestatie is gelijk 
aan de zwakste schakel in de groep 

• Leden zijn afhankelijk van elkaar 

• Gevoelig aan coördinatieverliezen 

• Köhlereffect: zwakste groepsleden worden zo aangemoedigd om beter hun best te doen 
▪ Motivatiewinsten vangen coördinatieverliezen deels op 

• Vb: auto-assemblage aan een lopende band 
➢ Disjunctieve taak: prestatie is gelijk aan de sterkste schakel in de groep 

• Gevoelig aan coördinatieverliezen 

• Vb: groepsquiz 
➢ Compenserende taak: prestatie is het gemiddelde van de individuele bijdragen 

• Fouten in individuele oordelen worden uitgemiddeld 

• Gevoelig aan coördinatieverliezen 

• Vb temperatuur inschatten 
- Brainstormen is een methode waarbij groepsleden aangezet worden om ongeremd en zonder 

censuur een maximaal aantal ideeën te genereren 
➢ Basisprincipes: 

• Formuleer elk idee dat in je geest opduikt, zelfs als het eerder bizar lijkt 

• Hoe meer ideeën men lanceert, hoe beter 

• Maak je geen zorgen omtrent de kwaliteit van de ideeën, ze kunnen immers achteraf 
beoordeeld worden op hun kwaliteit 

• Alle ideeën zijn van de groep en iedereen kan dus voortbouwen of gebruik maken van elkaar 
bijdragen 

➢ Problemen: 

• Productieblokkering: verplicht om naar anderen te luisteren en daarom zelf minder ideeën 
genereren 

• Profitariaat: de motivatie om bij te dragen daalt als anderen productief zijn 

• Evaluatieverwachting: vrees voor kritiek van anderen, om als bizar over te komen 

• Prestatiematching: zwakke initiële ideeën worden door de groepsleden van een 
brainstorming-groep gematcht met even povere gedachten 

- Maximaliserende 
taken  

- Optimaliserende 
taken 

- Additieve taak 
- Conjunctieve taak 
- Köhlereffect 
- Disjunctieve taak 
- Compenserende 

taak 
- Brainstormen 
- Nominale groep 
- Hidden profile 
- Transactief 

geheugen 
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▪ De zwakste prestatie kan door iedereen geëvenaard worden, maar de beste prestatie niet, 
vandaar de nivellering van de groeps-prestatie naar beneden toe 

➢ Dit alles leidt tot een illusie van productiviteit 

• Men evalueert eigen prestaties beteer dan individuen in nominale groepen 

• Denken dat de groep beter presteert 

• Vinden de taak leuker 
➢ Alternatief: nominale groep: een aantal mensen die alleen en onafhankelijk aan een taak werken 

• Individuele prestaties optellen om te vergelijken met interactieve (brainstorm) groepen 
➢ Elektronisch brainstormen is een beter alternatief dan nominale groepen 

• Productieblokkering is geringer omdat de discussie parallel verloopt en min zich concentreert 
op bepaalde discussiedraden 

• Profitariaat kan beperkt worden door online registratie van alle individuele bijdragen 

• Evaluatieverwachting is geringer omdat groepsleden anoniem kunnen bijdragen 

• Prestatiematching is geringer omdat de discussie verloopt via verschillende discussie-aders of 
threads 

• Groepsleden worden gestimuleerd door de ideeën van anderen te zien 
- Vertekende steekproeftrekking: hoe meer mensen een info-item kennen, hoe groter de kans dat 

het in het groepsgesprek zal voorkomen 
➢ Brainstorming bevordert creativiteit maar niet de objectiviteit en volledigheid van 

informatieverzameling 

• Ongedeelde of unieke informatie is informatie die slechts aan 1 groepslid bekend is 
▪ De kennis gaat verloren als dit groepslid het niet naar boven brengt in het gesprek 

• Gedeelde informatie is kennis die door elk groepslid gekend is voorafgaand aan de 
groepsdiscussie 

• Unieke informatie wordt disproportioneel weinig vermeld tijdens groepsdiscussies 
▪ Deze informatie wordt daarenboven veel minder herhaald (als ze al vermeld werd) 
▪ Unieke informatie heeft weinig impact op de groepsbeslissing 

➢ Hidden profile: groepsleden kunnen de beste oplossing niet herkennen, tenzij alle informatie 
wordt uitgewisseld 

• Een gebrekkige uitwisseling van 
unieke informatie kan ertoe 
leiden dat verkeerde 
alternatieven gekozen worden 

• Unieke informatie moet aan bod 
komen, ipv enkel gedeelde 
informatie 
▪ Meeste vertekening bij veel 

alternatieve en een lange 
groepsdiscussie 

▪ Bewustzijn van het ongedeeld 
karakter van de informatie verhoogt de kans dat ze medegedeeld wordt 

