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Verplichte literatuur: Sociale cognitie en groepsprocessen  

 

I. Artikel De Keersmaecker & Roets 

‘Fake News’: Incorrect, but hard to correct. The role of cognitive ability on the impact of false 

information on social impressions 

Abstract 

- Hoe passen mensen hun oordeel aan nadat ze vernemen dat hun initiële evaluatie over cruciale info 

incorrect was? 

- Mensen passen over het algemeen hun attitudes aan, maar de mate waarin ze dit doen is afhankelijk 

van hun cognitieve capaciteit → individuen met een lager niveau van cognitieve capaciteit pasten 

hun attitudes minder aan  

1. Introductie 

- Recente evoluties zoals de sociale media laten gemakkelijker dan ooit het ‘inplanten’ van valse 

informatie (fake news) toe 

- Onderzoeksvraag van deze studie: “Kan de impact van incorrecte informatie ongedaan worden 

gemaakt door expliciet aan te wijzen dat deze fout is en hangt deze correctie af van de cognitieve 

capaciteit? (=interactie-effect?)”  

- Initiële impressies zijn volhardend, zelfs wanneer individuen vernemen dat hun eerste impressie 

gebaseerd is op incorrecte informatie 

- Individuen zijn vaak niet in staat om de informatie te herinterpreteren of herattribueren wanneer deze 

informatie niet in lijn is met hun bestaande kennisstructuren 

- In dit artikel gaat men ervan uit dat cognitieve capaciteit (=de capaciteit om de hogere functies zoals 

redeneren, herinneren, verstaan en probleemoplossing uit te voeren) een rol zou kunnen spelen in 

het aanpassen van valse informatie, aangezien de invloed van cognitieve capaciteit op sociale 

oordelen al een tijdje bewezen is 

- Het ‘Comprehensive Assessment of Rational Thinking’ [CART] model beweert dat cognitieve 

capaciteit is gerelateerd aan de capaciteit om vroeger aangeleerde responsen te inhiberen en 

overreden 

- Men betrok ook enkele schalen als controlevariabelen: ‘Need for Closure’ en ‘Right-Wing 

Authoritarianism’ [RWA] 

 

2. Methode 

Procedure 

- Online experiment: foto en algemene beschrijving (verpleegster, getrouwd) van een vrouw Nathalie 

gevolgd door een alinea waarin staat dat ze geneesmiddelen van het ziekenhuis steelt om ze te 

verkopen en met dit geld designerkleren kan kopen 

- Participanten werden gevraagd Nathalie te evalueren op verschillende dimensies en een cognitieve 

capaciteitstest uit te voeren  



 

 

- Participanten kregen een melding dat het stuk over het stelen en verkopen van de geneesmiddelen 

niet correct was 

- Participanten moeten Nathalie opnieuw beoordelen 

 

 

 

3. Resultaten 

- De tweede evaluatie toonde significant positievere resultaten t.o.v. de eerste evaluatie maar nog altijd 

slechter dan de evaluatie van de controlegroep 

- De evaluaties van de experimentele groep waren significant beïnvloed door de cognitieve capaciteit 

- Valse informatie effecten verdwenen nooit volledig bij individuen met een lagere cognitieve 

capaciteit → volhardende invloed van sociale impressies bij individuen met een lage cognitieve 

capaciteit 

 

4. Discussie 

- De effecten van cognitieve capaciteit op het gemak van het herinterpreteren van sociale impressies 

stonden los van autoritarisme en ‘need for closure’ als mogelijke confounding variabelen 

 

 

II. Artikel Roets & Van Hiel 

Allport’s Prejudiced Personality Today: Need for Closure as the Motivated Cognitive Basis of 

Prejudice 

Abstract 

- In onderzoek naar vooroordelen is Allport’s boek ‘The Nature of Prejudice’ (1954) ongetwijfeld het 

meest gebruikte en invloedrijkste fundament 

- Allport’s klassieke opvatting over een basis cognitieve stijl die de oorzaak zou zijn van vooroordelen 

wordt vandaag de dag uitzonderlijk goed bevangen onder de noemer van het hedendaagse construct 

‘Need for Cognitive Closure’ [NFC] → Hierbij wordt ook de recente evidentie besproken van 

effecten van NFC op racisme en seksisme 

- Er zijn ook gemedieerde effecten van gemotiveerde cognitie op vooroordelen; nl. essentialistisch 

denken en een autoritaire ideologie 

- Intergroepscontact is bijzonder werkzaam in het reduceren van vooroordelen bij mensen die hoog 

scoren op NFC (in tegenstelling tot Allport’s negatieve predicties) 

 

Inleiding 

- Volgens Allport moet het vormen van vooroordelen geïnterpreteerd worden als een algemene, 

gemotiveerde cognitieve stijl 



 

 

 

Need for on closure as a contemporary translation of Allport’s general motivated cognitive style 

- NFC: “Het verlangen naar een antwoord op een gegeven onderwerp, welk antwoord dan ook,… in 

tegenstelling tot verwardheid en ambiguïteit.” (Webster & Kruglanski, 1994) → wordt 

verondersteld twee ‘tendencies’ (=neigingen) te bevatten 

o Urgency tendency: verlangen naar snelle en definitieve antwoorden, resulterende in het 

sneller grijpen naar gemakkelijk toegankelijke informatie 

o Permanence tendency: het volharden, ‘bevriezen’ van het verkregen antwoord en dit 

beschermen tegen contradictorische info 

 

- Hoewel NFC ook tijdelijk beïnvloed kan worden door de situatie, is het vooral een individuele trek, 

bestaande uit 5 grote items: 

o Voorkeur voor orde 

o Voorkeur voor voorspelbaarheid 

o Beslistheid 

o Oncomfortabel met ambiguïteiten 

o Closed-mindedness 

→ Deze vormen een treffende overeenkomst met de ‘algemene cognitieve stijl’ die aan de 

oorzaak zou liggen tot het snel formuleren van vooroordelen, geponeerd door Allport 

- Tal van studies hebben al bevestigd dat NFC sterk gerelateerd is aan subtiele, moderne vormen van 

raciale vooroordelen en aan impliciete metingen van racisme 

- Bewijs voor sterke relaties tussen NFC en seksisme tegenover zowel mannen als vrouwen door 

zowel mannen als vrouwen (dus ook ingroepen) → gendergebaseerde vooroordelen 

- De notie dat vooroordelen ook tegenover iemands eigen ingroep kunnen ontstaan is in lijn met het 

feit dat Allport poneerde dat vooroordelen een reflectie zijn van een algemene, cognitieve stijl dat 

niet discrimineert tussen doelgroepen 

 

Essentialistische sociale categorisatie 

- Sociale categorisatie laat toe om kennis over de sociale wereld te construeren en organiseren en om 

te gaan met diens complexiteit  

- Volgens Allport kan categorisatie leiden tot een ‘belief in essence’: de overtuiging dat een categorie 

betekenisvolle attributen heeft die gedeeld worden door alle leden 

o Dit essentialistisch denken is het primaire cognitieve proces dat leidt tot vooroordelen 

o Zou een gevolg zijn van de algemene gemotiveerde cognitieve stijl 

- Personen die hoog scoren op NFC zouden een groep meer als homogeen percipiëren en meer 

vertrouwen op groepslidmaatschap-informatie wanneer ze een sociaal oordeel moeten vellen over 

een individu 

- Er is evidentie voor de directe causale rol van NFC op essentialistisch denken 

 

Autoritaire ideologie 

- Gemotiveerde cognitie zou niet enkel de cognitieve processen in sociaal oordelen beïnvloeden, maar 

ook onze ideologische standaarden 



 

 

- Allport’s algemene gemotiveerde cognitieve stijl is niet-sociaal van aard en reflecteert een 

gemotiveerde manier van denken over alles, terwijl autoritarisme verwijst naar een ideologische 

attitude  

- Mensen nemen dit ideologische systeem over omdat het belooft hun diepere psychologische 

behoeftes te bevredigen, vooral deze van ‘need for closure’ 

- Studies wezen reeds uit dat NFC tot typische uitingen van autoritarisme leidt 

 

 

 

Moeten we fatalistisch zijn? 

- Niet alleen bracht Allport’s werk waardevol inzicht mee in de bevooroordeelde persoonlijkheid, hij 

poneerde ook de intergroep-contact hypothese: contact (onder bepaalde condities) met uitgroep-

leden vermindert vooroordelen tov deze groep, echter, Allport ging ervan uit dat intergroep-contact 

zijn positieve effecten niet kan uitvaardigen op groepen met deze bepaalde cognitieve stijl, juist door 

hun rigide manier van denken 

- Deze pessimistische predictie is recentelijk afgekeurd: sinds hoge NFC-individuen zowel 

familiariteit als gemakkelijk toegankelijke informatie wensen om hun attitudes te vormen, zou 

intergroep-contact vooral bij deze individuen effectief zijn (omgekeerd aan Allport’s visie) 

 

 

III. Artikel Van Assche, Roets, Dhont & Van Hiel 

Diversity and Out-Group Attitudes in the Netherlands: The Role of Authoritarianism and Social 

Threat in the Neighbourhood 

Abstract 

- Meerdere studies gaven al divergente bevindingen omtrent de associatie tussen etnische diversiteit 

en de attitudes van de meerderheid tegenover immigranten 

- In dit onderzoek bekijkt men 2 mogelijke moderators: ‘right-wing authoritarianism’ en ‘social threat 

in the local neighbourhood’ 

- Resultaten wezen uit dat diversiteit negatief gerelateerd was aan positieve attitudes tegenover 

immigranten van personen die hoog scoren op autoritarisme en personen die veel dreiging ervaren 

in hun onmiddellijke omgeving  

- Diversiteit was positief gerelateerd tot uit-groep attitudes van personen die laag scoren op 

autoritarisme en hun buurt als veilig percipiëren 

 

Inleiding 

- Vorig onderzoek naar de relatie tussen etnisch-culturele diversiteit en attitudes naar etnische 

minderheden vertoonden ambigue resultaten 

- Negatieve relaties: Meerderheidsleden die in buurten met een hoge etnische diversiteit wonen 

vertoonden hogere levels van vooroordelen → Hoge diversiteit kan de waargenomen uit-groep 

dreiging doen stijgen en deze kunnen op hun beurt resulteren in minder positieve attitudes ten 

opzichte van etnische minderheden  



 

 

- Nulrelaties: Sommige studies vonden geen significante relaties 

- Positieve relaties: diverse buurten kunnen meer kansen creëren voor positief intergroepcontact en 

deze kunnen dan de negatieve attitudes verminderen 

- De ambigue resultaten impliceren dat er waarschijnlijk een aantal derde variabelen bij de relatie 

betrokken zijn 

 

Autoritarisme als mogelijke moderator 

- Een socio-ideologische attitude die licht veranderlijk is, alhoewel het ook deels gedreven wordt door 

kern persoonlijkheidstrekken  

- Wordt meestal geöperationaliseerd door RWA (Right-Wing Authoritarianism) 

 

 

- Individuen die hoog scoren op autoritarisme: 

o Zien de wereld als een gevaarlijke plaats 

o Willen sociale en collectieve orde, veiligheid en cohesie behouden 

o Zien de aanwezigheid van etnische minderheden als een bedreiging van traditionele normen 

en waarden  

- RWA is het sterkst gerelateerd aan vooroordelen wanneer de immigrante groep zelf gepresenteerd 

wordt als een bedreiging voor maatschappelijke normen 

- Autoritarisme modereert de relatie tussen de expressie van multiculturalisme en attitudes tov 

etnische minderheden  

 

‘Social Threat in the Neighbourhood’ als een mogelijke moderator 

- Een variëteit aan sociale-, omgevings- en situationele factoren kunnen ervoor zorgen dat mensen een 

grotere bedreiging ervaren  

- Relatieve deprivatie theorie: Personen die in gevaarlijke en verarmde (tegenover veilige buurten) 

zien realistische bedreiging in termen van hun veiligheid en welvaart, dit leidt tot meer intergroep 

vijandigheid 

- In deze studie bestuderen ze de invloed van iemands onmiddellijke leefomgeving 

- Onder onveilige, bedreigende omstandigheden is een hoge saillantie van multiculturalisme 

geassocieerd met een verhoging van vijandig intergroepgedrag 

 

De huidige studie 

- Wat onderzoekt men?  

o Interacties tussen diversiteit en autoritarisme en de voorspelling van positieve out-group 

attitudes  

o Interacties tussen diversiteit en sociale bedreiging in de buurt en de voorspelling van 

positieve out-group attitudes  

- Operationalisatie van omgevingskarakteristieken door zowel subjectieve als objectieve metingen  

 



 

 

Resultaten 

- Gemiddelde tot grote correlaties tussen diversiteit en sociale bedreiging in de woonbuurt 

- Autoritarisme en positieve raciale attitudes waren negatief gecorreleerd, maar correleerden niet met 

de metingen van diversiteit en sociale bedreiging in de woonbuurt 

 

→ Interactie tussen diversiteit en autoritarisme 

- Subjectief waargenomen diversiteit  

o Subjectief waargenomen diversiteit had geen significant hoofdeffect op positieve uitgroep 

attitudes 

o Significant hoofdeffect van autoritarisme  

o Interactie-effect tussen subjectief waargenomen diversiteit en autoritarisme: subjectief 

waargenomen diversiteit was negatief gerelateerd aan attitudes tov immigranten door hoog-

autoritaire individuen  

- Objectieve diversiteit 

o Objectieve diversiteit was niet gerelateerd aan uitgroep attitudes 

o Significant hoofdeffect van autoritarisme 

o  Interactie-effect tussen objectieve diversiteit en autoritarisme: objectieve diversiteit was 

negatief gerelateerd aan positieve attitudes tov immigranten door hoog-autoritaire individuen 

→ Interactie tussen diversiteit en sociale bedreiging in de woonomgeving 

- Subjectief waargenomen diversiteit en subjectieve sociale bedreiging 

o Subjectieve diversiteit en subjectieve sociale bedreiging had geen hoofdeffecten op uitgroep 

attitudes 

o Significant interactie-effect tussen subjectief waargenomen diversiteit en subjectieve sociale 

bedreiging in de woonbuurt 

- Objectieve diversiteit en objectieve sociale bedreiging 

o Zowel objectieve diversiteit als objectieve sociale bedreiging hadden geen hoofdeffect op 

etnische uitgroep attitudes  

o Significant interactie-effect tussen objectieve diversiteit en objectieve bedreiging in de 

woonbuurt 

o Objectieve diversiteit was niet gerelateerd aan positieve uitgroep attitudes voor individuen 

die in een objectieve hoge bedreigingsbuurt wonen 

o Objectieve diversiteit was licht positief gerelateerd aan positieve uitgroep attitudes voor 

individuen die in een objectieve veilige buurt wonen 

 

Discussie 

- De resultaten confirmeerden dat diversiteit negatief gecorreleerd is aan positieve uitgroep attitudes 

door hoog-autoritairen, terwijl deze correlatie positief is voor laag-autoritairen 

- Diversiteit is negatief geassocieerd met positieve uitgroep attitudes onder omstandigheden van hoge 

bedreiging van de buurt, terwijl diversiteit niet significant gerelateerd is aan uitgroep attitudes onder 

omstandigheden van lage bedreiging in de buurt 

 

→ Deze bevindingen kunnen (althans deels) de ambigue bevindingen van vorige studies verklaren  



 

 

 

- De raciale opinies van meerderheidsleden worden deels gevormd door de informele cues uit hun 

sociale omgeving (waaronder dus de aanwezigheid van etnische minderheden) → mensen die laag 

scoren op autoritarisme zullen de aanwezigheid van immigranten als een verrijking zien, terwijl 

personen die hoog scoren op autoritarisme de aanwezigheid als bedreiging voor de dominante 

cultuur zullen percipiëren = persoon-omgevingsinteractie  

- Hoog-autoritairen zijn sowieso al gevoelig voor bedreigingscues → leven in een (subjectief) 

onveilige omgeving kan gezien worden als een bron van verhoogde opvallendheid van bedreiging 

(extra nefast voor de visie van hoog-autoritairen) en omgekeerd als men in een veilige omgeving 

woont (verlaagde opvallendheid) 

- Hoog-autoritairen reageren op hoge etnische diversiteit met een verhoogde uitgroep verstoting, ook 

al is de omgeving niet bedreigend 

- Hoge diversiteit in hoge bedreigingsbuurten zorgt voor een vermindering in de positieve attitudes 

tov immigranten, zelfs voor mensen die laag scoren op autoritarisme 

 

 

  



 

 

Hoofdstuk 7: Attitudes 

 

Attitudes: basisbevindingen 

 

Inleiding 

• Een attitude is een aangeleerde, algemene evaluatie van een object, die met een bepaalde 

intensiteit uitgedrukt wordt 

o Attitudes zijn heel breed 

o Zelfwaardering, stereotypes, aantrekking, … 

o Belangrijk: evaluatie (positief – negatief) met een bepaalde intensiteit, er zijn attitudes 

waarover we eerder onzeker, duurt een tijdje voordat we onze positie bepaald hebben 
/ sterke attitudes waar we heel zeker over zijn 

▪ Sterke attitudes komen snel in ons bewustzijn (~ reflex) 

• Attitudes hebben betrekking op personen, objecten en ideeën  

• Individuele verschillen in de mate waarin iemand nood heeft om attitudes te huldigen = behoefte 
aan evaluatie: 

o Sommigen over allerlei zaken een sterke opinie en vormen ook onmiddellijk een opinie 
over nieuwe objecten 

o Anderen zijn eerder neutraal en objectief, vormen niet zo snel een opinie 

• De positieve en negatieve dimensie zijn onafhankelijk van elkaar 

o Men kan tegelijk een sterk positieve en sterk negatieve reactie hebben 

o Attitude  thermostaat (kouder – warmer) 

 
VIER REACTIES OP ATTITUDINALE OBJECTEN 

 

 

• Positieve attitude: enkel positief 

• Ambivalentie: zowel positief (bewust) als negatief (onbewust, impliciet) 

• Apathie en onverschilligheid: noch positief, noch negatief 
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• Negatieve attitude: enkel negatief 

 

De drie componenten van attitudes 

Het multicomponentenmodel is een van de meest invloedrijke modellen van attitudes: 

• De cognitieve component blijkt uit gedachten/ cognities en opvattingen over het attitude object, het 
objectief en rationeel afwegen van + en – kenmerken 

o Staat centraal in een klassieke theorie van attitudes: de verwachtingswaardetheorie 
(Fishbein en Ajzen): attitude tegenover een object wordt bepaald door de verwachting 

dat een attitudeobject bepaalde kenmerken vertoont, en ook door hoe sterk een 
persoon die kenmerken waardeert 

▪ Elk kenmerk: bepaalde waarschijnlijkheid van 0 tot 1 + evaluatieve waarde  
(-,o,+) 