▪ Groepsnormen kunnen de uitwisseling van unieke informatie bevorderen 
▪ Naarmate een groep meer ervaring heeft, wordt gedeelde informatie meer beklemtoond 

- Status en unieke informatie 
➢ Groepen waarin men gedeelde informatie bediscussieert, vinden dat de andere groepsleden 

meer competent zijn, meer taakkennis hebben en meer te vertrouwen zijn 
➢ Status heeft effect op de mogelijkheden om unieke informatie in de groepsdiscussie te 

brengen 

• Lage status groepsleden hebben de neiging om te vertellen wat iedereen al weet, waardoor 
zij in hun kennis met bevestigende knikjes geaffirmeerd worden 

• Unieke informatie vanwege experts en hoge statusleden wordt beter herinnerd 
- Groepsgeheugen 
➢ Transactief geheugen: beschikbare informatie verdelen onder de groepsleden, zodat elk lid 

apart een deel van de informatie onthoudt 

• Gevoelig aan coördinatieverliezen! 

• Wel voordelig bij complexe taken die gebruik van meerdere bronnen vereisen 
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• Gerelateerd aan betere taakprestaties en creativiteit 
- Heuristieken 
➢ Confirmatievertekening treedt soms meer op bij groepen 
➢ Groepen vertonen dezelfde vertekeningen in de informatieverwerking als individuen, maar zelfs 

in nog grotere mate 
➢ Verstrikking treedt op als het engagement voor een falende actie wordt verhoogd om de al 

gedane investeringen te rechtvaardigen (verzonken kosten) 

• Groepen doen het hier ook duidelijker slechter dan individuen 
- EXPERIMENT 
DOEL: confirmatievertekening in groepen 
aantonen (en de sterkte ervan!) 
OPZET: participanten oordelen over een situatie 
en worden op basis van dat oordeel in groepen 
ingedeeld 
➢ Unanieme groepen: leden hadden allemaal 

dezelfde mening 
➢ 1 minderheidslid: unaniem buiten 1 lid met 

een deviante mening 
➢ 2 minderheidsleden: unaniem buiten 2 leden 

met een deviante mening 
➢ Controle: niet in een groep ingedeeld 
Aanbieding van 10 additionele teksten met pro- 
of contra-argumenten over hun oordeel 
RESULTAAT: in unanieme groepen was er het 
meeste confirmatievertekening 
➢ Ze gingen meest op zoek naar confirmerende informatie en minst naar conflicterende 
➢ De groepen met 2 deviante leden toonde minder confirmatievertekening dan de controle 

conditie! 
- Strategieën die groepsefficiëntie verhogen 
➢ Normen die aanzetten tot de kritische en grondige verwerking van informatie 
➢ Duidelijke doelstellingen leiden tot een betere groepsprestatie 

• Deze doelstellingen moeten wel specifiek, uitdagend en haalbaar geformuleerd worden 
➢ Beloningen: 

• Gepersonaliseerd, collectief of hybride 

• Tegengestelde effecten op prosociaal gedrag en individuele inspanningen!! 
➢ Planning: vooral belangrijk indien de groep beschikt over de nodige expertise 

- EXPERIMENT 
DOEL: wat is de invloed van kritische normen op 
groepsprestatie? 
OPZET: groepsnormen installeren manipuleren door groepen 
een taak te geven 
➢ Conditie 1: taak vereist consensus denken 
➢ Conditie 2: taak vereist kritisch denken 
➢ Opvolg taak waarin de groepen een beslissing moeten 

nemen over een hidden profile taak 
RESULTAAT: in conditie 1 werd meer gedeelde informatie 
uitgewisseld, waardoor de oordelen vaker fout waren 
➢ Conditie 2: meer uitwisseling van unieke informatie 

- EXPERIMENT 
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DOEL: belang van planning in groepen met experts 
OPZET: groepen lossen taak op met of zonder expliciete 
instructies van de proefleider 
➢ Conditie 1: instructie om taak op voorhand te plannen 
➢ Conditie 2: geen instructie 
➢ De groepen bevatten ofwel een expert of geen expert 
RESULTAAT: 
➢ Planning heeft geen effect op groepen die geen expert 

bevatten 
➢ Groepen met experts doen het véél beter als ze expliciete 

instructies om te plannen ontvangen (zo worden taken 
beter verdeeld etc) 

❖ 12.4: GROEPSDENKEN: HET PERSPECTIEF VERLIEZEN 

- Groepsdenken is een beslissingsstijl gekenmerkt door de overschatting van de groep, gesloten 
groepsgeest en overdreven tendens onder leden om het eens te zijn met elkaar 

➢ Groepsdenken model: 

- Empirische onderzoeken 
➢ Het succes van het groepsdenken model staat niet in verhouding met de empirie 