• Vb. verschillende studies in hoger onderwijs vergelijken: allerlei relevante criteria 
(zoals hoe interessant de studie is of belangrijk in tewerkstelling kansen) nakijken 
op kans van voorkomen en waardering ervan  

• Een attitude‐object roept affect op, waardoor we er positief of negatief tegenover voelen, klinkt 
paradoxaal, maar is vooral het resultaat van een leerproces 

o Klassieke conditionering: een neutrale stimulus die samen voorkomt met een 

aangename stimulus roept op den duur zelf positieve emoties op (bv. een bepaald 

merk) (bv. mere exposure effect) 

o Operante conditionering: affect ten aanzien van een stimulus wordt bepaald 

door beloning en straf (bv. sociale goedkeuring, sociale afkeuring) 

o Sociaal leren: we zijn getuige van hoe anderen beloningen en straffen 

ontvangen (imitatie, sociale vergelijking)  

o Vb. stemmen op een politieke partij 

• De gedragscomponent: handelingen die we hebben gesteld tov het attitude-object  

o Vooral belangrijk voor later 

o Attitudes ontstaan ook door de observatie van het eigen gedrag ten aanzien van 

een attitude object ~ zelfperceptietheorie van Bem 

▪ Door zelfobservatie van het eigen gedrag tov een object leiden we de 

attitude tov dat object af (vooral ! in zwakke situaties) 

▪ Vb. personen moesten knikken of nee schudden terwijl ze naar een 

koptelefoon luisterden → indien knikken, meer akkoord met argumenten 

of beweren dat hoofdtelefoon beter was 

▪ Vb. mensen armen laten uitstrekken (iets wegduwen) of plooien (iets 

naar je toe trekken) bij bepaalde woorden; woorden met geplooide 

armen als leuker beoordeeld ~ gelaatsfeedbackhypothese 

 

De relatie tussen cognitie, affect en gedrag 
 
Componenten van attitudes zijn sterk met elkaar verbonden, maar toch zijn ze uniek: 

- Voorkeur voor kledij is een attitude die eerder gebaseerd is op affect 
- Keuze van een gebruiksvoorwerp wordt eerder bepaald door cognitie 

 
Gewicht van cognitie en affect is gerelateerd aan psychische functie van attitudes (ind. verschillen): 

- Sommige attitudes gebaseerd op waarden en normen die ons nauw aan het hart liggen 
o Veel zijn eerder gebaseerd op onze waarden dan op feiten → sterke affectieve 

component (waarde-expressieve functie) 



 

 

- Praktische-utilitaire functie: sommige attitudes maken het je mogelijk in een oogwenk een 
evaluatie te maken van voor en nadelen 

Attitudesterkte 

• Over sterke attitudes is men zeker, men vindt ze belangrijk en ze komen snel in ons 

bewustzijn, bijna zoals een ‘reflex’ 

o Genetische component (Tesser: tweelingstudies; EE vs TE) voor attitudes: mogelijk dat de 
genetische component in attitudes indirect is, omdat hij onrechtstreeks bepaald wordt 

door aangeboren fysieke, zintuigelijke en cognitieve vermogens, temperament en 
persoonlijkheidstrekken (die op hun beurt attitudes bepalen) 

▪ Vragen over attitudes met een sterke genetische basis vlugger beantwoord en 
minder bereidheid om deze opvattingen aan de sociale normen aan te passen 

o Psychische kenmerken: 3 factoren die met passionele attitudes samengaan: 

▪ Eigenbelang: bereiken van bepaalde uitkomsten 

▪ Groepsbelang: attitudes die betrekking hebben op individuen of 

individuen waarmee we ons verbonden voelen 

▪ Mate van verbondenheid met filosofische, politieke en religieuze 

overtuigingen 

• Bv. attitude t.o.v. merk van cornflakes vs attitude t.o.v. abortus 

o Sterkte, consistentie en impact op gedrag van attitudes is afhankelijk van hoe 

goed we geïnformeerd zijn. Steunen meestal op veel informatie en zijn gestoeld 

op eigen ervaringen (bv. attitude t.o.v. wiskunde afhankelijk van hoe goed je zelf 

in wiskunde bent) 

o Attitudes versterkt wanneer we beïnvloedpoging van iemand anders hebben 

kunnen weerstaan 

 

Expliciete en impliciete attitudes: hoe meten we attitudes? 

• Zelfrapportagematen (expliciet): meest voorkomend 

o Direct, eenvoudig en goedkoop 

o Snel veel mensen bevragen 

o Antwoorden op attitudevragen worden beïnvloed door de verwoording van de vragen, 
de context waarin ze gesteld worden en diverse andere, externe factoren 

o Enquêtes (bv. ‘Wat vind je van?’) 

▪ 1 vraag: probleem van woordkeuze 

• Betrouwbaarheid? 

• Probleem van woordkeuze: soms is attitude te complex om er met 

één vraag goed naar te peilen 

• Bv. ‘assistance of the poor’ (23% vindt dat er teveel wordt 

gespendeerd) vs ‘welfare of the poor’ (53%) 

▪ Lage stabiliteit 

→ Attitudeschalen: oplossing! 

 
ZELFRAPPORTAGE 

• Attitudeschalen: deelnemers geven hun (bewuste) voorkeur voor een attitudeobject aan: 

expliciete attitudes 



 

 

o Likert schaal 
niet akkoord 1 2 3 4 5 6 7 akkoord 

 

o Semantische differentiaal 

• Vertekeningen: 

o Sociaal wenselijk antwoorden 

o Instemmingtendens (mensen die altijd de neiging hebben ‘ja’ te antwoorden) 

o Veronderstelt dat deelnemers zichzelf kennen en gemotiveerd zijn om waarachtig en 

doordacht te antwoorden → niet altijd 

▪ Zwakke attitudes: zelfkennis en bewustzijn vaak laag → ter plekke antwoorden 
verzinnen 

 
VERBORGEN, INDIRECTE METINGEN (impliciete attitudes) 

= oplossing voor accuraatheidsprobleem van zelfrapporteringsmethode 

• Non‐verbaal gedrag 

o Gelaatsuitdrukkingen, stem, lichaamshouding, hoofdbewegingen 

o Nadeel: kunnen min of meer geacteerd worden (bv. wanneer de prof je aankijkt, 

zul je de neiging hebben te knikken, of je nu akkoord bent of niet) 

• Fysiologische metingen 

o Arousal meting: hartslag, galvanische huidreflex 

o Geen informatie over richting attitude (positief – negatief) → wel intensiteit, maar 

geen onderscheid mogelijk tussen de 4 componenten van attitudes 

• Gelaatselektromyograaf (EMG): contractie van spieren in het gezicht 

• Elektro‐encefalografie (EEG): registratie hersenactiviteit door meten van elektrische golven  

• fMRI onderzoek – amygdala (Cunningham): registratie hersenactiviteit door meten van 

doorbloeding van bepaalde hersenregio’s 

➔  Kunnen soms de intensiteit en richting van attitudes bepalen; maar vaak  

 onpraktisch of duur 

 
IMPLICIETE ASSOCIATIETEST (IAT) 

• Impliciete attitude 

o Nieuwe meetinstrumenten om attitudes op een dieperliggend niveau te meten 

o Een attitude die we niet kunnen rapporteren omdat we er ons niet bewust van 

zijn 

o Combinatie van evaluatieve dimensie met objectdimensie 

▪ Voor alle attitudeobjecten is het mogelijk om zowel expliciete als 

impliciete attitudes te meten 



 

 

o mensen impliciete voorkeur voor blanke mensen en jong ipv ouder + mannen 

impliciet geassocieerd met een loopbaan en vrouwen met een gezin 

o Discrepantie tussen IAT-onderzoek en onderzoek gebaseerd op expliciete 

attitudes (zwarte mensen toch voorkeur voor zwart en ouderen gelijke voorkeur 

voor jong en oud + traditioneel rollenpatroon: expliciet meer bij mannen en 

impliciet meer bij vrouwen) 

• Impliciete associatietest 

o Categorisatie van enkelvoudige stimuli 

▪ Zo snel mogelijk stimuli (zwarte of blanke aangezichten) toewijzen aan 

categorieën zwart of blank 

▪ Zo snel mogelijk positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve woorden 

(kwaad, mislukken ) toewijzen aan de categorieën goed versus slecht 

o Categorisatie van combinaties van stimuli 

▪ 1. Blank of slecht versus zwart of goed 

▪ 2. Zwart of slecht versus blank of goed 

o Verschil in reactietijd tussen 1 en 2 geeft vooroordeel aan 
 

Stap 1                                                                                     stap 2 

 

 
Stap 3                                                                              stap 4 

 

 

Stap 5 

 

 

 



 

 

Voorkeur blank versus zwart 

 

 
• Expliciet en impliciet niveau hoeven niet noodzakelijk overeen te komen 

o Expliciet: blanken lichte voorkeur voor blank, zwarten lichte voorkeur voor zwart 

o Impliciet: de voorkeuren van blanken voor blank is impliciet sterker is dan 

expliciet, terwijl de voorkeuren van zwarten voor blank, draait impliciet om 

(zelfde vooroordeel t.o.v. zwarten, zoals de blanken) 

 

Voorkeur jong versus oud 
 

 

• Expliciet: voorkeur voor eigen leeftijdsgroep (hoe ouder, hoe minder voorkeur voor jong) 

• Impliciet (IAT): altijd voorkeur voor jong behouden, ook al is men oud 

 
Man + loopbaan versus vrouw + gezin (associaties) 
 

• Expliciet: mannen én vrouwen lichte associatie voor man + carrière, vrouw + huishouden 

• Impliciet: die associatie wordt nog sterker (en voor vrouwen verdubbelt het zelfs! Impliciet die 

associatie bij vrouwen nog sterker dan bij mannen) 

 



 

 

 

 

Correlatie IAT-effect en expliciete attitude 
 

 

• Impliciete attitudes en expliciete attitudes moeten niet noodzakelijk gelijk zijn 

• Afbeelding: voorbeeld van correlaties tussen impliciete en expliciete voorkeuren 

o Bij de meeste: redelijk zwakke verbanden/correlaties 

 

Het verband tussen attitudes en gedrag 

• LaPiere studie: grondlegger van de studie naar het verband tussen attitudes en gedrag (trok 3 

maand met jong Aziatisch koppel doorheen de VS naar restaurants, hotels en 

kampeerplaatsen: maar 1x geweigerd, terwijl veel meer horeca-zaken 6 maand later als 

antwoord op zijn mail aangaven dat ze zo’n mensen (Aziaten) zouden weigeren, er waren 

toen veel vooroordelen tov Aziatisch → maar vraag eigenlijk slecht gesteld) 

➔ Gerapporteerde attitudes correspondeerden niet met het eerder vastgestelde 

gedrag 

➔ Follow-upstudies toonden ook weinig overeenkomst tussen attitudes en gedrag 

→ verband beperkt of onbestaande? 

➔ Verband tussen attitudes en gedrag is afhankelijk van de mate waarin het 

gedrag beredeneerd of spontaan ontstaat (binnen enkele seconden een 

beslissing nemen) 

❖ Attitudes voorspellen spontaan gedrag accuraat indien ze heel 

toegankelijk zijn (snelheid waarmee de attitude wordt opgeroepen 

telkens als je met het attitudeobject wordt geconfronteerd) 

▪ Deelnemers moesten hun attitudes rapporteren tav 10 producten 

→ toegankelijkheid van attitudes gemeten door de tijd die de 

deelnemers nodig hadden om de attitudevragen in te vullen → 

als beloning voor deelname 5 producten kiezen (in 2 rijen 

uitgestald) → relatie tussen attitude en gedrag sterker voor 

deelnemers die toegankelijke attitudes hadden; anderen 

afgeleid door situationele factoren (opvallendheid product)  



 

 

▪ Impliciete attitudes vaak grotere, automatische 

toegankelijkheid ↔ expliciete sterker verbonden met 

beredeneerd, gecontroleerd gedrag (dubbele dissociatie!!) 

 

• Theorie van beredeneerd gedrag 

o Attitudes beïnvloeden het gedrag via een proces van beredeneerde 

besluitvorming 

1) Gedrag wordt minder door algemene attitudes beïnvloed dan door attitudes 

over het specifieke gedrag: hoe specifieker je de attitude bevraagt, hoe 

meer voorspellende waarde dat heeft voor gedrag 

a. Vb. ik ga volledig akkoord met gratis bijlessen voor lln uit de 

middelbare school 

2) Gedrag wordt ook beïnvloed door subjectieve normen, opvattingen over 

wat anderen vinden wat men moet doen (mensen handelen in overeenstemming 

met de sociale druk en niet meer met hun eigen opvattingen): relatie tussen 

attitude en gedrag wordt verzwakt   

a. Vb. mijn vrienden moedigen mij aan om bijlessen te geven aan lln uit 

de middelbare school 

3) Gedrag wordt bepaald door mate dat men gedrag onder controle meent te 

hebben → als je denkt dat je het niet kan ga je er ook niet aan beginnen 

 

➔ In de relatie tussen deze antecedenten en gedrag vormen intenties een 

cruciale tussenschakel. Vaak voert men vooropgestelde intenties niet volledig 

uit, of kan men die niet uitvoeren (voornemens met nieuwjaar) 

❖ Implementatie-intentie: ‘als-dan’-plannen voor gedrag waarbij we 

proberen te specificeren waar en wanneer we het gedrag zullen 

stellen → door waar en wanneer te bepalen, meer kans dat we het 
gaan doen 

 

THEORIE VAN BEREDENEERD GEDRAG 

 

 

Bepaalde intentie → leidt tot gedrag 
Hoe sterker de linkse elementen aanwezig zijn, hoe sterker de link naar intentie is en die    

attitudes dus je gedrag gaan bepalen 



 

 

 

Prototype willingness model (PWM): mensen handelen heel vaak rationeel, maar in bepaalde 

prototypische situaties kiezen ze eerder een gemakkelijk sociaal-reactief pad → sociaal-

reactieve pad volgen, uitgelokt door de concrete situatie in combinatie met de inschatting van 

de mate waarin je denkt dat anderen dit gedrag ook zouden stellen in die concrete situatie 

 

Overreding door communicatie 
 

→ Hoe kunnen we attitudes veranderen? Meestal gebruiken we overtuigende communicatie → alle 

communicatiemodellen minstens 3 elementen: 

- Bron van de communicatie 

- Communicatie of boodschap zelf 

- publiek 

 

Twee wegen voor overreding 

2 fundamentele opties: 

1) Overreding, overtuiging 

a. Het proces van attitudeverandering 

b. Politici, adverteerders, drukkingsgroepen etc. zijn steeds in de weer 

om onze houding tegenover partijen, producten en groepen te 

beïnvloeden 

2) Twee wegen voor overreding 

a. De centrale weg: 

i. zorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding 

gebaseerd op de sterkte en de kwaliteit van de argumentatie 

ii. anderen overtuigen met inhoudelijke argumenten 

b. De perifere weg:  

i. onzorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding 

gebaseerd op oppervlakkige cues 

ii. overtuigen door uiterlijk vertoon en het bespelen van emoties 

➔ sociaalpsychologen die overreding bestudeerden: aandacht voor processen 

waarbij een grondig begrip en uitgebreide verwerking van de inhoudelijke 

boodschap centraal staan 

➔ ’80: duale procesmodellen: 

❖ Heuristic systematic model 

❖ Elaboration likelihood model: naast systematische verwerking van 

argumenten, ook plaats voor een meer intuïtief pad 

➔ Vertrekken vanuit een gelijkaardig idee:  

➢ ontvanger denkt kritisch over de inhoud van de 

boodschap, volgt centrale weg tot overreding en mate 

van beïnvloeding wordt bepaald door sterkte en 

kwaliteit van de argumenten 

➢ ontvanger denkt niet zorgvuldig over de boodschap, 

volgt perifere weg tot overreding en mate van 

beïnvloeding wordt bepaald door oppervlakkige 



 

 

aspecten 

o welke weg wordt gevolgd is afh van motivatie 

en bekwaamheid ontvanger om boodschap te 

verwerken 

 

DE CENTRALE WEG 

Ontvangers van overredingsboodschappen zijn aandachtig, actief, kritisch en  oplettend 

c. Receptie (Hovland et al) 

i. Een  boodschap heeft enkel effect indien de ontvangers de 

inhoud van het bericht begrijpen 

d. Acceptatie (McGuire) 

i. Men wordt overtuigd door argumenten die men aandachtig 

beluistert, begrijpt en in het geheugen vasthoudt 

ii. Er is ook motivatie nodig om informatie van boodschap te aanvaarden 

e. Elaboratie (Greenwald) 

i. Goed begrijpen memoriseerbaarheid van argumenten en de 

gedachten die door die informatie gegenereerd worden 

(voor en nadelen afwegen + gevolgen) 

ii. Boodschap is effectief in de mate dat ze het 

informatieverwerkingsproces op positieve ipv negatieve 

argumenten richt  

iii. Elaboratie kan ook leiden tot vertekende verwerking van 

informatie, hoewel grondig verwerkt (want: gebaseerd op 

schema’s), cf. politiek 

 
DE PERIFERE WEG 

- Bevestiging en herhaling, puur en eenvoudig, vrij van denken en bewijs is een van de beste 
methodes om een idee bij een publiek in te prenten (Le Bon ~ Hitler: mensen zijn incompetente 
informatieverwerkers wanneer ze in een massabijeenkomst een spreker aanhoren) 

o Massa kan worden opgezweept door herhaling van steeds dezelfde eenvoudige 

argumenten, zonder echte argumentatie  

- Het overredingsproces waarbij de persoon niet zorgvuldig nadenkt over een boodschap maar 

overtuigd wordt door perifere cues gekoppeld aan de boodschap 

- Demagogen – uiterlijk machtsvertoon: uniformen, marsliederen, vlaggen, symbolen – 

massabijeenkomsten 

- Boodschap wordt zelf niet geëvalueerd, maar pad steunt op oppervlakkige signalen 

o Heuristieken: vuistregels zoals reputatie, spreekvaardigheid, uiterlijk (rechtszaak), veel 

argumenten, statistieken → als antwoorden op vragen positief zijn, laten mensen 

zich makkelijk overtuigen 

o Oppervlakkige attributies: spreker gaat schijnbaar in tegen eigenbelang ‐ 
conservatief met progressieve ideeën 

o  Stemmingen en gevoelens: goede stemming bevordert receptie van de 

boodschap 

 

 



 

 

SELECTIE VAN EEN WEG 

- Elaboration likelihood model: het effect van overredende communicatie is het resultaat van drie 

factoren: bron, boodschap en publiek →combinatie bepaalt de mate waarin de ontvanger 
beïnvloed wordt 

- Bekwaamheid en motivatie van toehoorders voorspellen of men “denkt” of “reageert” 
 

- Men kiest voor de centrale weg indien 

• De bron duidelijk argumenteert  

• Het bericht belangrijk is voor het publiek  

• Het publiek bekwaam, aandachtig en betrokken is en tijd neemt om de informatie 
systematisch te verwerken 

- Men kiest voor de perifere weg indien 

• De bron te vlot of te snel spreekt om goed begrepen te worden 

• De boodschap triviaal is 

• Het publiek afgeleid, gestresseerd, cognitief overladen, gehaast en niet 

geïnteresseerd is 

 

TWEE ROUTES TOT OVERTUIGING 

 

 

→  Men kan op beide manieren tot overtuiging/overreding komen 
SELECTIE VAN DE WEG: EEN EXPERIMENT 

- Groep studenten: onderwerp: moet er na een volledige masteropleiding een integratief examen 

komen? 

o De meesten: tegen 

o In dat experiment werd beargumenteert om dat in te voeren 

▪ Ofwel door een onderwijskundig expert uit Princeton 

▪ Ofwel door een middelbare scholier 

o Tweede dat gemanipuleerd werd: wanneer het al dan niet betrekking zou hebben op de 

studenten zelf (korte termijn vs lange termijn) → groot verschil in betrokkenheid 

publiek 

- Persoonlijke betrokkenheid van de ontvanger bepaalt of de boodschap belangrijker is dan de 

bron (Petty, Cacioppo & Goldman experiment) 

o Bij de deelnemers die weinig gemotiveerd waren omdat de maatregel niet op hen van 

toepassing was, werden de attitudes grotendeels bepaald door de geloofwaardigheid 

van de spreker (onderwijskundige is overtuigend, scholier niet)  

o Deelnemers die gemotiveerd waren: baseerden zich op kwaliteit van voorstel spreker: 

sterke argumenten → centrale weg 



 

 

- Onafhankelijke variabelen 

• Boodschapper: professor (expert) versus student 

• Argumentatie: sterk versus zwak 

• Persoonlijke betrokkenheid: hoog (onmiddellijk) versus laag (volgend 

academiejaar) 

 

- Afhankelijke variabele 

• Attitude na communicatie 

- De rol van de betrokkenheid van het publiek 
 

- Effect van selectie van de overredingsweg op de diepte van attitudeverandering: 

➔ Verandering gebaseerd op centrale weg: dieper en resulteert in sterkere attitudes 
waardoor ze langer stand houden, zijn meer resistent tegen beïnvloedingspogingen en 

hebben een grotere impact op informatieverwerking en gedrag 

➔ Beïnvloeding via perifere weg minder diepgaand → attitudes zwak en effect 
kortdurend 

                  



 

 

 

De bron 

- Mate waarin bron effectief is: 

o Geloofwaardigheid bepaalt de overtuigingskracht 

• Competentie  =  expertise combinatie om geloofwaardig te zijn (expert  
  zijn is niet voldoende) 

• Betrouwbaarheid 

• Oordeel over “te vertrouwen” steunt op, bijvoorbeeld, stereotypen 

over beroepen, of op het feit of eigenbelang in het spel is (bv. 

brandweer  betrouwbaarder dan politici) 

▪ Meeluisterende-buitenstaandertechniek: je hebt het gevoel 

een persoonlijke conversatie te horen die niet tot jou gericht 

is → je wordt eerder overtuigd als je denkt een 

overredende boodschap toevallig te hebben gehoord 

o Gunstigheid (sympathie) 

• (lichamelijke) Aantrekkelijkheid (soms belangrijker dan kwaliteit van 

argumenten) → heeft ook best een link met inhoud van boodschap 

• Similariteit (werkt vooral als het relevant is voor de boodschap) 
 

- Vooral belangrijk wanneer het publiek de perifere weg volgt, maar kunnen ook een rol spelen bij 
volgen van centrale weg 

 
GELOOFWAARDIGHEID 

- European Trusted Brands 2009 

- Geloofwaardigheid = combinatie competentie en betrouwbaarheid 

▪ Algemeen: mensen die schijnbaar tegen het eigenbelang ingaan, 

worden als betrouwbaar gezien (voorbeeld van Jean-Marie 

Dedecker en Arco-aandelen) 

▪ Reclame: techniek van de ‘toevallig gehoorde conversatie’ 
 

 

 
 
 



 

 

 

 
- The Yes Men 

o Toont hoe belangrijk die geloofwaardigheid is 

o The Yes Men: groepje met 2 kernleden, die een geloofwaardige naam kapen en 

daarmee actie voeren 

▪ Hier: heel groot chemisch bedrijf die de grootste chemische ramp in de 

geschiedenis heeft veroorzaakt (Bhopal) 

o Dow Chemical accepts full responsibility 

o The yes men fix the world (Full movie) 

http://www.youtube.com/watch?v=295gCWahBxc 

 
GUNSTIGHEID 

- Similariteit: tweede belangrijk argument van de bron 
 

 
 

o Opnieuw: experiment: studenten overtuigen van iets (toelatingsexamen?) 

o Gelijke bron: student uit zelfde universiteit 

• hoe sterker de argumenten, hoe meer je geneigd bent te luisteren 

naar iemand die op je lijkt 

o Verschillende bron: student uit andere, concurrerende universiteit 

- Fysieke aantrekkelijkheid 

o Schoonheid, jeugd en seks verkopen producten 

o Vooral als ze iets met het product te maken hebben (bv. reclame voor parfum vs 

wasmiddel) 

o Helpt fysieke aantrekkelijkheid attitudes veranderen? 

o Petitie voor vegetarische maaltijden op de campus 

o Aantrekkelijke studenten overtuigen 41% studenten om de petitie te 

tekenen 

o Minder aantrekkelijke studenten overtuigen slechts 32% 

o Niet menselijke schoonheid helpt ook 

o Mooie landschappen, dieren, exclusieve interieurs enz. 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=295gCWahBxc


 

 

 

IS DE BRON BELANGRIJKER DAN DE BOODSCHAP? 

- Bron van een overredingsboodschap is belangrijk, zeker wanneer de perifere weg wordt 

gevolgd → toch beperkingen aan impact: 

o Bron met slechte reputatie heeft weinig impact onmiddellijk na de boodschap, na 

verloop van tijd vergeten we slechte reputatie 

o Ongeloofwaardige bron veroorzaakt geen attitudeverandering → 4 

weken later steeg invloed van ongeloofwaardige bron en daalde die van 

de geloofwaardige bron 

→ Sleeper (slapend) effect: uitgesteld effect van ongeloofwaardige boodschapper 

• Soms is de bron niet (meer) belangrijk 

 
 

• Na verloop van tijd vergeten wie het ons heeft 

verteld, maar onthouden we wel wat ons is verteld 

• Bij een onbetrouwbare bron treedt het slapend 

effect vooral op indien deelnemers de identiteit van 

de bron pas vernemen na het ontvangen van de 

boodschap  

 
De boodschap 

- Twee belangrijke aspecten: wat en hoe 

- Informationele strategieën → effect: 

• Perifere weg: volume is een oppervlakkige cue voor juistheid; 

kwaliteit doet er minder toe (heuristiek: lange boodschappen 

bevatten meer informatie en zijn waardevoller: meer argumenten, 

meer herhaling) 

• Centrale weg: lengte is alleen belangrijk als de argumentatie sterk is 

en  niet redundant (het werkt niet als een ‘som’, maar eerder als een 

‘gemiddelde’) 



 

 

 

- Volgorde: belang van timing ‐ jurysimulatie: eerst en laatstgenoemde informatie heeft het meest 
impact = primauteitseffect/ recentheidseffect 

o Eerst: nog geen alternatieven voorhanden 

o Laatst: zitten nog heel fris in het geheugen 

➔ 2 tendensen die met elkaar in strijd gaan 

 

 

 

o In politieke situaties kan dat ook relevant zijn 

o Eigenlijk heb je nooit dat er ‘tijd tussen zit’ (door reclame, …) 

o Er is een algemeen effect, maar wil niet zeggen dat dat in alle situaties geldt 

 

- Discrepantie 

• Bochner & Insko: Omgekeerde U‐relatie tussen discrepantie en overtuigingskracht: beste 
resultaat voor gematigde discrepantie 

• Discrepante berichten worden kritischer geanalyseerd en produceren meer 

tegenargumenten 

• Mensen worden het meest beïnvloed wanneer de boodschappers niet te 

extreem van hun eigen mening afwijken 

• Hoe belangrijker we een boodschap vinden, hoe meer we ons anti opstellen 

tegenover meningen anders dan de onze 

Relatieve sterkte van beide effecten is tijdsafhankelijk: 

- Primauteitseffect: 2 artikels bevraagd na 1 
week 

- recentheidseffect: meteen erna bevraagd; 
wel 1 week na lezen van artikel 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Emotionele oproepen 

Weinig boodschappen zijn uitsluitend op 
rationele argumenten of  op emoties gebaseerd; meestal combineren ze beide: 

• Negatieve emoties: vb. gezondheidscampagnes/ verkeersveiligheid → 

angstaanjagende boodschappen om mensen af te schrikken 

▪ Angst zet vaak aan tot verandering: trekken de aandacht en 
zetten mensen ertoe aan zorgvuldig de (sterke) argumenten 
van de boodschap te analyseren 

▪ Cruciaal om bij afschrikkend ook geruststellend advies mee te 
geven: anders hulpeloos gevoel 

▪ Men is overtuigd dat men de maatregelen kan 

uitvoeren en dat ze het probleem effectief zullen 

oplossen 

▪ Je moet onmiddellijk de mensen tijdens je boodschap 

ook een soort vluchtweg geven → nadruk leggen op 

wat men zelf kan doen 

▪ Het mag niet te afschrikkend zijn: mensen mogen niet panikeren 

➢ De informatie bewust en zorgvuldig verwerkt wordt(dus 

via de centrale weg) en niet volgens de perifere weg 

▪ Hoe kwetsbaarder we ons voelen, hoe meer aandacht we aan 

de boodschap schenken en hoe meer we ons door 
aanbevelingen laten beïnvloeden 
 

• Positieve emoties: niet minder effectief dan negatieve, maar processen zijn 

van een andere orde 

▪ Veroorzaken gebrek aan aandacht en zetten aan tot het 
gebruik van automatische piloot (perifere weg) 

▪ In aangename context zijn we gemakkelijker beïnvloedbaar 
(ook als we bv. Pindanoten eten ipv niets eten) 

▪ Drie verklaringen: 

1. Positieve emoties verzwakken de aandacht voor de boodschap 

2. Men is minder op zijn hoede en minder geneigd om 

nieuwe informatie te verwerken 

3. Men laat de positieve gevoelens niet bederven door 

kritische bedenkingen (want: ‘nadenken is niet zo 

plezant’) 



 

 

 

 

Het publiek 

- Effect van bericht is afhankelijk van het soort publiek (verschillen tussen personen) 

o Behoefte aan cognitie 
▪ De mate waarin iemand er plezier in heeft om veel na te denken over 

dingen 

▪ Personen met hoge scores voor ‘need for condition’ volgen doorgaans 

de centrale weg en worden vooral overtuigd door sterke argumenten 

• Denken meer na over aangeboden informatie, herinneren zich 

die informatie beter en worden meer door de sterkte van de 

argumenten beïnvloed 

 

 

▪ Anderen vertrouwen meer op eigen intuïtie en gevoel en houden niet 

van lang nadenken en grondige analyse → perifere weg 

• Overtuigd door het uiterlijke vertoon, de reputatie van de 

spreker, de reacties van anderen en door een positieve 

gemoedstoestand 

▪ Boodschap op maat maken → met cognitieve stijl corresponderen 

 
o Zelfsturing 

▪ In welke mate men de zelfpresentatie en het gedrag afstemt op hoe je wil 

dat mensen je zien  

▪ Hoge zelfsturing → letten sterk op de situatie, met het oog op 

zelfpresentatie (willen een bepaald beeld overdragen naar de 

omgeving) →  zijn gevoeliger voor imago‐boodschappen 

▪ Lage zelfsturing → gedrag baseren op eigen opvattingen en 

voorkeuren → meer aangesproken door informatiegerichte dingen, 

minder op verpakking 

 
INFORMATIE- VERSUS IMAGOBERICHTEN 

 

 



 

 

 

- Hoe positiever de attitude, hoe meer men wil betalen voor een product 
 

- Mensen  die  laag  waren  in  zelfsturing  waren  bereid  meer  te  betalen  als  ze  meer/goede 

feitelijke informatie kregen 

 

- Mensen met hoge zelfsturing waren bereid meer te betalen als het product positief was voor 

het imago 

 
VERWITTIGEN EN WEERSTAND 

- Het moeilijkste publiek om te overtuigen is een publiek dat verwittigd is, omdat het op 

voorhand argumenten kan bedenken (bijna nooit door de reputatie van de bron te 

ondermijnen) 

- We gaan ons pas echt verzetten als het een onderwerp is dat ons interesseert 

- 2 processen bij hardnekkigheid 

o Inlichten over het standpunt dat de spreker zal innemen 
▪ Lokt cognitieve reactie uit: formuleren van tegenargumenten omdat we op voorhand 

al weten welke stelling men zal innemen 

▪ Vaccinatiehypothese: blootstellen aan zwakke variant (een tipje van de 

sluier)  van het overtuigend argument (dat tegen jou mening ingaat) 

versterkt de verdediging tegen overtuiging 

▪ Voorbeeld: lekken van informatie in de politiek 

o Inlichten over de poging tot overtuiging 
▪ Lokt een motivationele reactie uit: psychologische  reactantie (mensen worden 

niet graag overtuigd: liever eigen vrije wil) → weerstand die opgeroepen 

wordt 

• Ongeacht de positie die ingenomen wordt ga je je verzetten 

▪ Paradoxaal gevolg: motivatie kan tot tegenovergestelde 

attitudeveranderingen leiden (laatste wat bron wenst) 

▪ De theorie die stelt dat personen reageren tegen bedreiging van hun vrijheid 

met demonstratie van hun vrijheid en met verhoogde waardering voor de 

bedreigde alternatieven (negatieve attitude) 

▪ Personen die ervan overtuigd zijn succesvol weerstand te hebben geboden 

aan een poging tot overtuiging, zijn nog zekerder over hun attitude 

 
Overtuigen door het eigen gedrag 

 

- Mensen vertonen vaak attitudediscrepant gedrag → in veel sociale situaties noodzakelijk, anders 
als sociaal ongepast gezien 

- Eerste manier van attitudeverandering: communicatie 

- Maar: er is nog een andere manier om attitudes te veranderen: door het eigen gedrag (vooral 

belangrijk binnen de cognitieve dissonantietheorie) 

 

Rollenspel 

- Attitudeverandering die het resultaat is van het eigen gedrag is effectiever en blijvender 
o Jannis: attitudeverandering is sterker en houdt beter stand als ze door het eigen gedrag 



 

 

 

geïnspireerd wordt dan wanneer ze het gevolg is van een louter passieve blootstelling aan 
een overtuigende boodschap  

▪ Mensen veranderen eerder attitude als ze zelf toespraak geven dan wanneer ze 

naar een luisteren → verplicht zich de boodschap eigen te maken 

▪ een reclameboodschap lezen is minder overtuigend, dan wanneer je een 

kortingsbon hebt en er het product mee koopt 

- Redenen 

o Meer betrokkenheid 

o Rollenspel verbetert het geheugen voor argumenten 

o Eigen argumenten formuleren is beter dan ze aanhoren: iets zeggen is het 

geloven → gesteld gedrag beïnvloed attitudes 

 

PATTY HEARST (1974) 

 

 

- Twee dezelfde personen: Tania (links) en Patty Hearst (rechts) 

- Dochter van een rijke Amerikaan die werd ontvoerd door een militante groepering (na 

verloop van tijd is ze dat zelf geworden) 

 

Cognitieve dissonantietheorie 

- Mensen worden gedreven door een verlangen naar cognitieve consistentie → toestand 

waarbij opvattingen, attitudes en gedragingen onderling overeenstemmen  

➔ Stelling omgekeerd door Festinger 

- Festinger cognitieve dissonantietheorie ( theorie van beredeneerd gedrag: attitudes 

→ gedrag): gedrag → attitudes 

Een onaangename psychologische toestand, die opgewekt wordt wanneer een persoon 

twee tegengestelde (onverzoenbare) cognities heeft → roken: je weet dat het slecht 

is, maar toch doe je het 

- Personen zijn doorgaans geneigd om de ervaren dissonantie te reduceren en te streven naar 

cognitieve consistentie; motivatie om consistent te zijn kan leiden tot vreemde kronkels in 

onze attitudes of ons gedrag  

- Dissonante cognities wekken fysiologische opwinding op die we vervolgens willen 

reduceren 

- Wanneer de consistente cognities overwegen en er slechts enkele inconsistente cognities 

zijn, is er geen probleem → niet elke inconsistentie veroorzaakt dissonantie 

- Dissonantie kan ontstaan door: 

 



 

 

 

o Onvoldoende justificatie: uit vrije wil uitvoeren van attitude‐discrepant gedrag voor 

een inadequate beloning, terwijl je je bewust bent van de gevolgen → sterk 

gemotiveerd om dissonantie te reduceren 

o Onvoldoende afschrikking: nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren 

omwille van bedreiging met een milde straf 

 

- Interessantste strategie met grootste gevolgen (kader p hierboven): attitude aanpassen 

aan gedrag → DOEN IS GELOVEN: 
 

 

FESTINGER-CARLSMITH EXPERIMENT 
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o Uitvoeren vervelende eerste taak gedurende 30 minuten 

(of dat denk je tenminste): 48 vierkante staafjes in een 

bord ¼ toer draaien naar links, dan terug naar 

rechts etc. 

o Tweede taak: 30 min. Twaalf spoelen met draad uit 

het bord halen en terug plaatsen…  

o Proefleider komt om te zeggen dat er meer achter 

zat, maar dat jij in de controle groep zat; vertelt dat 

onderzoek handelt over de effecten van motivatie op het gedrag en dat aan 

andere deelnemers vooraf verteld wordt dat het experiment leuk en spannend 

zal zijn 

o Cruciale deel van onderzoek: Proefleider vraagt om andere deelnemers te 

vertellen dat de taak interessant is 

▪ Voor 1 $: onvoldoende justificatie/verantwoording (om te liegen) – hoge 

dissonantie (tussen gedrag en attitude: “zou  marginaal  zijn om te liegen”) 

▪ Voor 20 $: meer dan voldoende justificatie/verantwoording (om te liegen) 

– lage/ nauwelijks  dissonantie 

▪ Controle conditie: geen leugen vertellen – geen dissonantie 
 

➔ In dit experiment wordt dus aan deelnemers gevraagd gedrag te stellen 
dat helemaal niet strookt met hun attitudes 

 



 

 

 

• Afhankelijke variabele: beoordeling van de vervelende taak 

 

  → Mensen die moesten liegen 

Hoe leuk vond je die taak nu echt? 