• Methodologische problemen 

• Theoretische ambiguïteiten 

• Operationalisaties van concepten zijn onduidelijk 
➔ Er is geen volledige ondersteuning, noch ontkrachting van het model 

- Hoe kunnen we groepsdenken doorbreken? 
➢ Isolement doorbreken 

• Buitenstaanders raadplegen 

• Vraag experten om standpunten van de groep in vraag te stellen 
➢ Doorbreek conformiteit 

- Groepsdenken  
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• Installeer aparte werkgroepen en commissies elk met een eigen leider, die regelmatig aan de 
groep rapporteren 

• Laat iemand de rol van “advocaat van de duivel” vertolekn 
➢ Leiderschapsstijl 

• De leider blijft onpartijdig tot de beslissing genomen is 

• Leiders moedigen kritisch denken aan 
➢ Genereer alternatieven 

• Alle mogelijke reacties van andere partijen worden besproken, ook de positieve reacties 

• Laat de mogelijkheid open om op een beslissing terug te komen 
- Computertechnologie 
➢ Computergestuurde discussiegroepen 

• Bevorderen anonimiteit 

• Reduceren statusverschillen 

• Beperken de rol van leiders 

• Verlopen parallel 

• Kunnen geregistreerd worden 

• Richten de aandacht op ideeën ipv op relaties 

Hoofdstuk 15: Duurzaamheid 

❖ 15.1: EIGENBELANG OF REKENING HOUDEN MET ANDEREN 

- Een sociaal dilemma is een conflict tussen persoonlijke en collectieve belangen 
➢ Kenmerken 

• Het individu maak het meeste winst als hij/zij enkel het eigenbelang nastreeft 

• Als elk individu voor zichzelf de meest lonende keuze maakt, heeft dit nadeel voor de 
anderen 

• De schade die veroorzaakt wordt door het nastreven van het eigenbelang aan het collectief is 
groter dan de waarde die het individu wint 

- Het gevangenen dilemma is de meest bestudeerde dilemmasituatie 
➢ Aanmoediging tot 

samenwerking door 
beloning, maar 
verleiding tot 
competitie door nog 
grotere beloningen 

• Als gevangenen 
samenwerken (niet 
bekennen) krijgen 
ze elk 1j 

• Als ze beide 
competitief 
reageren (bekennen) krijgen ze elk 5j 

• Als 1 van beide samenwerkt (niet bekent) en de andere reageert competitief (bekent), krijgt 
de gevangene die zwijgt 10j, maar de verklikker krijgt helemaal geen straf 

➢ Wat als we dit dilemma herhaaldelijk aanbieden aan 1 persoon, wat is dan de beste strategie? 

• Tit for tat strategie: acties van de tegenpartij beantwoorden met een soortgelijke actie 
▪ Coöperatie beantwoorden met coöperatie, competitie met competitie 
▪ Echter: competitie is een sterkere determinant voor wederkerigheid van coöperatie 

o Competitie kan leiden tot conflictescalatie 

• Win-stay, lose-shift strategie: zich blijven competitief of coöperatief gedragen zolang dit 
lonend is 

- Middelendilemma’s ontstaan wanneer 2 of meer personen beperkte middelen delen 
➢ Commons dilemma: beperkte gemeenschappelijke bron die zichzelf niet/onvoldoende 

genereert, waar iedereen onbeperkt aanspraak op kan maken 
➢ Publiekgoeddilemma: iedereen wordt verondersteld bij te dragen tot het gemeenschappelijke 

goed, waarvan iemand kan profiteren zonder zelf bij te dragen, waardoor het risico groot is dat 
er te weinig mensen bijdragen en de bron geëlimineerd wordt 

- Sociaal dilemma 
- Gevangenen 

dilemma 
- Tit-for-tat 

strategie 
- Win-stay, lose-

shift strategie 
- Middelen-

dilemma’s 
- Brondilemma 
- Commons 

dilemma 
- Publiekgoed-

dilemma 
- Gereduceerd 

dilemma 
- Ultimatum spel 
- Dictator spel 
- Coöperatieve 

oriëntatie 
- Individualistische 

oriëntatie 
- Competitieve 

oriëntatie 
- Prosociale 

oriëntatie 
- Sociale waarden 

oriëntatie (SVO) 
- Might-over-

morality perceptie 
- Egalitarisme 
- Billijkheidsnorm  
- Aanstellen van 

een autoriteit 
- Impleneteren van 

sanctiesystemen 
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• Vb: bloed doneren, inkomensbelasting, onderwijs, … 
- EXPERIMENT 
DOEL: overconsumptie in een brondilemma (illustratie van hoe mensen functioneren bij een 
brondilemma) 
OPZET: bak met 24 of 48 lichtjes die elk een punt voorstellen 
➢ Wie 150 ounten haalt krijgt 3u vrijstelling van het experiment (beloning) 
➢ Regeneratie van de bron is afhankelijk van de 

graad van uitputting 

• 75% intact: punt regenereert om de 6s 

• Bijna uitgeput: punt regenereert om de 24s 
➢ Participanten worden ingedeelde in groepen 

van 3 

• Conditie 1: communicatie is mogelijk 

• Conditie 2: communicatie is niet mogelijk 
(geen coördinatie mogelijk!) 