• 20 dollar: niet leuk, maar perfecte verantwoording (veel geld voor gekregen) 

• 1 dollar: niet leuk, maar onvoldoende verantwoording → cognitieve dissonantie: lossen dat op 

door aan te geven dat ze de taak interessanter vonden (proberen zichzelf te overtuigen dat 

het toch niet zo erg was) 

• Onvoldoende justificatie: attitude wordt aangepast (bij de mensen met 1 dollar dus) 
 

DILBERT DISSONANTIE 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

- 3 interessante facetten uit studie: 

o Resultaten van Festinger en Carlsmith zijn in tegenspraak met de populaire opvatting dat je 

opvattingen kan kopen → hoe meer iemand beloond wordt, hoe meer justificatie en hoe 

minder geneigd om attitudes te veranderen 

o Zelfovertuiging: deelnemers zichzelf voor de gek gehouden zonder externe druk 

o Beloningen, maar logica van onvoldoende justificatie kan eveneens worden toegepast op 

straffen → onvoldoende afschrikking voor het niet stellen van gedrag hoewel de attitudes 

positief zijn 
 

ONVOLDOENDE AFSCHRIKKING 

• Nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren omwille van bedreiging met een milde 

straf 

• Kinderen worden gevraagd niet te spelen met aantrekkelijk speelgoed 

o Onder bedreiging met milde straf – onvoldoende afschrikking – kleine druk – 

hoge dissonantie 

o Onder sterke bedreiging met straf – voldoende afschrikking – grote druk – lage 

dissonantie 

o Controle conditie 

• Meting attitude t.o.v. verboden speelgoed 

o Milde bedreiging: devaluatie van het speelgoed 

▪ Onvoldoende verantwoording (waarom ze niet hebben gespeeld): 

attitudeverandering: vinden het speelgoed minder attractief 

o Sterke bedreiging: geen attitudewijziging 

▪ Verantwoording voor gedrag (niet spelen want strenge straf): vinden het 

speelgoed nog altijd heel leuk 

➔ Het gedrag verandert, de attitudes doen dat vaak niet 

 

Toepassingen van dissonantietheorie op inspanningen en keuzes 

• Veel middelen (geld) investeren en inspanningen leveren om iets te bereiken dat toch niet zo 

denderend is, creëert dissonantie 

o Omwille van de discrepantie tussen de inspanning en het resultaat 

o Inspanning kun je niet meer veranderen 

o Attitude veranderen: misschien moet je het resultaat toch maar fantastisch vinden 

• Wanneer we moeten kiezen tussen twee even (on)aantrekkelijke opties, gaan we naderhand de 

gekozen optie meer waarderen dan de optie die we verworpen hebben 
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JUSTIFICATIE VAN INSPANNING 

• Veel middelen (geld) investeren en inspanningen leveren om iets te bereiken dat toch niet zo 

denderend is, creëert dissonantie 

o Omwille van de discrepantie tussen de inspanning en het resultaat 

o Voorkeur voor hetgene waarin men geïnvesteerd heeft 

• Aronson & Mills experiment 

• Subjecten worden gevraagd een obscene tekst publiek voor te lezen om te mogen 

deelnemen aan een discussiegroep over seksualiteit 

o Tekst met weinig expliciete seksuele termen: milde initiatie – beperkte inspanning 

– lage dissonantie 

o Tekst met veel obscene termen: strenge initiatie – grote inspanning – hoge 

dissonantie 

• Beoordeling van een op tape geregistreerde discussiegroep over seksueel gedrag bij lagere 

diersoorten 

o Milde initiatie: weinig belangstelling voor de discussiegroep 

o Strenge initiatie (hebben veel moeite moeten doen om in de groep te geraken): 

grotere belangstelling voor de discussie 

▪ Zie ook ontgroeningen, studentendoop → positievere beoordeling 

achteraf 

 
JUSTIFICATIE VAN MOEILIJKE KEUZES 

• Wanneer we moeten kiezen tussen twee even (on)aantrekkelijke  opties, gaan we naderhand de 

gekozen optie meer waarderen dan de optie die we verworpen hebben 

o Mensen hebben postbeslissingsstrategieën die het leven na dergelijke moeilijke 

keuzes verzachten: 

▪ Beslissing rationaliseren door de positieve kanten van het gekozen 

alternatief te beklemtonen en de negatieve van het verworpene te 

overdrijven 

• Brehm experiment 

o Vrouwen worden gerekruteerd om consumentenartikelen (toaster, klokradio, 

koffiemachine etc.) te beoordelen 

o Na de beoordeling mogen ze een van de producten uitkiezen als beloning 

▪ Kiezen tussen twee producten die ze als even waardevol beoordeeld 

hadden: hoge dissonantie 

▪ Kiezen tussen twee producten die ze verschillend beoordeeld hadden: 

lage dissonantie tussen gekozen en verworpen optie 

o Opnieuw beoordelen van producten na de keuze en lezen van onderzoeksrapporten 

▪ Hoge dissonantie: verschillen tussen beide producten nemen toe; gekozen 

optie wordt aantrekkelijker 

▪ Lage dissonantie: weinig attitudeverandering 

• Voorbeeld uit politiek: mensen die net hun stem uitgebracht hebben, zijn veel optimistischer over 

de uitslag van hun kandidaat, dan wanneer ze nog in de wachtrij staan 
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Randcondities van  dissonantietheorie 

 

Cognitieve dissonantietheorie → belangrijke bijdrage aan ons begrip van hoe mensen hun attitudes 

kunnen veranderen om attitudediscrepant gedrag, inspanningen en moeilijke beslissingen te 

rechtvaardigen 

→ Cognitieve dissonantie treedt niet altijd op 

• Volgens Cooper & Fazio zijn er minstens vier noodzakelijke voorwaarden voor het ontstaan van 

arousal en dissonantiereductie 

o Negatieve consequenties: het attitude‐discrepant gedrag berokkent schade aan 

anderen (vb. studie Festinger: deelnemer misleidt medestudent door te zeggen 

dat het een leuke taak is) 

o Persoonlijke verantwoordelijkheid: de persoon acht zichzelf persoonlijk 

verantwoordelijk voor de negatieve consequenties: 

▪ vrije keuze 

▪ voorzienbare gevolgen 

o Fysiologische arousal 
o Attributie van arousal aan eigen attitude‐discrepant gedrag 

 
AROUSAL EN DISSONANTIEREDUCTIE 

 

 
→ Nog altijd discussie of die voorwaarden allemaal wel nodig zijn (bv. onderzoek hieronder) 

 
ONSCHADELIJKE INCONSISTENTIE 
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• Zelfs zonder negatieve consequentie, alleen het opschrijven van leugen (= ‘doen’) en daarna papier 

in vuilbak → effect op attitudes 

• Cognitieve dissonantie: de attitudes worden aangepast aan het gedrag 

Alternatieve wegen tot zelfovertuiging/ attitudedescrepant gedrag 

• Zelfperceptietheorie (Bem) 

o Attitudes worden afgeleid uit observatie van eigen gedrag en de condities 

(justificatie) waaronder het gesteld wordt 

o Rationeel proces: mensen weten niet wat ze denken, doen maar iets → kijken 

achteraf naar eigen gedrag en denken: ‘ik doe dit, dus ik zal mij wel zo voelen’ 

o Zelfperceptietheorie en dissonantietheorie voorspellen hetzelfde, maar 

steunen op verschillende cognitieve processen 

▪ Beide theorieën zijn juist, maar zijn in verschillende situaties geldig 

• Dissonantietheorie: sterk discrepant gedrag → dissonantie 

• Zelfperceptietheorie: attitude-gedragdiscrepantie beperkt → 

attitudes afleiden uit gesteld gedrag 

o Dus: geen noodzaak voor cognitieve dissonantie 

 

• Impressiemanagement 

o Niet het motief om consistent te zijn drijft ons, maar het motief om consistent te 

lijken voor anderen 

o Mensen mogen ons niet als inconsistente mensen beschouwen, want dan 

vertrouwen ze ons niet; enkel in het openbaar passen we onze attitudes en ons 

gedrag aan 

o Cognitieve dissonantie leidt niet tot authentieke attitudeverandering, maar 

eerder tot strategische wijziging in de gerapporteerde attitude 

o Indien attitudes anoniem gemeld kunnen worden, of als pp denken dat de 

proefleider hun ware gevoelens via bedekte metingen kan bepalen; verliezen 

zelfpresentatiestrategieën hun functie en zouden de dissonantie-effecten 

moeten verdwijnen 

o Zeker een rol in dissonantie-effecten, maar attitudeverandering kan ook 

optreden als er geen reden tot zelfpresentatie is 

• Zelfbevestiging 

o Attitudediscrepant gedrag vormt een bedreiging van het zelfconcept: schuld, 

hypocriet, oneerlijk → kan dus dissonantie opwekken 

o Indien het beschadigde- zelf  kan hersteld worden, treedt geen dissonantie op (bv. 

1$ weggeven aan goed doel) → dan was die attitude plots veel minder 

verhoogd; geen attitudeverandering als gevolg 

➔ Behoefte aan justificatie valt weg 

o Indien het niet kan hersteld worden of indien de pogingen tot zelfbevestiging 

falen, zal de dissonantie terugkeren en is er een attitudewijziging  

o We voelen ons schuldig over discrepant gedrag → schuld kunnen wegwerken: dan 

ook niet meer nodig om onze attitude te veranderen 
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VERGELIJKING ALTERNATIEVEN 

 

 
→ Alle 4 die theorieën geven een verklaring voor waarom attitudes kunnen veranderen door 

gedrag 

 

Reclame en voorlichting 

 

• Heeft reclame een impact op ons? 

o Split cable market tests: televisie, supermarkten en consumenten werken samen 

om de effectiviteit van reclame te testen 

▪ Mogelijkheid om zowel blootstelling aan reclame te beheersen als zicht 

te hebben op de aankopen, maakt het mogelijk om de effecten van 

reclame nauwkeurig in kaart te brengen → tonen aan dat reclame 

werkt 

o Reclames voor nieuwe producten leidt in 60% van de gevallen tot een stijging in de 

verkoopcijfers 

o Bestaande producten en gevestigde merken: stijging in 46% (1/3)  van de gevallen 

o Het verschil in de verkoopcijfers tussen mensen die de reclame wel gezien hadden en 

diegenen die niet blootgesteld werden, was niet minder dan 22% 

• Reclame heeft ook een aantoonbaar effect op het gebruik van alcohol en tabak, terwijl bij 

campagnes tegen dit middelengebruik slechts een matig effect te zien is voor de attitudes 

tegenover deze middelen en een klein effect op het daadwerkelijke gebruik ervan  

• Effectiviteit van reclame en voorlichting volgt de wetten van het Elaboration likelihood 

model: reclames spelen in op similariteit of aantrekkelijkheid van de bron; effecten van 

positieve of negatieve gemoedsgesteldheid…  

o Als reclame mensen wil beïnvloeden: publiek motiveren om aandacht te 

besteden aan boodschap (persoonlijk relevant maken)  

 
 
 
Subliminale beïnvloeding/berichten 

• Heel controversieel onderwerp: reclame waar we ons niet van bewust zijn 

o Grote commotie: 1957 (boek “The hidden persuaders”) 
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▪ Subliminale boodschappen in cinema: ‘Drink more coke’, ‘Eat more 

popcorn’ → zou geleid hebben tot een stijging in de verkoop van 18 en 

58% 

▪ Bleek nadien niet waar te zijn = hoax 

▪ Aan het denken gezet: kan zoiets? 

▪ Kunnen we subliminaal boodschappen aanbieden om gedrag en attitudes 

te beïnvloeden 

• Verborgen boodschappen die slechts enkele milliseconden duren 

o Bijvoorbeeld: subliminale boodschappen in rockmuziek 

• Duitse  of  Franse achtergrondmuziek in wijnafdeling op  alternerende  dagen  bevordert 

verkoop van Duitse (83%) of Franse (65%) wijn 

• Gebruik in politieke campagnes 

o Ook hier commotie rond ontstaan 

 

SUBLIMINALE PRIMING IN POLITIEKE CAMPAGNES? 

• RATS: subliminaal aangeboden voor ‘neutrale politicus’ => negatievere evaluaties 

• Bush campagne 

• Subliminale priming in politieke campagnes? 

• Study 1: RATS: subliminaal aangeboden voor ‘onbekende politicus’ => negatievere evaluaties 

• Study 2: Clinton (= positief) subliminaal aangeboden als foto van andere democratische 

kandidaat => positievere evaluaties bij ONBESLISTE, NEUTRALE  kandidaten 

o Het effect treedt niet op bij mensen die al heel erg overtuigd zijn over het 

goed/slecht zijn van een politicus 

 
KORTE VERSUS LANGE TERMIJN 

• Heel wat methodes die van die subliminale priming gebruik willen maken 

• Zelfhulpcassettes met subliminale boodschappen hebben geen significante invloed 

(Greenwald) 

o Wat wel werkte: wat op het etiket van de cassette stond (bv. ‘zelfvertrouwen’) → 

placebo effect 

• Effecten zijn enkel zichtbaar op korte termijn, maar subliminale boodschappen (priming) 

hebben geen effect op lange termijn 

o Priming: korte termijn: na korte tijd (seconden) de beoordeling vragen 

• Mensen nemen subliminale stimuli wel (onbewust) waar, maar deze overtuigen hen niet om actie te 
ondernemen tenzij ze ervoor al gemotiveerd waren 

 

DE ROL VAN MOTIVATIE 

• Effect van de subliminale boodschap is afhankelijk van de motivatie 

o Het  kan  mensen  niet  laten  denken/doen  wat  ze  niet  willen  (enkel  wat 

beïnvloeden, wat meer in een bepaalde richting sturen) 

o Strahan et al. 

o Dorstige studenten nemen deel aan een ‘marketingonderzoek’. Sommigen kregen 
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water, maar anderen niet. Vervolgens voerden ze op de computer een test uit, 

waarin subliminaal aangeboden stimuli verwerkt werden die neutraal of 

dorstverwant (‘dorst’, ‘droog’) waren. Daarna proefden de deelnemers drankjes. 

o Dorstverwante stimuli leiden tot meer drankconsumptie tijdens een proeverij, maar 

enkel bij dorstige studenten 

 
SUBLIMINALE INVLOED EN MOTIVATIE 

 

→ Niet dorstig: weinig invloed van primes, want niet gemotiveerd om te drinken 

 

Stereotypen 

• Invloed van stereotypen op onze attitudes 

• Media en cultuur werken geslachtsstereotypering in de hand 

• Reclames, TV‐shows, kinderboeken en muziekvideo’s vuren sekestereotypen op ons af 

• Na het zien van beeldmateriaal dat geslachtsstereotypen bevat, vertonen 

o Mannen meer “geseksualiseerd gedrag” en behandelen ze vrouwen als 

“seksobjecten” 

o Vrouwen minder vertrouwen en onafhankelijkheid. In een latere taak kwamen 

aspiraties met betrekking tot een carrière minder aan bod 

 

ONDERZOEK RUDMAN EN BORGIDA (1995) 

• Mannelijke studenten zagen ofwel een seksistische, ofwel een neutrale televisiereclame voor een 

gelijkaardig product 

• Daarna dienden de participanten een vrouwelijke sollicitante te interviewen 

• Deze interactie werd door onafhankelijke waarnemers beoordeeld 

• Mannen die een seksistische reclamespot zagen, scoorden hoger op alle indices 

➔ Behandelden de vrouw op een meer objectiverende manier



 

 

 
 

ONDERZOEK GEIS, BROWN, JENNINGS & PORTER (1984) 

• Vrouwelijke studenten zagen een reeks reclamespots: 

o Stereotype beeld: vrouw aan de haard of verleidelijk 

o Omgekeerd: man aan de haard of verleidelijk 

• In daaropvolgende taken toonden vrouwen die de stereotype spots hadden gezien 

verminderd zelfvertrouwen, zelfstandigheid en loopbaanaspiraties (essaye “10 years from 

now”) 

• Vrouwen zijn het meest kwetsbaar voor negatieve effecten van objectiverende beelden 

wanneer ze niet echt op die beelden letten → staan niet stil bij potentieel gevaarlijke 

boodschap die erdoor wordt uitgedragen  

• Als vrouwen met hun neus op zulke seksistische praatjes en opmerkingen worden geduwd, 

ervaren ze dit eerder als onrealistisch en overdreven 

 
FACE-ISM 

• Face‐ism = de mate waarin gefocust wordt op het gezicht in een afbeelding → bij mannen wordt 
eerder het gelaat getoond (macht en dominantie), terwijl dit bij vrouwen het hele lichaam is 

(afstand tussen top hoofd en kin) / (afstand hoofd en laagst zichtbare deel van lichaam) 

• Mannen en vrouwen worden op een andere manier in beeld gebracht! 
 

• Mannelijke gezichten worden in de media groter en meer prominent getoond 

• Zelfs klassieke portretten (17e E)  en tekeningen gemaakt door studenten aan de academie 

vertonen dit effect 

• Bij consumenten van kunst ontstaan door deze prominentie, gedachten aan dominantie 

• Indien zowel mannen als vrouwen in de spot optreden, wordt de man dikwijls als dominant 

voorgesteld 
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Culturele verschillen 

• Advertenties in individualistische culturen richten zich op 

o Persoonlijke voordelen en zelfontplooiing 

o Unieke van de persoon  

o Zich onderscheiden van de rest en competentie (anders en beter) 
 

• Advertenties in collectivistische culturen richten zich op 

o Integriteit 

o Welzijn (van anderen, groep en familie) en prestaties van de ingroep 
(familie) 

o Samenhorigheid en delen 

 
Slotwoord 

 

- Attitudes hebben betrekking op hoe we onszelf en anderen zien → 
zelfwaardering is een attitude tegenover het zelf, sociale percepties zijn 

attitudes tegenover anderen en vooroordelen zijn gebaseerd op negatieve 
attitudes tegenover groepen 

- Mensen geven een dynamische en actieve invulling aan hun perceptie en 
evaluatie van zichzelf en sociale omgeving (zowel anderen als wijzelf zorgen 
voor verandering) 

- Mensen die systematisch boodschappen analyseren, worden minder dan 
anderen beïnvloed door trucjes zoals uiterlijk vertoon, goede reputatie, vlot 

praatje…  

o Niet iedereen die de perifere weg volgt heeft foute attitudes 
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HOOFDSTUK 6: SOCIALE COGNITIE 

1. Sociale cognitie, een inleiding (schema’s)  

 

→ Sociale cognitie is een benadering die de cognitieve basis van sociaalpsychologische 
fenomenen onderzoekt en tracht te begrijpen. 

Met andere woorden: sociale cognitie handelt over hoe mensen denken over en betekenis 
verlenen aan henzelf, andere personen en de situatie  
 

!!! Schema’s: georganiseerde kennisstructuren die in ons geheugen zijn opgeslagen en die 

gebruikt worden bij het verwerken van informatie→ sturen onze percepties, interpretaties, 
herinneringen, oordelen en gedragingen 

 
1.1 De sociale cognitieve benadering 

 

De actieve waarnemer 

- Stelling 1: we spelen een actieve rol bij het waarnemen (zien, horen, voelen, enz.) van onze 

omgeving → wat we in ons hoofd hebben is geen exacte weergave van de werkelijkheid; de 
objectieve stimulus wordt getransformeerd, waardoor die gepersonaliseerd en gesubjectiveerd 
wordt 

→ Door de mechanismes van 1) selectie en 2) aanvulling die worden gestuurd door 
doelstellingen/verwachtingen/kennis  

- Selectie zorgt ervoor dat slechts een beperkt deel van de stimulusinformatie in de waarneming 
vervat is  

- Aanvulling kan gezien worden als extra informatie die bijgevoegd wordt vanuit het geheugen 
van de waarnemer 
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- Er ontstaat een mentale/cognitieve representatie van de stimulus, waarbij de informatie in 
geselecteerde (dus hoe ze voor een deel werkelijk in de wereld is) vorm en aangevulde schema’s 

binnen de waarnemer als een mentaal beeld wordt voorgesteld. 
 

Meer en minder waarnemen dan de feiten 

- Wij halen meer informatie uit een beeld/tekst omdat we deze aanvullen met eigen kennis. We 

nemen meer waar dan dat er waar te nemen is (aanvullen). 

- De skinhead is een agressieveling (‘skinhead’ is op zich al een aanvulling van een schema!)  

- De oudere heer heeft geen geluk de skinhead tegen te komen (aanvulling)  

- Wij halen minder informatie uit het beeld/tekst vanwege doelstellingen en verwachtingen 

(selectie). 

- Er staat een vrouw op de stoep  

- Er rijdt een auto voorbij 
- Er staat een stelling op de stoep  

De actieve waarnemer 

- Kennis is in het langetermijngeheugen opgeslagen en is georganiseerd in schema’s. Bij de 

waarneming worden deze schema’s opgeroepen en wordt de nieuwe informatie bekeken door 

een bril van oude schema’s → ook in deze stap kunnen schema’s aangepast of uitgebreid worden 
- Schema: permanent onderhevig aan verandering = dynamisch geheel van informatie 
- Schema’s richten onze aandacht (poortfunctie: selectie) 

Cognities bepalen het gedrag  

- Stelling 2: Het gedrag van mensen wordt bepaald door de cognities die het individu over de 

omgeving heeft 

Sociaal gedrag kan beter worden begrepen vanuit de perceptie van de omgeving dan vanuit de 

omgeving zelf, het kan dus zijn dat iemand een heel andere interpretatie aan de omgeving geeft 
dan wat er zich in werkelijkheid aan het afspelen is. 

S → Infoverwerking 

→ Mentale representatie (Cognities)  

   → R gedrag  

- De informatieverwerking en de mentale representatie zijn bepalend voor het gedrag (zelf-

vervullende voorspelling) 

Bijvoorbeeld iemand geeuwt in de les → docent kan bijvoorbeeld trager lesgeven, sneller les 
eindigen omdat hij denkt dat persoon laat is gaan slapen OF kan dit als een teken beschouwen 
dat de les saai is en daarop panisch reageren  
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1.2 Geschiedenis sociale cognitie 
 

Behaviorisme: wat tussen stimulus en gedrag gebeurt, weten we niet en is niet relevant; wat 
we niet zien, negeren we. -> black box 

Sociaalcognitieve psychologen: interesse in niet-observeerbare, mentale processen → deze 
processen bepalen namelijk het gedrag (sociale psychologie heeft steeds interesse gehad in het 
cognitieve aspect) 

Invloed van de functieleer 

- Onvrede met de black box-benadering in het behaviorisme, leidt tot het bestuderen van 

cognities  
- Opkomst van sociale cognitie hangt samen met ontwikkeling cognitieve psychologie: introductie 

van de computer!! → mens begrijpen ifv informatieverwerking en mentale structuren 

- Impact van de functieleer leidde tot  

o Impact op de methodologie: steeds meer ‘harde’ laboratoriumexperimenten, steeds 
nauwkeuriger meting van het cognitief proces + door de computer kon men reactietijden precies 

meten, aanbieding van stimuli gedurende een bepaalde tijd beter meten 
o Impact in theoretische zin: toepassing van theorieën uit de functieleer  

1.3 Het schemabegrip  

- Mensen maken gebruik van bestaande kennis en verwachtingen om betekenis te geven aan 

datgene wat ze waarnemen. Aan deze verwachtingen en kennis refereert men met het begrip 
‘schema’. 

- Je kan je een plattegrond voorstellen van de stad Gent, of hoe je je dient te gedragen in een 
restaurant, of hoe bepaalde persoonlijkheidstrekken bij elkaar horen.  

- Deze cognitieve structuren kunnen de werkelijkheid benaderen of verkeerd zijn  
- Schema’s zijn netwerken met daarin concepten die verbonden zijn met elkaar door associatieve 

paden die variëren in sterkte  

o Bijvoorbeeld ‘meubilair’ → ‘stoel’ sterk verbonden met ‘tafel’, ‘stoel’ zwak verbonden met ‘gras’ 
(tuintafel) 
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o Aan concepten kan affect gerelateerd zijn: vb associatie ‘ontbijttafel’ met ‘gelukkig zijn’ 

Theorie en data 

- Verwerking van informatie mbv schema’s is theorie gedreven of top-down verwerking. → 
Bekijken van de wereld door a-priorikennis. 

↔ Data gedreven is informatieverwerking gebaseerd op de feiten (“bottom-up), die volledig 

objectief vanuit de stimulus zelf vertrekken → informatie die zuiver datagedreven verwerking 
komt bijna NIET voor! (bijna altijd a-prioriverwachtingen) 

- We verliezen contact met de objectieve stimulus omdat we het geheugen niet zomaar kunnen 

uitschakelen en aan alles een persoonlijke betekenis geven 

Historisch-filosofische context 

- Kant (1781) had het reeds over het ‘Ding an sich’: objectieve stimulus zoals die op zichzelf 
bestaat, maar ons onbekend is.  

- Tijd en ruimte zijn twee ordeningsprincipes die in onze cognitie besloten zijn vóór de 
waarneming, waardoor de ‘verschijning’ niet aan de dingen zelf toebehoort  

- Kennis ontstaat IN de mens door diens interactie met de wereld  

Geschiedenis van het schema-concept binnen de psychologie 

- De behavioristische visie stelde dat associaties in het geheugen ontstonden door het gelijktijdig 
voorkomen van concepten (bv., huis-tuin). Aldus ontstaan uitgebreide kennisstructuren  

- Bartletts schema-concept sluit aan bij het idee dat mensen georganiseerde kennispatronen 

hanteren → hoe sterk de organisatie is, hangt af van het soort schema (script = sterk) 
- De Groot toonde eveneens de rol van organiserende thema’s door middel van onderzoek naar 

schakers  

Kenmerken van schema’s  

- Schema’s hebben een inhoudsdomein  

o Schema’s bevatten de kenmerken van een bepaald domein van stimuli, alsook concrete of 
abstracte voorbeelden van het domein  

▪ Bijvoorbeeld, ons schema over ‘psychologen’ bevat concrete voorbeelden (exemplaren) van 
psychologen (Freud ...): prototype: abstractie die in realiteit niet bestaat  

▪ Een prototype is een geabstraheerde voorstelling van een stimulus die alle kenmerken heeft die 
bij een bepaald schema horen  

▪ Concrete exemplaren kunnen bij meerdere schema’s horen, waardoor schema’s vaak rommelig 
zijn en elkaar overlappen  

▪ Het grensgebied van een schema wordt de fuzzy boundary (vage grens) genoemd: juf Lies is bv 
kleuterjuf en trainster van een rugbyploeg  

- Schema’s zijn georganiseerd 

o Relaties binnen schema’s  

▪ Scripts: schema over gebeurtenis (restaurantbezoek): sequentieel, logisch, ruimtelijk (strakke 
organisatie) → bij doorbreken, groter probleem dan ‘los schema’  
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▪ Schema’s over personen: clusters van trekken die bij elkaar kunnen horen (soms ook trekken 
die samen voorkomen, maar waarvan je niet zou denken dat ze samen horen) = 

gelijkenis/covariantie relaties 

Gelijkenis relaties zijn ‘losser’ dan sequentiële, logische en ruimtelijke relaties → iemand die 
behulpzaam is zal ook als eerlijk beschouwd worden, indien dit niet zo blijkt te zijn, is dat een 
minder groot probleem.  

- Schema’s zijn in bepaalde mate toegankelijk  

o Chronisch toegankelijke constructen zijn eigenschappen die voor een persoon centraal staan in 

het denken over anderen en zichzelf  
▪ Deze eigenschappen worden als eerste in het geheugen gevonden als men een gedrag 

waarneemt 
▪ Zelf-schematische eigenschappen zijn dikwijls chronisch toegankelijk  

▪ Schema’s die vaak worden opgeroepen, zullen in de toekomst nog gemakkelijker worden 
gehanteerd = chronische toegankelijkheid/ frequency-principe 

o Eigenschappen die vooraf reeds in een verhoogde staat van activatie verkeerden (bv. door 
priming), hebben een grotere kans om geactiveerd te worden = recency-principe 

o Bepaalde stimuli ‘klikken’ schema’s aan die toegankelijk waren, waardoor ze een bepaalde 
drempelwaarde overschrijden en in het bewustzijn komen  

1.4 effecten van schema’s op informatieverwerking  

1) Op richten van aandacht 

o Schijnwerper 
o Zien wat we verwachten te zien binnen een context (cf tikfouten: fout woord toch juist lezen)  
o Opvallendheid van (duidelijk) inconsistente info 

o Irrelevant < consistent < inconsistent  
(mate van aandacht besteden aan)  

 

2) Op de encodeerfase van informatieverwerking. 

o Tijdens eerste milliseconden van het informatieverwerkingsproces zorgen schema’s al voor 

beïnvloeding: categorisatie en spontane identificatie → geslacht van een doelpersoon wordt bij 
de perceptie van deze persoon meteen genoteerd 

o Het bevragen van dergelijke categorisatie is niet evident vanwege hun ‘automatische’ aard’  

-  Categorisatie is een proces dat geen inspanning kost, meetbaar met de ‘wie zegt wat’-methode.  

• Men ziet een discussie waarin zes groepsleden (stel drie vrouwen en drie mannen) elk een aantal 

argumenten aandraagt. Achteraf dienen de proefpersonen zich te herinneren wie wat zei.  
• Welke stimuluspersonen worden er met elkaar verward? Weinig INTERcategorie fouten tov 

INTRAcategorie fouten: meer sekse-categorisatie gehanteerd tijdens de verwerking van de 
informatie.  

• Deze methode maakt duidelijk dat door de afname van een taak achteraf, de kenmerken van 

de informatieverwerking kunnen worden bepaald → de resultaten van deze geheugentaak 
bieden dus een blik op de wijze waarop de informatie in eerste instantie is verwerkt en 
opgeslagen 
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- Onderzoek Frable & Bem: 

- Sekse getypeerde individuen (die enkel typisch 

mannelijke of vrouwelijke rollen vervullen) → 
meer geneigd geslachtscategorie te gebruiken: 

intra stuk groter dan inter 
- Androgien (beide typeringen): ongeveer gelijk 

inter en intra 
- Ongedifferentieerd (geen): ongeveer gelijk 

inter en intra 

- Spontane identificatie: spontane gevolgtrekking 

Schema’s beïnvloeden de spontane identificatie, of spontane gevolgtrekkingen van het gedrag 
(Bijvoorbeeld, midden op straat grijpt de punker / de sociaal assistente de arm van de oude 

vrouw ...) → corresponderend affect opgeroepen 

Meten in welke mate een bepaalde trek spontaan gebeurde: afleiden uit antwoordtijden 

o On-line/spontane oordeelsvorming gebeurt meteen tijdens de informatieverwerking (de trek is 
tijdens het encoderen spontaan bij de informatie gevoegd). Het oordeel is als een feit opgeslagen 

en kan onmiddelijk gegeven worden als ernaar gevraagd wordt.  
o Memory-based oordeelsvorming is gebaseerd op wat men zich achteraf kan herinneren: 

informatie eerst nog afwegen. Het oordeel moet aldus nog gevormd worden op het moment dat 
er naar gevraagd wordt.  

o Hoe korter de antwoordtijd, hoe waarschijnlijker dat het oordeel spontaan of on-line werd 
gevormd  

o De graad waarin een gevolgtrekking spontaan is, wordt nagegaan door vergelijking met een 
vergelijkingsstandaard (bijvoorbeeld, sekse)  

o Duaalprocesmodellen: er schuilt een andere dynamiek achter spontane oordelen en op 

geheugen gebaseerde, reflectieve oordelen → andere breinregio’s: onafhankelijke processen 

3) Op elaboratie van informatie. 

Elaboratie = grondige en systematische cognitieve verwerking v/e stimulus 

Schema’s beïnvloeden de snelheid van informatieverwerking 

o We kunnen zeer snel informatie verwerken als we een schema hebben dat toepasbaar is op de 
informatie. Als die informatie niet afwijkt van het schema, dienen we er geen verdere aandacht 

aan te wijden  
o Voordeel: sparen van cognitieve hulpbronnen, schema’s maken deze immers vrij, deze zijn dan 

beschikbaar voor verdere elaboratie en andere taken 
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- Macrae, Milne, Bodenhausen 

o Impressievorming taak waarbij men ofwel de naam van de 

doelpersoon aanbood (neutrale conditie), of de naam en een 
sociale categorie (John – skinhead). Men kreeg 5 consistente 

en 5 irrelevante trekken aangeboden 
o Tegelijkertijd hoorden deelnemers op band informatie over 

de geografie en economie van Indonesië. Achteraf legden ze 
hierover een multiple choice af  

o Het geheugen werd in een cued recall test gemeten 
o Stereotypeconditie: betere prestatie op herinnering van 

consistente trekken + 2e taak  
o Soortgelijke resultaten wanneer het stereotype label 

subliminaal werd aangeboden (30 ms)  

- Elaboratie: attributies 

o Schema’s beïnvloeden attributies 
o Wat is de reden die we toeschrijven aan iemands gedrag?  

• Bij schema-consistent gedrag: geen attributie-elaboratie nodig het past in het schema (bv 
persoonlijkheid): bij gebruik schema, cognitieve hulpbronnen vrij  

• Bij schema-inconsistent gedrag: wel attributie-elaboratie. Bij voorkeur een attributie die het 
schema in stand houdt  

4) Op het geheugen 

- Schema’s bevorderen het geheugen voor informatie  

o Zaken die verband houden met het script/schema worden beter onthouden  

o Informatie wordt beter onthouden als:  

• Er meer aandacht aan werd besteed (inconsistent) 

• Deze dusdanig werd geëncodeerd dat ze verankerd is in reeds bestaande schema’s  
• Deze werd geëlaboreerd, zodat associatieve verbindingen in het geheugen gemaakt worden 

- Herinnering: recall  

o ‘Superior recall effect’ (= de betere herinnering van schema-inconsistente informatie bij vrije 

herinnering door schema-effecten bij het verwerken van een stimulus) hangt af van: 

• aard van het schema: sterker bij afwijkingen van schema met minder variabiliteit dan van 

schema met meer variabiliteit 
• de nodige motivatie en capaciteit nodig om deze informatie te verwerken 

• Individuele verschillen: behoefte aan cognitie (need for cognition), behoefte aan zekerheid 
(need for certainty) en afsluiting (need for closure)  

• Inconsistente info > consistente info > irrelevante info 
• Vooral een aandacht en elaboratie effect 

- Herinnering: recognition: reconstructie 

o ‘retrieval-effect’: ophaalmechanisme of geheugeneffect: grijpt plaats na de waarneming 
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• Schema’s maken het mogelijk om de waarneming beter uit het geheugen te halen en te 
reconstrueren: vullen gaten in het geheugen 

• Consistente info > inconsistente info > irrelevante info 
• Invloed van schema’s op het geheugen na de waarneming: Snyder & Uranowitz (1978) 

o T1. Tekst Betty K lezen 
o T2. “label” te horen krijgen: Betty is lesbisch of ze is hetero 

o T3. Herkenningstaak 

→ Betere herkenning van schemaconsistente elementen 

→ Reconstructie hypothese: Effecten van schema’s op een herkenningstaak opereren via het 
retrieval mechanisme, wanneer de informatie uit het geheugen wordt gehaald 

- herinnering: aanvulling  
o Schema-gestuurde aanvullingen 

→ Schema’s dragen bij aan de ‘transformatie’ van het verleden 

▪ Schema-gestuurde reorganisatie van elementen (bv. de volgorde wordt in overeenstemming 

gebracht met het script) 
▪ Extreme vormen van geheugenreconstructie leiden tot herinnering van wat anderen verteld 

hebben (bv ‘lost in the mall’) (cf. Rechtspsychologie) 
▪ herhaling wordt reconstructie. Bv., het vertellen van een verhaal vervormt de herinnering 

▪ Loftus & Palmer (1974) 
• Gebeurtenissen uit het verleden worden aangepast aan de nieuwe informatie die men slechts 

achteraf krijgt (late closure zegt xoxo) 
• Proefpersonen krijgen video te zien met een ongeval 

• Hoe snel reden de auto’s toen ze tegen elkaar beukten / botsten / elkaar in aanraking kwamen? 
• Een week later “herinnerden” zich meer proefpersonen uit de “beukten-conditie” dat er bv. glas 

op de weg lag 
o Extreme aanvulling 
▪ Het verkeerde informatie effect 

• informatie die verkregen werd na de feiten vervormt het geheugen en dus ook de 
getuigenverklaring, Bijv. Onjuiste wenken (Bugs Bunny in Disneyland) 

• Kinderen zijn hier buitengewoon gevoelig aan: Bv. Onjuiste wenken (Ceci et al., 1987): 
Suggestieve vragen (Leichtman & Ceci, 1995) + Herhaling van vragen impliceert dat het kind 

“fout moet geweest zijn” 
▪ ! Leichtman & Ceci (1995) 

• Sam Stone is een vriendelijke man die even in de klas binnenkomt en er wat rondhangt. De dag 
daarna werd er een gescheurd boek en een bevuilde beer gevonden.  

▪ 4 condities: 
• Controle 

• Suggestie (bv., Zou Sam Stone een korte of een lange broek aangehad hebben toen hij de 
boeken scheurde?)  