RESULTAAT: 
➢ Conditie 1: 

• 24 lichtjes: ppen halen gemiddeld 70 punten 

• 48 lichtjes: ppen halen gemiddeld 80 punten 
➢ Conditie 2:  

• 24 lichtjes: ppen halen gemiddeld 30 punten 

• 48 lichtjes: ppen halen gemiddeld 60 punten 
➔ Deelnemers vernietigden de bron 

uit overconsumptie, ook al konden ze met elkaar communiceren 
- EXPERIMENT 
DOEL: bijdragen aan een publiek goed (illustratie van hoe mensen functioneren bij 
publiekgoeddilemma) 
OPZET: taak waarbij men geld kan verdienen voor zichzelf en de groep 
➢ Men kreeg punten die men vrij mocht verdelen in de groepskas 

• Rijke leden kregen 100 punten 

• Arme leden kregen 50 punten 
➢ Na elke ronde werd de groepskas verdubbeld en 

verdeeld onder iedereen 
➢ Door niets te investeren maakte men het meeste 

winst (eigen punten + aandeel van de groepskas) 

• Echter; als de contributies te laag werden (= 
provisiepunt)verdween het geïnvesteerde bedrag 

➢ Manipulatie:  

• Hoog provisiepunt: 220 punten 

• Laag provisiepunt: 110 punten 
RESULTAAT: 
➢ Hoog provisiepunt werd vaak niet gehaald 
➢ Laag provisiepunt: rijke leden droegen slechts even 

veel bij als arme groepsleden 
➢ Hoog provisiepunt: rijke leden dragen meer bij dan arme leden en ze dachten ook dat hun 

bijdragen beslissend waren 
➔ Rijken willen pas in verhouding tot hun inkomen aan maatschappelijke 

voorzieningen bijdragen wanneer de armen niet meer in staat worden geacht het 
systeem in stand te houden 

- Gereduceerde dilemma’s maken de interactie tussen 2 spelers beperkt of irrelevant 
➢ Ultimatumspel: speler A verdeelt een som geld tussen zichzelf en speler B, waarna speler B dit 

bod al dan niet kan aanvaarden 

• Als speler B het bod afwijst, dan krijgt niemand geld 

• Mensen aanvaarden vaak niet bij een te laag bod (vb 20 euro) 

- Coöperatie 
belonen 

- Gemeenschap-
pelijke middelen 
privatiseren  

- Anticommons 
dilemma 
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▪ Ondersteuning voor het feit dat mensen niet enkel gedreven worden door economische 
motieven! (als mensen wél enkel gedreven werden door economische motieven, dan zou 
men gewoon de 20 euro aanvaarden, iets > niets) 

▪ Mensen worden dus ook gedreven door psychologische eerlijkheid 
➢ Dictatorspel: speler A verdeelt een som geld, speler B kan niet weigeren 

• Speler A geeft gemiddeld 28% van de som aan B 

• Weer bewijs dat mensen niet puur economisch 
denken, anders zouden ze alles voor zichzelf 
houden! 

- Prosociale oriëntatie is de neiging om te coöpereren, 
zodat een zo hoog mogelijke gemeenschappelijke 
opbrengst ontstaat, waarbij eveneens de gelijkheid 
tussen uitkomsten wordt nagestreefd 

➢ Een sociale waardenoriëntatie kan variëren in: 

• Bezorgdheid om eigen uitkomst 

• Bezorgdheid om uitkomsten voor anderen 

• Gelijkheid tussen de eigen uitkomsten en die van 
andere partijen 

➢ Er zijn 3 oriëntaties 

• Coöperatieve oriëntatie: maximalisatie van 
gezamenlijke opbrengst, gelijkheid 

• Individualistische oriëntatie: maximalisatie van de 
eigen opbrengst 

• Competitieve oriëntatie: maximalisatie van de 
eigen opbrengst relatief tov de opbrengst van de 
andere 

- EXPERIMENT 
DOEL: sociale waardenoriëntatie en voorkeur 
voor openbaar vervoer 
OPZET:140 pendelaars een een benzinestation 
vragen om een hypothetisch scenario in te vullen 
➢ Lage efficiëntie conditie: auto wordt steeds 

minder efficiënt door toegenomen drukte 
➢ Hoge efficiëntie conditie: auto wordt steeds 

efficiënter omdat drukte afneemt 
RESULTAAT: 
➢ Egoïstische individuen hadden voor een 

voorkeur voor openbaar vervoer wanneer de 
auto te lastig zou worden 

➢ Bij prosociale individuen was het verschil 
tussen de lage en hoge efficiëntie conditie veel kleiner 