• Stereotype (eerdere verhaaltjes over de onhandigheid van Sam)  
• Combinatie 

▪ Na 10 weken: Forensisch interview 
▪ Sam Stone schuldig aan gescheurd boek en bevuilde beer gevonden? 

Kleuters (3-4 jaar): 
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• Controle: 10% schuldig , 5% met eigen ogen gezien 
• Stereotype: 37% schuldig, 18 % met eigen ogen gezien 

• Suggestie: 53% schuldig, 37% met eigen ogen gezien 
• Combinatie: 72% schuldig, 44% met eigen ogen gezien 

5) op beoordeling 

- Schema’s hebben een direct effect op oordelen → komen voor als afgeleide oordelen: bv lezen 
over participanten die antwoorden doorgeven: 

o Carlston (1980): primen van concept ‘behulpzaam’ → kans groot dat we iemand als eerlijk 
bestempelen   

‘oneerlijk’ activeren: persoon eerder als oneerlijk en onbehulpzaam 

Maar men herinnerde zich niet meer hoe men tot het oordeel was gekomen.   

- Schema’s hebben indirecte effecten op beoordelingen 

o Vaak via negatief affect en negatieve beoordeling, vb bij stereotypering → beoordeling als 
randproduct van het schemagebruik 

o Via een inschatting van ‘wat gepast is’ 
▪ Schema’s vormen een beoordelingsstandaard 

• Scripts leveren verwachtingen op hoe te gedragen 
• Stereotypen hebben een normatieve component 

6) op gedrag 

- Directe effecten: Bv. ‘Ideomotor’ effect: gedachteloos anderen imiteren (sluit aan op schema) 

o Als toeschouwer van een voetbalwedstrijd zelf de neiging om met je voet te schoppen 
o De deelnemers vulden eerst zinnen aan, zogenaamd om hun taalvaardigheid te testen. In de 

neutrale priming conditie diende men neutrale woorden aan te vullen. In de ouderenconditie, 

diende men woorden aan te vullen geassocieerd met ouderdom aan te vullen → tijd die ze nodig 
hadden om van lab naar lift te stappen was de afh variabele (ouder = trager) (Bargh, Chen, & 

Burrows, 1996) → recent aangetoond dat zo’n subtiel effect niet altijd wordt gevonden + 
mogelijk afh van houding tov ouderen 

- Schema’s beïnvloeden ons gedrag op een indirecte wijze, via andere variabelen: 

o Bv., waargenomen oorzaken (attributies): iemand die per ongeluk valt, of uit dronkenschap ... 
o bv., via affect, waar ga je zitten? 

7) Epiloog 

- De voor- en nadelen van schema’s vormen twee kanten van dezelfde cognitieve medaille: 
schema’s leiden tot snelle, efficiënte en vaak automatische reacties, maar juist daardoor 

ontnemen ze ons het zicht op alles wat we hadden kunnen denken en doen wanneer het schema 
er niet was geweest 

- Veel laboratorium onderzoek is erop gericht om fouten ten gevolge van schema’s te detecteren. 
Dit past binnen de cognitieve vrek metafoor. De vraag is evenwel in hoeverre deze processen 

negatieve gevolgen hebben in het alledaagse leven. CVM= mensen gaan zuinig zijn op cognitieve 
belasting dus gaan ze sneller schema’s gaan toepassen. 
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2. Automatische processen 

Inleiding 

- Automatische processen zijn processen die onze aandacht niet of nauwelijks nodig hebben. 
Sterker nog, we zijn ons vaak niet bewust van deze processen  

- Automatische processen impliceren dat wij a.h.w. gestuurd worden door dingen in ons waar we 
geen controle over hebben. Dit idee roept vaak weerstand op  

- De laatste decennia wordt onderzoek naar automaticiteit steeds populairder → Freud onderzocht 

al onbewuste processen eind 19e E (weinig wetenschappelijke methoden, een van de creatiefste 
denkers van de laatste eeuwen): invloed op brede publiek en psychologische theorievorming 

binnen en buiten psychoanalytisch denkkader (theoretische en systematische studie van 
dynamische relaties tussen bewuste en onbewuste motivaties) 

2.1. Geschiedenis van het onderzoek naar automatische processen  

- In het tijdperk van de psychoanalyse begint eerste onderzoek 

o eerste onderzoeken freudiaanse visie → het onbewuste zijn bedreigingen voor het ego die naar 
het onbewuste verdrongen worden 

- foto’s van mannelijke of vrouwelijke genitaliën gedurende ms. (subliminale waarneming → 

zodanig kort dat men dat niet bewust kan waarnemen). Daarna langere tijd tweede stimulus, 
onduidelijk man of vrouw. Subliminale stimulus had effect op het oordeel vd tweede stimulus. 

In latere studies werden soortgelijke effecten eveneens terug gevonden, ook in vrije associaties 
op basis van dromen. 

- Subliminale stimulus heeft direct invloed of op een later tijdstip of zelfs op ongerelateerde taken 

- Is subliminaal echt ‘onbewust’? Of gewoon beperkte mate?  

o Mono of enkelvoudige procesmodellen: Het bewustzijn is een gradueel fenomeen, met monotone 

stijging tussen de mate van blootstelling aan de stimulus en de perceptie ervan (hoe meer 
intensiteit, hoe meer bewustzijn/waarnemen) 

▪ Bij subliminale effecten ziet de waarnemer wel degelijk ‘iets’ en worden er delen van de stimulus 

verwerkt → effect 

▪ Geen effect → persoon ziet ‘letterlijk’ niets 

o Duale/differentiële procesmodellen: de pre-waarnemer en de bewuste verwerker → twee aparte 

verwerkers; een onbewuste en een bewuste, tussen die 2 zit een filter, de pre-waarnemer 

neemt alles waar en een deel daarvan wordt naar het bewuste verwerkt. (vooral dingen die 

persoonlijk relevant zijn, raken makkelijk voorbij de poort) 

vb. We horen niet de gesprekken van een andere groep wanneer we zelf praten, maar als de 

andere groep onze naam zegt zullen we deze waarnemen (cocktail-party fenomeen) 

ook wanneer informatie niet tot bij bewuste waarnemer raakt, kan pre-waarnemer de bewuste 

waarnemer beïnvloeden: voorbereiden om bepaalde stimuli sneller of makkelijker waar te 

nemen/interpreteren 

vb. Associaties die onder narcose worden bijgebracht zullen later sneller geleerd worden dan 

andere 
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- Na jaren van stilstand in empirische studie naar onbewuste (behaviorisme), hernieuwde 

interesse vanuit de cognitieve psychologie eind jaren 70 

o Onderscheid tussen automatische en gecontroleerde processen → Shiffrin en Schneider!!!: 

▪ Automatische processen belangrijk in ons functioneren: geen cognitieve hulpbronnen nodig 

▪ Gecontroleerde processen vergen aandacht en kunnen enkel voorkomen wanneer we niet met 

andere dingen bezig zijn 

- Tegenwoordig: onbewuste niet beperkt tot bedreigende inhouden, maar algemene cognitief-

affectieve systemen actief 

- Freudiaanse visie onbewuste is niet gelijk aan de moderne visie  

2.2 Vier kenmerken van automaticiteit 

- Men beschouwt automaticiteit als een dimensie, waarbij een proces meer automatisch wordt 
genoemd naarmate het meer voldoet aan de vier criteria (bv. Knipperen met de ogen voor een 

naderend voorwerp beantwoordt aan alle vier de criteria)  

I. Onbewust 

→ Er wordt geen aandacht aan besteed. Er zijn verschillende soorten onbewuste processen:  

- Voorbewuste automatische processen, gebeurt bij subliminale perceptie: men beseft niet dat 

men de stimulus waarnam.  
- Nabewuste automatische processen, men is wel bewust van een stimulus, maar niet van de 

gevolgen ervan. (vb. “tip of the tongue”-fenomeen, men kan niet op de naam komen, later komt 
het toch boven wanneer we niet meer bewust naar de naam zoeken, onze hersenen zoeken 

zogezegd verder ook wanneer wij verder gaan met ons gesprek)  
- Doelafhankelijke automatische processen. Treden conditioneel op. 

 

 

II. Efficiënt 

- Een proces wordt efficiënt genoemd indien het geen beroep doet op cognitieve hulpbronnen en 
als we er geen of nauwelijks aandacht voor nodig hebben. De mate aan efficiëntie bepaalt of er 

andere processen parallel kunnen lopen. 
- Efficiëntie wordt dikwijls onderzocht door een concurrerende taak af te nemen. Indien een proces 

efficiënt is, wordt het niet gestoord door een ander proces dat veel inspanning kost (vb. met 
ogen knipperen) 

- Oefening kan ervoor zorgen dat een gecontroleerd proces automatisch wordt, bijvoorbeeld leren 
fietsen. 

III. Niet intentioneel 

- Niet door de wil aangestuurd: automatische processen, processen waarbij de wil een rol speelt 

noemt men intentioneel. 
- Vooroordelen kunnen automatisch geactiveerd worden, het gedrag waardoor dit gevolgd wordt 

kan wel gecontroleerd worden.  
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IV. Niet of moeilijk te controleren 

- Controle heeft betrekking op het stoppen of bijsturen van een proces (intentie op het starten 

ervan) 
- Reflexen (vb. ogen sluiten bij naderende bal) zijn moeilijk te controleren 

- Controleerbaarheid hangt nauw samen met het bewustzijn: vb. meestal niet bewust van 
ademhaling, maar wanneer we er aand8 aan besteden, kunnen we die wel aanpassen of stoppen  

➔ veel processen doen vaak niet aan alle 4 de criteria; reflexen zijn een uitzondering 

→ gedrag dat door oefening automatisch is geworden of gewoontegedrag is slechts deels 
automatisch 
Controle: onderdrukken van gedachten, gevoelens en gedrag 

Freud:  wanneer ongewenste gedachten, emoties en driften verdrongen worden, kunnen deze 

later als een boemerang terugkeren. Meer hedendaagse psychologische onderzoek: Wegner!! → 

onderdrukken van gedachten, affect en gedragingen → “witte beer” experiment: 

- Deelnemers dienden 5 minuten hardop te denken. Een groep werd expliciet gevraagd NIET aan 

witte beren te denken, terwijl de andere groep wel aan witte beren moest denken. Telkens dat 
men aan een witte beer dacht, diende men op een bel te drukken. In de tweede fase van het 

experiment werden de instructies omgedraaid. De groep die eerst niet aan witte beren mocht 
denken en nu wel, dacht veel meer aan witte beren dan de andere groep. 

→ twee belangrijke gevolgen: 

Vergt veel cognitieve inspanning om verboden gedachten tegen te houden → Mate waarin het 
lukt, hangt af van de beschikbaarheid van cognitieve hulpbronnen 

▪ Niet denken aan ijsberen: daarna juist meer 

→ Rebound of terugkaatsingseffect: wanneer je gedachten onderdrukt, komen ze in een latere 
fase gemakkelijker in het bewustzijn 

Het model van Wegner 

- Bij het onderdrukken van gedachten dienen we enerzijds de ongewenste gedachten te 

onderdrukken, maar anderzijds dienen we te onthouden wat we willen onderdrukken.  
- 2 belangrijke modellen: 

o Een intentioneel zoeken naar distractoren (het operating proces: arbeidsintensief): men zoekt 
naar stimuli die niks te maken hebben met de te onderdrukken gedachte 

o Een automatisch zoeken naar de doelgedachte (het monitoring proces): zoekt naar de te 

onderdrukken gedachte in de rij van opkomende gedachte en alarmeert indien nodig → we 
liggen als het ware op de loer voor alles wat met de te onderdrukken gedachte te maken heeft 

- Wanneer het arbeidsintensieve genereren van alternatieve gedachten stopt, blijft het 
automatische screeningsproces doorlopen en vergroot zo de kans dat de verboden gedachten 

boven de bewustzijnsdrempel komen = ironisch effect → poging om materiaal uit het 
bewustzijn te weren, leidt tot een grotere aanwezigheid hiervan  

➔ Ironisch effect ook bij onderdrukken van affect en gedrag 
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- Het onmiddellijke succes van onderdrukken van gedachten hangt af van de cognitieve 
hulpbronnen die men ter beschikking heeft: 

o Indien voldoende, succesvol 

o Indien onvoldoende → steeds minder distractoren gegenereerd, maar blijven we verder zoeken 
naar de doelgedachte via het monitoring proces. We zoeken dus naar de gedachte die we niet 
wilden onderdrukken, maar we kunnen ons er niet meer tegen verdedigen 

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

 

2.3. Automaticiteit: Affect versus cognitie/ evaluatie 

- Sociale cognitie → lijkt of deze benadering enkel oog heeft voor het cognitieve aspect → !! ook 
veel aandacht naar affect en motivatie 

- Het snel en accuraat beoordelen van stimuli volgens een goed/slechte dichotomie is van belang 
voor ons voortbestaan 

- Twee onderzoeksthema’s: 
o Het proces van automatische evaluatie: vraag hoe mensen stimuli als positief of negatief 

beoordelen  
o Verschillen in de verwerking van positieve en negatieve informatie  

- Na de evaluatieve reactie volgt een gedragsreactie om de stimulus te benaderen of te verwerden 

2.3.1 Automatische evaluatie 

Zajonc: “preferences need no inferences”: voorkeuren/evaluaties (die affectief en evaluatief 
zijn) kunnen bestaan los van cognitieve gevolgtrekkingen/nadenken.  

Automatische evaluatie: we evalueren stimuli sneller dan dat we ze bewust begrijpen. Om iets 
aantrekkelijk te vinden moeten we daarover op zich niet nadenken. Als voorbeeld nemend het 
louter blootstellingseffect (= mere exposure): 

- Mensen waarderen een stimulus meer naarmate ze die vaker gepercipieerd hebben (als nog niet 
meteen afkeer) 

- Moreland & Beach (1992) namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk waren. 
De eerste ging nooit naar de les, de tweede 5 keer ... Hoe meer de studente naar de les ging, 

hoe positiever het oordeel. Maar, stel dat we de stimulus onbewust aanbieden ?  
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- Bornstein e.a. (1987) illustreerden dit proces aan de hand van subliminale aanbiedingen → effect 
zelfs sterker dan bij bewuste aanbieding. De deelnemers herkenden de stimuli niet, maar 
beoordeelden ze wel positiever indien ze meermaals waren aangeboden  

- Bargh e.a. (1989): affectieve processen zijn iets meer automatisch dan cognitieve 

o Er werden woorden subliminaal aangeboden, waarbij men in de helft van de gevallen extreem 
korte aanbiedingstijden hanteerde 

o Dan beantwoordden deelnemers de vraag of het woord + of - was (affect), of dat er een 
synoniem was bij twee nieuwe aangeboden woorden (cognitie) Bij de erg korte aanbiedingen 

beantwoordde men beter de +/- vraag dan de synoniemen vraag → ondersteunt Zajonc  

Neurologische evidentie voor directe effect van affect op voorkeuren, los van cognitie (1) 

- Dieren werden eerst geconditioneerd angst te hebben voor een beltoon (die gepaard ging met 
een elektrische schok) 

o Zoals verwacht ontstonden er verbindingen tussen de sensorische thalamus (gewaarwording) 

en de sensorische cortex (regio die instaat voor nadenken) → reactie op de bel ten dele gestuurd 
door cognitieve processen aangezien de sensorische cortex instaat voor de interpretatie van de 

gewaarwording, en tussen de cortex en de emotionele reactie (de amygdala) → emotie ook 
betrokken bij interpretatie 

o Maar, er ontstond eveneens een rechtstreekse weg van de sensorische regio naar de amygdala. 

Deze rechtstreekse weg laat een snelle, emotionele reactie toe, los van interpretatie; laat ons 

toe te reageren op iets wat we voelen, zonder dat we weten waarop we reageren→ ondersteunt 
stelling van Zajonc 

o Hersencentra die instaan voor cognitie en emotie werken innig samen wanneer er op een 

dreigende gebeurtenis wordt gereageerd 

Neurologische evidentie (2) 

- Evidentie voor het bestaan van een ‘snel’ pad (emotioneel) en een ‘traag’ pad (cognitief)  
- Automatisch, affectieve reacties spelen een belangrijke rol in het nemen van beslissingen 

- Damasio et al. (1994)  
o Bestudeerden patiënten met schade in het gedeelte van het brein dat emotionele reacties 

controleert (amygdala)  
o Deze personen vertonen geen intellectuele tekorten en zijn perfect in staat de gevolgen van 

allerlei gedrag in te schatten. Nochtans verliezen ze zichzelf in allerlei risicovol gedrag  

o Men stelde dat dit veroorzaakt wordt door het ontbreken van automatische affectieve reacties  

➔ Bechera e.a.: IOWA gambling task: 

o Een gokspel heeft vier tafels. Tafel A en B bevatten hoge winst kaarten (100$), maar ook kaarten 
met groot verlies. Tafels C en D genereerden kleinere winsten (50$) en verliezen. Kaarten kiezen 

uit tafel A en B leidt uiteindelijk tot verlies; tafels C en D leiden tot winst  
o ‘Normale’ deelnemers vertoonden een verhoogde huidgeleiding bij A en B, alsof ze een straf 

verwachtten. Hier spreekt men van anticipatorische arousal (opwinding). Een tijd erna werden 
zij zich daadwerkelijk bewust dat ze beter kozen voor C en D  

o Deelnemers met een hersenbeschadiging vertoonden op geen enkele wijze een verhoogde 
huidgeleiding. Zelfs nadat ze zich bewust werden van het gevaar, bleven ze verder kiezen voor 

tafels A en B.  
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o Op basis hiervan: automatische, affectieve reacties treden op als een ‘rood licht’, waardoor we 
ons gedrag aanpassen  

2.3.2 Verschillen in verwerking van + en – informatie 

- Treknegativiteitsvertekening: bij beoordeling van een persoon kennen we een groter gewicht 

toe aan negatieve informatie 
- Negatieve informatie trekt meer aandacht en wordt grondiger verwerkt (niet opmerken van een 

taart minder drastisch dan niet opmerken van naderende leeuw) 
- Afwijkende boze gezichten worden meer opgemerkt in een massa blije of neutrale gezichten + 

subliminale aanbieding van boze gezichten wekt fysiologische opwinding op 
- Men kan stellen dat evaluatie automatisch verloopt (onbewust, efficiënt, niet-intentioneel, 

oncontroleerbaar). Dit geldt in nog sterkere mate voor negatieve stimuli  

Automatische waakzaamheid voor negatieve informatie 

- Automatische waakzaamheidsreactie: de neiging om negatieve stimuli grondiger te verwerken, 
waardoor we minder snel aandacht hebben voor andere stimuli 

- Emotionele stroop test (ontwikkeld door Jaensch):  
o Deelnemers dienen de kleur van een aangeboden woord te benoemen, zonder hierbij te letten 

op de betekenis van het woord dat ze lezen (bv. ‘blauw’)  

o Er treedt een inferentie-effect op, wat blijkt uit verlengde reactietijden → Mensen zijn trager in 
het fenomeen van de kleur van de stimulus indien dit woord veel aandacht opeist omdat het 
bijvoorbeeld een taboewoord is of beangstigend werkt 

o Dit principe kan ook toegepast worden op de inhoud van de woorden 
▪ Bv. Pratto & John (1991) hanteerde positieve en negative persoonsbeschrijvende adjectieven 

(‘eerlijk’, ‘sadistisch’ ...) 