➔ Zij zijn dus bereid meer ongemaakt te verdragen om het openbaar vervoer te nemen 
- Sociale waarden oriëntatie (SVO) 
➢ Prosociale individuen vertonen meer coöperatie in sociale dilemma’s en consumeren minder in 

middelendilemma’s 
➢ Sociale oriëntatie heeft niet enkel effect op gedrag, maar ook de interpretatie van gedrag in 

sociale dilemma’s 
➢ Might-over-morality perceptie: egoïstische individuen geloven dat winst maken de beste optie 

is, prosociale individuen zijn gericht op de ethische dimensie en meer bepaald op het welzijn van 
anderen en de bron 

➢ Prosociale individuen streven gelijkheid in uitkomst na 
➢ Mensen verschillen in de normen waarmee middelen verdeeld worden 

• Egalitarisme: gelijke verdeling van uitkomsten 

• Billijkheidsnorm: loon naar werken, rekening houden met geleverde inspanningen 
(meritocratiàe 
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➢ Mensen verschillen ook verschillen in de mate van vertrouwen: geloven in de goede intenties 
van anderen en in het feit dat die anderen in zijn/haar voordeel zullen handelen 

• Informatie over wat anderen (vermoedelijk) zullen doen is een belangrijke determinant van 
sociaal dilemmagedrag 
▪ Men coöpereert niet zonder vertrouwen 

o Reduceert spanning tussen zelfbelang en belang van anderen 
- Sociale dilemma’s oplossen 
➢ Aanstellen van een autoriteit die publieke middelen controleert 

• Als de autoriteit niet efficiënt is, betekent dit dubbel verlies: verlies van schaarse middelen én 
financiële middelen 

• Paradoxaal: omdat je andere mensen niet vertrouwt, moet je nog andere mensen beginnen 
vertrouwen 

➢ Implementeren van sanctiesystemen 

• Heeft ook problemen: 
▪ Kan leiden tot verhoogd wantrouwen in anderen (waarom zou die boete op te snel rijden 

anders nodig zijn? Iedereen doet dat zeker… -> hierdoor gaan we op zoek naar 
ontduikmogelijkheden) 

▪ Roept weerstand op 
▪ Je kan niet altijd iedereen controleren 

➢ Coöperatie belonen 

• Positieve effecten, maar materiële beloningen voor prosociaal gedrag kunnen ervoor zorgen 
dat we onze intrinsieke motivatie voor dat gedrag verliezen 

➢ Gemeenschappelijke middelen privatiseren 

• Mensen zijn voorzichtiger met eigen bezit dan wat van iedereen is 

• Kan leiden tot minder snelle uitputting, maar soms ook sneller omdat iedereen minder 
sociale verantwoordelijkheid ervaart 

- Het anticommons dilemma is een eigendomsregime waarbij iedereen de anderen de toegang tot 
een beperkte gemeenschappelijke bron kan ontzeggen, die hierdoor niet wordt gebruikt 

➢ Leidt tot ondergebruik van gemeenschappelijke goederen 
➢ Commons dilemma leidt tot overgebruik 
➢ Leidt tot grotere verliezen dan een gelijkaardig brondilemma! 

• Wordt gezien als een situatie die competitie en graaigedrag vereist 
- EXPERIMENT 
DOEL: anticommons-dilemma en bewustmaken 
OPZET: 5 deelnemers voor een brondilemma en een 
anticommonsdilemma stellen 
➢ Brondilemma: men mag een bepaalde hoeveelheid 

tussen 0 – 140.000€ uit een bron nemen 
➢ Anticommonsdilemma: men mag hun deel van de 

opbrengst uit een bron aan een andere speler 
verkopen, waarvoor ze een gewenst bedrag mogen 
stellen tussen 0 – 140.000€  

➢ Hoog bewustzijn conditie: deelnemers werden bewust 
gemaakt dat egoïstische gedrag de bron kan uitputten 
en er werd hun een simulatie getoond van de 
gevolgen 

➢ Laag bewustzijn conditie: geen bewustmaking van de 
gevolgen 

RESULTAAT: 
➢ Hoog bewustzijn conditie: geen verschil in bedrag tussen beide dilemma’s 
➢ Laag bewustzijn conditie: vooral hier werden onrealistisch hoge bedragen gesteld voor de 

anticommonsbron, waardoor de bron niet gebruikt werd 
➔ Het anticommons dilemma kan voorkomen worden dmv bewustmaking! 