▪ Afhankelijk van de gemiddelde evaluatie (1 = erg negatief; 9 = erg positief) verkreeg men 
andere reactietijden  
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- Bij de negatieve woorden duurt het langer om de kleur te benoemen van het woord dan bij 

positieve woorden, dit effect is waarschijnlijk nog een onderschatting → Cf. Hansen & Hansen, 
negatieve informatie wordt sneller opgepikt, wekt een grotere waakzaamheid op (zeker in eerste 
levensjaar!), toch duurt het langer eer men de kleur van dat woord kan benoemen 

2.4. Individuele verschillen in automatische reactie 

- Stimuli die tegemoetkomen aan een niet voldane behoefte, worden sneller herkend en hebben 

een grotere impact (ook bij mensen met chronisch hoog niveau van zo’n behoefte) 
- Klassiek onderzoek naar subliminale beïnvloeding: mensen die hieraan gevoelig zijn hebben 

vaak een interpersoonlijke oriëntatie (grotere behoefte aan affiliatie); zijn sensitief voor 
innerlijke ervaringen (rijke fantasie, inzicht in zichzelf) en vertonen grotere cognitieve en 

affectieve openheid  
- Individuele verschillen in attractiviteit van seksuele agressie (Bargh et al. 1995) 

o Deelnemers spraken zo snel mogelijk een woord uit dat op scherm verscheen 
o Subliminaal aangeboden machtwoorden (bv. baas) snellere reactie voor seks gerelateerd 

materiaal (bv. bed) vergeleken met neutrale stimuli.  
o Maar enkel voor hoogscoorders op de “attractiviteit van seksuele agressie” vragenlijst, en enkel 

in één richting  

o Vervolg experiment: alternatieve prime (macht woorden 
aanvullen. 

Effect: vrouwelijke handlanger aantrekkelijker voor 
hoogscoorders  

Impliciete en expliciete oordelen 

- Indien een onderzoeker wil weten hoe iemand tegenover 

een bepaald onderwerp staat, wordt dit meestal 
gemeten met behulp van beoordelingsschalen 

- De expliciete bevragingsvorm heeft een aantal nadelen: 
o Wat bij onbewuste inhouden? 

o Methodologische artefacten zoals sociale wenselijkheid, 
antwoordtendensen, … 

 
De implicitete associate test (IAT): Greenwald, McGhee en Schwartz 

- Sociaal cognitieve methode om impliciete representaties/ attitudes/ associaties te meten (tot op 
vandaag beste methode om individuele verschillen in automatische associaties te meten) 
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- Basisprincipe: het geheugen is een associatief netwerk van concepten. Indien concepten sterk 
verbonden zijn met elkaar, activeren ze elkaar of roepen ze elkaar op. Bijvoorbeeld, het woord 

‘kakkerlak’ roept eerder het woord ‘bah!’ op dan ‘wauw!’  
 

o werking blok 1 – 3  

▪ Een stimulus dient toegekend te worden aan een categorie. Bijvoorbeeld, de stimulus ‘hemel’ 

en ‘peter’ behoren respectievelijk tot de categorieën ‘goed’ en ‘Vlaams’.  
▪ In het eerste blok van het experiment dien je wanneer je een naam aangeboden krijgt, zo snel 

mogelijk te drukken. Bij een Vlaamse naam dien je te reageren met een toets op de linkerkant 
van het klavier, terwijl je bij een vreemde naam zo snel mogelijk rechts dient te drukken. In het 

tweede blok dien je bepaalde stimuli in de categorieën goed (links) en slecht (rechts) te sorteren. 
Dan volgt de derde fase of het eerste experimentele blok. Hier worden  de twee categorieën in 

combinaties aangeboden.  

  

 

 

 

 

o Aanbieding blok 4 - 5 

 

 

   
 

 

▪ In het vierde blok worden Vlaamse en vreemde namen aangeboden, maar dient men 

respectievelijk met de rechter- en de linker-toets te reageren. De betekenis van de toetsen 
wordt omgedraaid!  

▪ In het vijfde blok dienen de categorieën vreemd/goed en Vlaams/ slecht gecombineerd te 
worden  

▪ Een IAT score wordt berekend door de gemiddelde reactiesnelheid in het vijfde blok te 
verminderen met deze uit het derde blok.  

→ De meeste mensen hebben veel meer moeite om snel te antwoorden op blok 5 dan op blok 

3, de associatie ‘goed’ en vlaams is sterker dan de associatie vreemd en goed → impliciet 
vooroordeel/ impliciet racisme 

 

 

1 
Vlaams        Vreemd 

 

 
 Peter 

2 
Goed              Slecht 

 

 
 Hemel 

3 
Vlaams        Vreemd 
Goed           Slecht 

 
           Ahmed 

 
Vreemd         Vlaams 
Goed           Slecht 

 
           Ahmed 

 
Vreemd        Vlaams 
 

 
           Peter 
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IAT: combinaties van categorieën 

- Impliciete attitude:  

o combinatie van een attribuut dimensie (bv. lui/ijverig) en een evaluatieve dimensie 
- Impliciet vooroordeel:  

o combinatie van een sociale groep dimensie (Vlaams/Vreemd) en een evaluatieve dimensie 
(goed/slecht)  

- Impliciet stereotype: 
o Combinatie van een sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en een attribuut dimensie (bv 

lui/ijverig) 
- Impliciete zelfconcept 

o Combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een attribuut dimensie (bv. lui/ijverig)  
- Impliciete zelfwaardering 

o combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een evaluatieve dimensie (goed/slecht)  
 

o Alternatieven voor IAT 

- Problemen met IAT 

o Enkel relatieve sterkte van associaties tussen bipolaire concepten wordt gemeten 
▪ Evaluatie van allochtonen in positieve/negatieve termen gebeurt niet op zichzelf, maar relatief 

tegenover autochtonen 
▪ iemand die heel positief is over Vlamingen en gewoon negatief is over vreemden heeft dezelfde 

score als iemand die over alles negatief is (bijvoorbeeld, want we moeten de twee scores van 

elkaar aftrekken van blok 3 en 5) 
o Elk concept dient afzonderlijk gemeten te worden  

▪ volgorde-effecten treden op wanneer twee testen na elkaar worden afgenomen!  
o Impact van strategieën die de pp ontwikkelen om de proef te vergemakkelijken 

 

- Alternatieven voor IAT 

o EAST (De Houwer, 2003) 
▪ Extrinsic Affective Simon task, vooral als reactie op de derde kritiek op de IAT 

▪ 2 categorieën aangeboden, maar anders dan bij IAT worden associaties ten aanzien van 
categorieën binnen het blok gemeten en niet tussen 2 verschillende blokken vergeleken 

o Dot probe taak 
▪ twee stimuli (woorden) worden aangeboden, waarbij één bedreigend woord. Daarna verdwijnen 

de woorden en wordt er in de plaats van één woord een bolletje aangeboden. Men gaat er vanuit 
dat wanneer een woord de aandacht trok, het bolletje minder snel zal ontdekt worden indien 

het op een andere plaats staat. 
o Emotionele Stroop (cf Pratto & John, 1991) (+ primeren) 

➔ Maar: problemen met de interne consistentie (slechts matig), voldoen niet aan de 
psychometrische vereisten 

• EAST: lage interne consistentie van schaamte, angst en boosheid 
• Dot probe-taak: laag voor sociale angst en fysieke angststimuli + test-hertest-betrouwbaarheid 

laag  
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2.5.3 Zelfregulatie als beperkte bron 

- Het vermogen tot zelfregulatie is beperkt en kost moeite (omdat onze wilskracht beperkt is)  

o Baumeister e.a. (1998): studenten in een ‘smaak-experiment’, dienden een maaltijd over te 
slaan. Ze kwamen aan in een lokaal waar het heerlijk rook naar chocolade koekjes. De helft van 

de deelnemers kreeg echter te horen dat ze radijsjes dienden te proeven en derhalve geen 
koekjes mochten eten. Na de smaaktest dienden ze onoplosbare anagrammen op te lossen. Hoe 

lang werkten ze eraan?  
o Als ‘jezelf onder controle houden’ energie kost, zal er minder energie over zijn op de anagram 

taak (gemeten door aantal minuten dat men aan de anagram taak besteed en het aantal 
oplossingspogingen)...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. De feilbare en de onbewuste beslisser  

- Dagelijks: ontelbare kleine en grote beslissingen, evaluaties en beoordelingen: (Kahneman)  
o Systeem 1: snelle, makkelijke, automatische manier van denken 

o Systeem 2: langzame, gecontroleerde manier die meer inspanning vraagt 
o We maken veel meer gebruik van het snelle, maar minder accurate systeem dan dat we denken 

→ efficiënt functioneren, MAAR cognitieve heuristieken hierbij leiden vaak tot foute conclusies 
▪ Fout bij heuristieken = basisfrequentievertekening/basisfrequentievalstrik: neiging om oordelen 

te baseren op makkelijk beschikbare of opvallende informatie tkv statistische informatie 
(hoeveel iets in een populatie voorkomt) 

• Terroristische aanslagen gevaarlijker geschat dan bv. Kanker (intuïtie) 
• Monty-Hall dilemma (keuze maken tussen 3 deuren, vaak beter om te wisselen van keuze, want 

andere deur 2x zoveel kans dat het erachter zit) : duiven hebben een betere intuïtie voor 
probabiliteiten dan mensen 

➔ 1 optimale weg naar correcte beslissingen: bewuste keuzes: 
o (Dijksterhuis): controversiële theorie: in sommige gevallen nemen we betere beslissingen als 

we niet bewust nadenken: 
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▪ Drie wijzen waarop men beslissingen kan nemen (1 en 2 ~Kahneman):  
• Snel beslissen, niet veel nadenken  

• Bewust en diepgaand lang nadenken: pro’s en contra’s afwegen, alle alternatieven nog eens 
doornemen…  

• Onbewust (niet diepgaand nadenken + niet halsoverkop beslissing, er een nachtje over slapen 
en de volgende ochtend een alternatief kiezen) 

- Voordelen van onbewust nadenken: 
o Goed in het vormen van globale indrukken van de verschillende alternatieven ↔ diep nadenken: 

enkel de verbaliseerbare argumenten van een probleem als de basis van je beslissing nemen, 

ten koste van aspecten die te maken hebben met smaak en gevoel (moeilijk onder woorden te 
brengen)  

o Minder beperkt in informatieverwerkingscapaciteit dan het bewuste  
o Effectiever in het wegen van het relatieve belang van verschillende aspecten in een keuze 

➔ (Dijksterhuis): bewust nadenken beter is voor het maken van eenvoudige of regelgebonden 
beslissingen, onbewuste beter voor het maken van complexe beslissingen waarbij veel 

verschillende aspecten moeten worden afgewogen 

- Experimentele evidentie 

o Wilson e.a.(1993): Kiezen van posters: met of zonder 
expliciete beoordeling op papier  

o Dijksterhuis en Van Olden (2006): Kiezen van posters: 
3e conditie nog beter tussen bekijken en kiezen met 

iets anders bezig zijn (puzzels)  
o Dijksterhuis (2004): kiezen  tussen 4 appartementen: 

12 aspecten: beste appartement: 8+ en 4-; andere 3 

appartementen: 5+ en 7- → onbewuste beslissers die 
tussen bekijken en beslissing nog een andere taak 

uitvoerden, maakten vaak beste keuze 
- stelling dat onbewust beslissen de beste strategie zou 

zijn bij complexe problemen kan volgens verschillende 
studies best genuanceerd worden 

o te lang nadenken leidt vaak tot slechtere beslissingen (te veel aandacht en belang aan minder 
relevante aspecten van keuze) 

o !! als mensen op hun eigen tempo nadenken, zonder te over-denken → prestaties even goed of 
zelfs beter dan bij onbewust beslissen 

2.7 De incompetente beslisser: heuristieken en vertekeningen 
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3. Hot cognition: affect, motivatie en cognitie  
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Overgang van cold cognition (rationale processen) naar hot cognition (cognitieve 
processen beïnvloed door affectieve en motivationele processen en omgekeerd) in ‘80 

3.1 Affect: emoties en stemmingen  

- Affect is een globale term die verwijst naar een subjectieve evaluatie van iets op een positief- 

negatief dimensie → verzamelnaam voor zowel emoties als stemmingen 
• Emoties hebben een duidelijk object en zijn hevig. Ze treden vaak op als onze belangen in het 

geding zijn  
• Stemmingen hebben geen duidelijk object, maar het zijn affectieve toestanden waarin we ons 

bevinden. Daarenboven zijn ze minder hevig. 

 

Emoties 

- Objectgerichte, affectieve ervaringen die gepaard gaan met specifieke actietendensen, gevoel-

ens en gedachten 
o Vb. boos op collega/ tevreden over bepaalde keuze 

 
- vrij kortdurend en hevig/intens  

 
- Kortdurend: als we de aandacht op iets anders richten, verdwijnt de emotie ↔ emotionele 

gebeurtenissen kunnen wel een langdurig effect hebben: ervaring is dan niet continue, maar 

alleen als we hieraan terugdenken  
 

- Emoties: actiebereidheid, gevoelens en gedachten 
1) Emoties roepen een verandering in actiebereidheid op, die een gevolg is van een bepaalde 

inschatting of beoordeling (appraisal). 
Actietendensen zijn emotie-specifieke impulsen om bepaalde gedragingen te vertonen. Emoties 
brengen een verandering in actiebereidheid 

➔ Actietendens kan leiden tot vermijding (bv., teleurstelling) of de neiging om gedrag juist wel 
te stellen (bv. liefde). Actietendensen kunnen ook onderdrukt worden  

 
2) Emoties roepen gevoelens op  

o Gevoelens zijn fenomenologische ervaringen die vaak affectief van aard zijn  
o Gevoel is een subjectieve ervaring, terwijl emoties verwijzen naar actietendensen, ervaringen, 

gedachten én gevoelens.  
o Drie soorten gevoelens (niet alle gevoelens zijn affectief):  

• ‘Lichamelijke gevoelens’ zoals honger, pijn en opwinding  
• ‘Cognitieve gevoelens’ bevatten kennis zoals verbazing, verwarring en bekendheid  

• ‘Affectieve gevoelens’ zoals blijdschap en triestheid 
3) Emoties worden vaak vergezeld door specifieke gedachten 

4) Bv. bij jaloezie denken we aan diegene die we liefhebben in innige omhelzing met een ander  

 Stemmingen 

- Stemmingen hebben geen duidelijk object en zijn minder hevig  
- = een algemene affectieve toestand die gewoon positief of negatief is (goed of slecht humeur), 

geen eenduidige oorzaak en geen duidelijk begin of eind 
- Vaak het gevolg van een opeenstapeling van gebeurtenissen die afzonderlijk niet sterk genoeg 

zijn om hevige emoties op te roepen 
- Doordat stemmingen geen object hebben, gaan ze ook niet gepaard met duidelijke 
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actietendensen en gedachten.  
- Emoties kunnen overgaan in stemmingen als de focus op het object verdwijnt  

bv. Boos zijn op iemand kan overgaan in heel de dag lastig zijn 
- maar ook omgekeerd: stemming kan terug emotie worden indien we weer denken aan het object 

waarmee de emotie gekoppeld werd 
- Stemmingen hebben algemene en diffuse effecten op allerlei processen, deze diffuse effecten 

opereren vaak zonder dat we er bewust van zijn 
o kunnen effecten hebben op informatieverwerking/ oordeelsvorming. 

- stemmingen veroorzaken geen specifieke maar wel algemene actietendensen 

o negatieve stemming → poging deze ongedaan te maken (mood repair)  

o positieve stemming → poging deze te behouden (mood maintenance)  

! Individuele verschillen in + en – affect 

- Er zijn individuele verschillen in de mate waarin mensen positieve en negatieve emoties ervaren 
(PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1988)  

o Positieve emoties slaan op enthousiasme, energie, activiteit, alertheid, plezier  
o Negatieve gevoelens slaan op droefheid en lethargie, en gevoelens zoals kwaadheid, angst, 

walging ...  
- Deze dimensies correleren nauwelijks. Individuen kunnen dus hoog (of laag) scoren op beide 

dimensies!  
 

Indeling van emoties: het model van Russell 

- Bestaat uit twee dimensies: (I) positief versus negatief affect en (II) arousal. Dit vormt dan een 

soort circumplexmodel (zie cursus individuele verschillen)  
o Typisch arousal hoog: hyperactief, opgewonden, geprikkeld, waakzaam  
o Typisch arousal laag: loom, vredig, rustig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 De invloed van cognitie op affect 

Emoties leiden dikwijls een leven zonder dat bewuste cognities tussenkomen, maar affectieve 
reacties kunnen ook tot stand komen als reactie op elementaire cognitieve processen, waarbij 

een minimum aan betekenisgeving de emotie vormgeeft.  
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3.2.1 Betekenisgeving (Appraisal)  

- James (1890): Emoties ontstaan doordat we ons bewust worden van lichamelijke veranderingen  

o bv., we zien een beer (en lopen weg). Door de lichamelijke reacties hierbij ervaren we de emotie 
angst  

o Je hebt geen betekenisverlening (de beer) nodig om emoties te ervaren  
 

- Arnold (1960) 
o twee problemen bij de theorie van James (kan aantal aspecten van emoties niet verklaren) 

• Sommige stimuli leiden eerst niet tot een emotie, maar door associatie met negatieve ervaringen 
achteraf wel. 

Bv. Parfum van iemand kan eerst positief zijn maar indien negatieve ervaring met die persoon 
kan het parfum ook een negatieve emotie teweegbrengen.   