❖ 15.2: ECOLOGISCH HANDELEN 

- Psychische barrières bij ecologisch handelen 

- Beschrijvende 
norm 
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➢ Beschrijvende norm: wat meeste mensen doen in een situatie, iets doen omdat anderen dit 
doen 

➢ Voorschrijvende norm: bepaald gedrag wordt positief geëvalueerd door een groep, hoe we ons 
zouden moeten gedragen 

➢ Eigenaarseffect: zodra we investeren in iets, overschatten we de waarde ervan en is het moeilijk 
om niet te gebruiken 

- EXPERIMENT 
DOEL: het eigenaarseffect/endowment effect aantonen in 
mensen 
OPZET: de helft van de deelnemers (verkopersà krijgt een 
joffiemok 
➢ Verkopers vragen tegen welke prijs ze bereid zijn om 

de mok te verkopen aan een andere groep, de kopers 
➢ Kopers moesten opgeven hoeveel ze bereid waren te 

betalen voor de koffiemok van de verkopers 
RESULTAAT: de koffiiemok werd 2x hoger gewaardeerd 
door diegenen die hem al in hun bezit hadden 
- Gedrag aanpassen 
➢ Wat mensen zeggen is niet altijd wat mensen 

doen 

• De effect-grootte van de relatie tussen zelf-
gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag en het 
werkelijk gedrag is hoog, maar niet  

• Sociale wenselijkheid, gebrekkig geheugen en 
we kunnen het ecologisch gedrag van anderen 
niet altijd observeren 

➢ Gedrag wordt niet enkel door houdingen bepaald, 
maar ook door vele andere factoren 

• Intentie is niet gelijk aan gedrag 

• Inkomen! 

• Gedrag van gezinsleden 

• Andere motivaties: geld besparen, 
gebruiksgemak… 

➢ Sommige gedragingen zijn gemakkelijker te 
veranderen dan andere 

• We passen vooral lage-impact gedragingen 
aan omdat die gemakkelijker zijn 

• Hoge-impact gedragingen zijn vaak 
gewoontegedrag, wat veel moeilijker aan te 
passen is 

➢ Verbruik beperken vraagt continue inspanningen en moet dus volgehouden worden 

- Voorschrijvende 
norm 

- Eigenaarseffect of 
endowment effect 

- Informatieve 
interventie 

- Structurele 
interventie 
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➢ Efficiënte oplossingen (isolatie, zonnepanelen) leiden tot grote energiebesparingen 

• Kunnen wel leiden tot terugkaatsingseffecten: op andere vlakken minder ecologisch 
handelen omdat je al zo ecologisch bent op een paar vlakken 

- Interventies voor ecologisch handelen 
➢ Informatieve interventie: mensen overtuigen en dus hun interne, psychische processen 

(houdingen, kennis, motivatie) beïnvloeden 

• Relatief goedkoop 

• Best bij aanpassing van eenvoudig gedrag en sociale marketing 

• Berichten die mensen een gevoel van competentie bezorgen 

• Kunnen gebruik maken van normen: mensen vertellen wat anderen doen maakt mensen 
meer geneigd om dat gedrag ook te stellen 

➢ Structurele interventies: context veranderen, zodat milieuvriendelijk gedrag meer wordt gesteld 

• Best bij gedrag met veel psychologische barrières 

• Prikkels/belemmeringen die gedrag minder/meer aantrekkelijk maken 

• Best afgestemd op individu/huishouden 
➢ De combinatie van beide soorten interventies is het meest effectief 

❖ 15.3: CONFLICTEN OPLOSSEN 

- Hoe bereiken we of faciliteren we coöperatie? 
➢ Intergroepcontacthypothese: dit geldt voornamelijk voor vooroordelen, maar heeft ook effect 

op vertrouwen en coöperatie 

• Toepasbaar op non-raciale conflicten 
➢ Factoren die conflict induceren wegnemen 

• NIET inzetten op bestraffingen 
- EXPERIMENT 
DOEL: coöperatie leidt niet onvoorwaardelijk tot exploitatie (conflict oplossen) 
OPZET: spel waarbij men tegen een ander speelt en met geld kan omgaan op 3 manieren: 
1) Coöpereren: geld ontvangen 
2) Verdedigen: andere speler kan niet aan je geld 
3) Agressie: geld van de andere speler proberen afpakken 
➢ Tegenspeler is eigenlijk een handlander die speelt 

volgens 3 vooraf vastgelegde patronen 

• Bestraffende conditie: non-coöperatieve zetten 
beantwoorden met agressie 

• Niet-bestraffende conditie: non-coöperatieve zetten 
beantwoorden met verdediging 

• Biedt-de-andere-wang conditie: alle zetten 
beantwoorden met coöperatief 

RESULTAAT: 
➢ Bestraffende conditie: genereert het slechtste 

resultaat (zowel gemeenschappelijk als individueel het 
minste geld) 

➢ Niet-bestraffende conditie en biedt-de-andere-wang 
conditie: genereren beste resultaat en lijken sterk op elkaar naar het einde van het spel toe 

➔ Toont aan dat mensen die constant coöperatief zijn niet constant worden 
geëxploiteert, anders zou de biedt-de-andere-wang conditie verre uit het slechtste 
moeten zijn 

- De voorgaande studie is echter een labo-experiment en heeft per definitie weinig ecologische 
validiteit 

➢ Wat als we de resultaten vergelijken met 
internationale conflicten? 

• Constante coöperatie leidt tot 
exploitatie 

• Constante competitie leidt tot 
conflictescalatie 

• Tit-for-tat meest succesvol, maar 
nog steeds af en toe een conflict 

- Intergroep 
contacthypothese 

- Graduele 
wederzijdse 
initiatieven voor 
spannings-
vermindering 
(GWIS) 

- Integratieve 
overeenkomst 

- Fixed-pie 
syndroom 

- Integratieve 
complexiteit  

- Best Alternative 
To Negotiated 
Agreement 
(BATNA) 

- Mediator 
- Scheidsrechter  
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• Win-stay, lose-shift strategie is ook heel effectief, maar met minder conflict 
➢ Tit-for-tat en win-stay lose-shift zijn de beste strategieën omdat deze steeds rekening houden 

met de tegenstander ipv steeds hetzelfde te herhalen 
- Conflictreductie 
➢ Graduele wederzijdse initiatieven voor spanningsvermindering (GWIS): strategie van 

unilaterale toegevingen om vertrouwen en samenwerking van een tegenstander uit te lokken, 
waardoor verdere concessies mogelijk worden 

• Lijkt sterk op tit-for-tat, maar meer klemtoon op coöperatie: eerste daad is steeds een 
coöperatieve daad 
▪ Voorkomt exploitatie omdat men nog steeds gaat vergelden 
▪ Voorkomt conflictescalatie omdat de vergeldingsacties binnen de door de tegenpartij 

opgestelde norm blijven 
➢ Stappen: 

1) Communiceer de intentie om het conflict te reduceren en vraag tegenpartij hetzelfde te 
doen 
▪ Verhoogde druk tot samenwerking bij beide partijen 

2) Voer aangekondigde intenties uit, zelfs zonder reactie 
▪ Verhoogt geloofwaardigheid 

3) Zodra tegenpartij coöperatief reageert, reageren met een nog grotere coöperatieve zet 
4) Optie tot represailles behouden 
▪  Voorkomt uituiting 

- Onderhandelen 
➢ Integratieve overeenkomst: een onderhandeloplossing voor een conflict, waarbij alle partijen 

meer dan de betwiste middelen verkrijgen dan wat ze bij gelijke verdeling (50/50-compromis) 
konden verwachten 

• Vb: verhaal van de sinaasappel en de 2 zussen: de ene zus wilde het vruchtensap drinken, de 
andere zus wilde de schil gebruiken om een cake te bakken 
▪ Ze sneden de sinaasappel doormidden en namen elk een helft 
▪ Dit is een 50-50 compromis ipv een integratieve overeenkomt 

➢ Fixed-pie syndroom: perceptie van onderhandelaars dat de ene altijd verliest wat de andere 
wint 

• Belangen van tegenpartijen zijn echter niet noodzakelijk diametraal tegengesteld! 

• 45% van de onderhandelaars leiden aan fixed-pie, dit leidt tot 20% onderhandelingen die het 
integratief potentieel niet realiseren! (lose-lose) 

- Efficiënte onderhandelaars 
➢ Efficiënte onderhandelaars zijn goed voorbereid: 

• Flexibiliteit: verschillende perspectieven kunnen aannemen en strategieën hanteren 
▪ Integratieve complexiteit: een vorm van complexe informatieverwerking die steunt op 

uitvoerige informatieverzameling (dossierkennis), adequaat wegen van diverse opties en 
het overwegen van alternatieve strategieën 

▪ Bij rigiditeit en koppigheid geeft de tegenpartij op 

• Sterk: je moet overtuigd zijn van je zaak en respect afdwingen 
▪ Sterkte dwingt respect af, zwakte leidt tot exploitatie 

➢ De meest effectieve strategie is een combinatie van flexibiliteit en sterkte: ‘zacht zijn met een 
ijzeren vuist’ 

➢ Best Alternative To Negotiated Agreement (BATNA): uitkomst die kan worden bereikt zonder te 
onderhandelen 

• Laat toe in te schatten of de voorstellen die worden besproken voldoen 

• Soort ondergrens 
- EXPERIMENT 



65 
 

DOEL: aandacht voor de zienswijze van de 
andere partij leidt tot succesvolle 
onderhandelingen 
OPZET: MBA-studenten moeten onderhandelen 
over de verkoopprijs van een firma 
➢ Controle conditie: geen instructies 
➢ Empathische bezorgdheid conditie 
➢ Perspectief nemen conditie 
RESULTAAT: 
➢ Het verschil tussen de controle conditie en 

de empathische bezorgdheid conditie was 
niet significant 

➢ In de perspectief nemen conditie waren er 
veel betere onderhandelingen 

➔ Openheid om het standpunt 
van de ander in beschouwing te nemen speelt een rol in succesvolle 
onderhandelingen 

- Communicatie 
➢ Onderhandelingen worden gekenmerkt door onzekerheid die tot angst kan leiden 

• Gebrek aan controle: de andere partij is nodig om het doel te bereiken 

• Onvoorspelbaarheid: veel onbekende factoren 

• Afwezigheid van feedback 
➢ Het is dus aangewezen om vertrouwen op te bouwen 

• Meeste onderhandelaars gaan uit van wantrouwen 

• Daarom maken partijen vaak hun noden/doelen niet kenbaar 

• Ze gaan er van uit dat deze duidelijk zijn, maar dat is vaak niet het geval! 
➢ Er zijn ook vaak communicatieproblemen door culturele verschillen 

- Mediatie en arbitrage 
➢ Mediator: benadert flexibiliteit door onderhandelaars een nieuw perspectief te bieden 
➢ Scheidsrechter: neutrale partij die het conflict bestudeert en dan een beslissing neemt 

❖ 15.4: HEBBEN OF ZIJN? 

- Fromm: kritiek op de consumptiemaatschappij 
➢ Worden we gelukkiger van luxer? (na het plunderen van natuurlijke bronnen) 

- Aanpassingspeil-
theorie 
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➢ Worden we gelukkiger van leven in conflict? 
➢ Worden we gelukkiger van geen rekening te houden met anderen? 
➢ Mensen meten zich in termen van hun bezit, maar niet in termen van wie ze zijn 

• Ze lijken hun ware ik te zijn verloren en zij verworden tot inwisselbare, karakterloze 
consumten 

- Geld en materieel bezit, maken ze 
gelukkig? 

➢ We zien dat geld wel in relatie staat 
tot geluk, maar deze relatie is 
beperkt 

• Deze relatie geldt enkel voor de 

landen die onder de 10.000$ 
vallen 

• Vanaf men boven deze grens 
valt is er geen significante 
relatie meer 

• Toont aan dat van zodra we 
genoeg geld hebben om te 
voorzien in onze 
basisbehoeftes, dit 
voldoende is voor ons om 
gelukkig te zijn, meer geld na dat punt maakt geen echt verschil meer nadien 

➢ Hoewel de inkomsten van 
de gemiddelde 
Amerikaan sterk zijn 
gestegen, blijft het 
subjectief welbevinden 
op hetzelfde niveau 

• Nog meer bewijs dat 
het geld niet in relatie 
staat tot geluk 

- Waarom leidt rijkdom niet 
tot geluk? 

➢ De perceptie van rijkdom 
is relatief:opwaartse vs 
neerwaartse sociale 
vergelijking 

➢ Recent verleden wordt als vergelijkingsbasis gehanteerd 

• Aanpassingspeiltheorie: rijke mensen hebben veel meer geld nodig om een contrast te 
ervaren met de huidige situatie 

- Betekenisvolle relaties 
➢ Sociale relaties maken wel gelukkig: mensen met een actief sociaal leven, hechte vrienden en 

een gelukkig huwelijk zijn meer tevreden dan diegenen die dergelijke contacten niet hebben 

• Geld maakt wel gelukkiger wanneer we dit geld kunnen besteden aan andere mensen 
▪ Daarom geven ervaringsgerichte aankopen meer geluk: ze hebben vaak een sociale 

component 

• Primen met geld ipv neutrale primes leidt ertoe dat mensen minder sociaal zijn en dat ze 
minder geven om anderen 

- Zelf-determinatie theorie 
➢ Mensen die teveel het materiële nastreven, laten na om de echte psychische basisbehoeften te 

voldoen 

• Autonomie: het ervaren van een gevoel van verantwoordelijkheid 

• Competentie: het ervaren van een gevoel van effectiviteit in je acties 

• Verbondenheid: het ervaren van een gevoel van diepgaande verbondenheid met anderen 
➢ Het bevredigen van deze basisbehoeften leidt wél tot duurzaam geluk 
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- Hoe zit het met materialisme 
doorheen de tijd? 

➢ We zien hier duidelijk dat het 
aandeel mensen dat beweert dat 
het heel belangrijk is om financieel 
welvarend te zijn sterk is gestegen 
de laatste decennia 

➢ Langs de andere kant zien we ook 
dat het aandeel mensne dat 
beweert dat het belangrijk is om 
een betekenisvol en innerlijk rijk 
leven te leiden sterk is gedaald de 
laatste decennia 

➢ Materialisme is sterk in opkomst 

 