• Waarom leiden stimuli tot emoties in de ene situatie, maar in andere situaties niet?  
Klokkentoren zal bijvoorbeeld niet vaak tot bepaalde emotie leiden. (begrafenis)  

 
o Volgens Arnold is er sprake van beoordeling, tussen stimulus en emotie  

• Appraisal is de cognitieve inschatting van een situatie of een gebeurtenis. Dit kunnen 
uitgebreide bewuste processen zijn of onbewuste processen (bv. mes om taart mee te snijden 

of in handen van een crimineel)  
• Voorzag ook een rol voor fysiologische opwinding 

 

- Schachter (1964): cognitieve emotietheorie bevat zowel elementen van James als van Arnold: 
o ~ Arnold: appraisal belangrijk element in tot stand komen van emoties ↔ !! Schachter stelt dat 

dat dit pas later plaats vindt, tussen de perceptie van de lichamelijke veranderingen en het 

ervaren van emoties 
o Emoties ontstaan doordat een bepaalde attributie wordt gemaakt bij lichamelijke veranderingen 

die men ervaart. Bv., je schrijft de arousal toe aan de beer die je net zag, maar na een eindje 
joggen doe je dat niet  

o Arousal is aspecifiek en de gevolgen ervan worden bepaald door de attributie die het individu 
hierover maakt  

 

o ↔ James: iedere emotie veroorzaakt een heel specifiek patroon van opwinding; Schachter: 

lichamelijke opwinding dient geïnterpreteerd te worden 

o Emotie die door een situatie opgewekt wordt, is dus afhankelijk van hoe die arousal in functie 
van de situatie beoordeeld wordt  

 
- Recente appraisal-theorieën:  

o Sluiten het dichtst aan bij Arnold: appraisal ontstaat tussen stimulus en emotie, !! MAAR voor 
de rol van fysiologische opwinding is er weinig of geen plaats meer 

o Of er een emotie wordt ervaren en welke is een gevolg van hoe een persoon de situatie inschat  

• Afhankelijk van de ervaring van die persoon binnen de context → dezelfde stimulus kan tot 
verschillende emoties leiden en ook verschillende stimuli tot eenzelfde emotie 

o Appraisal gebeurt op basis van een aantal criteria of dimensies. De vraag is (1) welke en (2) 

hoeveel dimensies  
 

- Dimensies 
o Valentie of plezierigheid van een gebeurtenis (meest prominent) 

o ‘Agency’: de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor een gebeurtenis 
o De nieuwheid of onverwachtheid van een gebeurtenis → verrassing of angst van andere emoties 
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onderscheiden 
 

- Primary appraisal: eerst maakt men een onderscheid tussen positieve en negatieve emoties 
(valentie dim.)  

o Wanneer we een gebeurtenis positief beoordelen, stopt het beoordelingsproces vaak na deze 

primaire appraisal → Positieve emoties zijn minder gedifferentieerd dan negatieve  
 

- Secondary appraisal: bij negatieve emoties gaat men dikwijls de mate van verantwoordelijkheid 

na  
o Eigen verantwoordelijkheid gaat dikwijls samen met de emoties schuld, schaamte en spijt  

o Wanneer je inschat dat anderen verantwoordelijk zijn, ervaar je minachting, irritatie en walging  
o Wanneer de situatie of omgevingsfactoren voor de negatieve emotie zorgde, ervaar je triestheid 

en frustratie  
- Andere dimensies kunnen ook van belang zijn. Bijvoorbeeld, angst treedt vooral op wanneer we 

de situatie als onzeker beschouwen. Bij spijt bevindt het object van emotie zich steeds in het 
verleden. Schuld treedt op wanneer je niet aan je eigen normen voldoet, bij schaamte is de 

sociale dimensie erg belangrijk: niet aan de normen van anderen voldoen  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 tegenfeitelijk denken 

- (Negatieve) gebeurtenissen waarbij je gemakkelijk een alternatieve, betere afloop kunt 

bedenken, versterken de emoties.  
vb. een 9 halen voor dat examen, ‘had ik maar…’ 

- Contrafeitelijk denken verwijst naar het proces waarbij gebeurtenissen gesimuleerd worden en 
mentaal ongedaan gemaakt worden door factoren te veranderen  

- Versterking van emoties door contrafeitelijk denken is sterker bij - dan bij + gebeurtenissen (bij 

negatieve uitkomsten worden gemakkelijker contrafeiten gegenereerd) → net-niet situaties 
- Het onderzoek van Medvec, Madey en Gilovich (1995) naar de emotionele reacties van 

medaillewinnaars op de Olympische Spelen in Barcelona  

o = illustratie van hoe de emotie op een uitkomst afhankelijk is van de alternatieve uitkomst die 
de persoon genereert.  

o Winnaars van brons tonen meer gevoelens van blijdschap dan winnaars van zilver (rationeel 

beter) → net-niet situatie 
o Effecten van contrafeitelijk denken:  
• Voor de winnaar van de zilveren medaille is de meest opvallende alternatieve uitkomst het 

winnen van de gouden medaille. De blijdschap van de winnaars van het zilver zal dus getemperd 
worden door de gedachte “het kon misschien wel goud geweest zijn”. 



 

98 
 

• Voor de winnaars van een bronzen medaille is de meest opvallende alternatieve uitkomst het 
behalen van de vierde plaats; dan hadden ze niets gewonnen, terwijl ze nu een medaille hebben. 

De blijdschap van de winnaars van het brons zal dus versterkt worden.  
 

 
- Contrafeitelijk denken bepaalt niet enkel de intensiteit van emoties, maar ook welke emotie 

opgeroepen wordt.  
- Niedenthal en collega’s (1994) vroegen proefpersonen zich te verplaatsen in de volgende 

situatie:  

Een goede vriend(in) van je, die zelden afspraakjes heeft, heeft nu een afspraakje om met een 

zekere Chris naar een feestje te gaan en vraagt of je meegaat. Het is het eerste afspraakje van 
je vriend(in) met Chris. Jij gaat mee en ontdekt dat Chris niet alleen erg aantrekkelijk is, maar 

ook met je flirt. Jij flirt terug. Ook al ben je niet echt in Chris geïnteresseerd, toch geef je aan 
het eind van de avond je telefoonnummer. De volgende dag vertelt je vriend(in) dolenthousiast 

hoe leuk hij/zij Chris vindt.  

o Hierna werden de proefpersonen aangezet tot het genereren van contrafeiten. De helft 

proefpersonen zinnen afmaken die begonnen met 'Was ik maar (niet) ... ' Andere proefpersonen 
zinnen afmaken die begonnen met: 'Had ik maar (niet) ... ' .  

• Contrafeiten genereren mbt persoonlijkheid (was ik maar...) ➔ schaamte 

• Contrafeiten genereren mbt gedrag (had ik maar...gedaan) ➔ schuld  
- Emotie spijt wordt vooral beïnvloed door het mentaal veranderen van de eigen keuzes 
- Teleurstelling wordt vooral beïnvloed door het mentaal veranderen van oncontroleerbare 

omstandigheden 

3.3 De invloed van affect op cognitie 

Meeste onderzoek betreft effecten van stemming, ook emoties beïnvloeden cognitie 

Stemmingsinductiemethoden 

- Verschillende methoden (die +, - of neutrale stemmingen induceren)  

o De Velten techniek: proefpersoon leest 60 uitspraken voor die over hem/haar zelf gaan. Hij/zij 
moet zich het gevoel trachten voor te stellen  

o Het laten zien van een emotioneel geladen stukje film/tekst 
o Facial expression en posturing: Bepaalde lichaamlijke uitingen kunnen een stemming 

veroorzaken. (bv., potlood tussen tanden of als een sigaret tussen de lippen): subtiele 
manipulaties mogelijk niet altijd even effectief  

- De keuze van de methode hangt af van de intensiteit die je wilt bereiken, de gemakkelijkheid 
van de methode, de specificiteit (welbepaalde gevoelens?), demand characteristics, ethiek ...  

Affect-priming 

- Stemmingen zorgen ervoor dat informatie wordt gezien door de bril van onze stemming 

- Er zijn drie manieren waarop dit kan gebeuren:  
o Via selectieve aandacht: affect-congruente informatie krijgt meer aandacht dan affect-

incongruente informatie  
o Via selectieve encodering/interpretatie: doordat negatieve of positieve kenmerken meer 

toegankelijk zijn in bepaalde affectieve toestanden, worden deze sneller gebruikt om nieuwe 
informatie te interpreteren  

o Via selectieve herinnering: men herinnert zich bv. enkel maar negatieve kenmerken van een 

persoon  
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- Merk op dat het effect van de affectieve toestand telkens indirect is omdat het ‘selecteert’ welke 

schema’s en herinneringen geactiveerd worden (bv. Negatieve stemming: iemand heel uitbundig 
eerder gezien als aansteller dan als heel enthousiast) 

 
3.3.1 Affect als bron van informatie 

 

- Kan ook directer zijn: emoties hebben een adaptieve functie (beer→ angst → vluchten) → 
emoties ondersteunen lijfbehoud door specifieke actietendensen op te roepen  

- Affectieve ervaringen vormen op zichzelf een directe bron van informatie: wanneer je over iets 

of iemand moet oordelen, wordt je oordeel mee bepaald door het gevoel dat je krijgt bij de 
persoon of het object 

- Affect dat geassocieerd wordt met een stimulus is vaak de belangrijkste bron van beslissingen. 
Men vergeet immers vlug de feitelijke basis van oordeelvorming  

- Interpretatie van de situatie kan door affect worden bepaald omdat affect als informatie gebruikt 
wordt. 

o Schwarz et al.: mensen telefonisch vragen over levenstevredenheid, positiever op zonnige 
dagen en negatiever bij regen. Opmerkelijk: als onderzoeker eerst vraagt welk weer het is 

verdwijnt omgevingsinvloed, omdat pp bewust worden gemaakt van de misleiding.  
- Stemmingen kunnen ook ten onrechte toegeschreven worden aan een saillante stimulus  

3.3.2 Invloed van affect op diepte van informatieverwerking 

- Affect heeft niet enkel een impact op wat we denken, maar ook op de wijze waarop we informatie 
verwerken. Mensen in een + stemming verwerken informatie oppervlakkig, in – stemming 

verwerken ze informatie grondiger en ‘dieper’. 
- In positieve stemming worden cognitieve vertekeningen sterker, stereotyperen we meer, meer 

heuristieken gebruiken ...  
- Drie verklaringen: 

 
1. Affect-als-informatie-principe: Als we in een + stemming zijn, is dat een teken dat alles in 

orde is (adaptieve betekenis van emoties) → we moeten niks veranderen, dus veel info 
verwerken is niet noodzakelijk 

Bij negatieve stemming is het nodig de situatie grondig te analyseren om een verandering 
teweeg te brengen 

2. Mood maintenance en mood repair principe: Elke activiteit die de + stemming kan 
veranderen, wordt vermeden, ook grondig nadenken over een stimulus wordt vermeden 

3. positieve stemming reduceert de cognitieve capaciteit. Positieve herinneringen en 
constructen, zijn meer divers en meer verspreid in het geheugen. Men heeft dan ook meer 

capaciteit nodig om ze op te halen → wanneer informatieverwerking op zich aangenaam is, zal 
een positieve stemming niet tot minder informatieverzameling leiden 

 
- Motivationele (1 en 2) en capaciteits-verklaringen (3) werden vergeleken, maar onderzoek was 

niet conclusief. Men gaat er vanuit dat beide processen spelen  

3.3.3 Affect infusiemodel 

- Forgas (1995): mate waarin affect een invloed heeft op het oordeel is afhankelijk van de 
informatieverwerkingsstrategie   

- In het bijzonder wordt een hoge mate van affect-infusie verondersteld bij twee strategieën: 
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o Heuristische verwerkingsstrategie: je beslist obv eenvoudige heuristieken 
▪ Vooral bij lage motivatie en bekwaamheid 

▪ Affect vaak als directe informatiebron gebruikt  
o Uitgebreide verwerkingsstrategie: hoe uitgebreider en langer het proces 

van informatieverzameling voor je tot een beslissing komt, hoe groter de kans 

dat affect het beslissingsproces kan binnensluipen en een invloed kan uitoefenen → nieuwe info 
in bestaande kennis geïntegreerd; sterk beroep doen op elementen uit het geheugen en die 
kunnen door affect worden gekleurd 

o Directe toegang-strategie:  
▪ Lage motivatie, tegelijk ook toegang tot eerdere, soortgelijke beslissingen (dienen als vb. en 

sturen de nieuwe beslissingen) 
o Gemotiveerde verwerking-strategie: 

▪ Gemotiveerd verwijst niet naar een algemene motivatie om accurate beslissingen te nemen, 
maar naar motivatie om een specifieke, welbepaalde beslissing te nemen 

▪ Bv. Wanneer je persoonlijk belang hebt bij een welbepaalde uitkomst en daarom het 
informatieverwerkingsproces in die richting stuurt 

3.3.4 Effecten van stemming versus emotie 

- Emoties zijn duidelijk gericht op een object en generaliseren niet zo vlug naar andere objecten. 

In vergelijking met stemmingen hebben emoties dan ook meer beperkte en specifieke effecten.  

o Keltner et al.: herinnering aan negatieve gebeurtenis (oproepen negatieve stemming) → 
duidelijk effect op beoordeling algemene levenstevredenheid  

o Bij specifiek vragen naar emoties die ze voelden, meer tevredenheid rapporteren (ook al was er 

negatief affect!)  

o ➔ affectieve toestand blijft meer gekoppeld aan gebeurtenis bij beschrijven specifieke emoties 
- Emoties hebben algemeen minder effecten op informatieverwerking  
- Specifieke emoties kunnen leiden tot specifieke (verschillende) reacties, ook al hebben ze 

dezelfde valentie: boosheid leidt tot een verminderde informatieverwerking, droefheid niet 

 

Effecten van geanticipeerde emoties: spijt 

- Mensen anticiperen op emoties die ze later kunnen ervaren (bv., schuld, teleurstelling ...)  
- Spijt is een emotie die een belangrijke rol speelt bij het kiezen tussen verschillende alternatieven.  

- Geanticipeerde spijt treedt op als men verwacht uitkomstinformatie achteraf te krijgen. Wat niet 
weet, niet deert. (cf., de postcode loterij)  

- Geanticipeerde spijt treedt eveens op in situaties waarin men hierover meer reflecteert (bv. 
laten voorstellen hoe men zich voelt na onveilige seks is effectiever dan laten voorstellen hoe 

men zich voelt tijdens het stellen van onveilige seks)  
- Geanticipeerde spijt kan eveneens leiden tot inactie  

 

Het voorspellen van toekomstig affect  

- Over het algemeen zijn we vrij goed in het voorspellen welke emoties we in bepaalde 
omstandigheden zullen ervaren; MAAR minder in het inschatten van duur en intensiteit 

- Overschatting van intensiteit en duur van gevoelens treedt vaker op dan onderschatting. Bv, 

mensen vinden hun vakantie positiever voor en na de vakantie dan tijdens → onze affectieve 
beoordeling op het moment zelf wordt ook beïnvloed door kleine ergernissen (vooraf en achteraf 
zijn deze vergeten); we denken dat verliefd worden een langdurige of blijvende impact zal 

hebben op ons gelukspeil, in feite slechts tijdelijk  

Sterke 
affect- 
infusie 
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- Deelnemers werden gedurende 2 jaar bestudeerd en alleen de positieve en negatieve 
gebeurtenissen van de laatste 3 maand correleerden met zelfbeoordelingen over subjectief 

welbevinden 
- Mensen in relatie en mensen die 2 maand geleden uit elkaar waren gegaan, werden bevraagd 

over hoe gelukkig ze waren; groep in relatie gevraagd hoe ze zich zouden voelen moest het nu 

gedaan zijn met hun partner en ze binnen 2 maand opnieuw bevraagd zouden worden → ze 
dachten slecht, maar in feite gelijk niveau van geluk → langetermijneffect van een verbroken 
relatie stevig overschat 

Toekomstig affect 

- Vaak overschatten we de intensiteit en de duur van (negatieve) emotionele reacties op 

toekomstige gebeurtenissen = duurzaamheids-vertekening = durability bias; hiervoor zijn 
vier verklaringen: 

 
1. We hebben inaccurate theorieën over wat ons (langdurig) blij of verdrietig maakt, zelfs als het 

gaat over ervaringen die we reeds eerder hadden  

o Herinneringen aan affectieve toestanden uit het verleden zijn niet altijd betrouwbaar → we leren 
niet uit eerdere foute voorspellingen  

o Piek en einde regel: vb. je onthoudt het leukste van je vakantie en het moment voor je naar 

huis moest → een leuke piek en einde zorgen ervoor dat je de vakantie leuk vond ook al was ze 
niet fantastisch  

o We gebruiken kennis over onszelf als heuristiek om in te schatten hoe we ons op een bepaald 
moment voelden (aangezien ik een fuifbeest ben…) 

2. We misleiden onszelf een beetje door ons negatieve uitkomsten nog erger voor te stellen dan 
ze in feite zijn. Vb. denken dat een slecht examen lang een erge invloed gaat hebben, motiveert 

ons om ons best te doen 
3. We zijn niet echt accuraat in het corrigeren van emoties met betrekking tot tijdseffecten. We 

stellen ons vaak voor hoe we ons voelen direct na de negatieve gebeurtenis, nemen dit als 
referentie en corrigeren te weinig voor het slijten van emoties doorheen de tijd 

• Vb. na relatiebreuk denk je aan hoe slecht je je dan voelt en niet aan leuke dingen die de 

volgende 3 maand nog kunnen gebeuren 
4. Mensen houden onvoldoende rekening met hun psychisch afweersysteem. Mensen hebben het 

opmerkelijk vermogen om van de nood een deugd te maken. Bij tegenslag vinden ze ‘plots’ 
allerlei nadelen aan de voorheen gewenste situatie en allerlei voordelen aan hun huidige situatie  

 
3.3.5 invloed van motivatie op cognitie 

‘Hot cognition’ verwijst niet alleen naar affect, maar ook naar doelen en motieven 

- Rol van motivatie: 

o Actietendensen verwijzen naar de motivatie om iets te doen  
o Het mood maintenance-mechanisme verwijst naar de motivatie om een positieve stemming te 

behouden 
o Invloed van + vs. – stemmingen op de mate van informatieverwerking refereert deels aan 

motivatie om al dan niet uitgebreid informatie te verzamelen 
o Alomtegenwoordig in het verwerken van informatie en het maken van beslissingen, nog meer 

dan affect 
▪ We willen accuraat zijn in onze oordelen, maar tegelijk zijn we vaak meer gemotiveerd bepaalde 

waarheden te vinden dan andere; zeker wanneer het onszelf of onze naasten betreft 
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Motivatie en bekwaamheid 

- Motivationele intensiteitstheorie (Brehm & Self, 1989):  “inspanning wordt niet rechtstreeks 

bepaald door motivatie” → voorspelt het niveau van inspanningen die men bereid is te investeren 
op basis van de cognitieve capaciteit en de motivatie. 

- Mensen zijn grondige informatieverwerkers indien ze over de nodige motivatie en cognitieve 
capaciteiten beschikken (succes niet indien slechts één van beide aanwezig!) 

- Inspanningen die aan een cognitieve taak besteed worden, zijn afhankelijk van cognitieve 
capaciteit én motivatie. 

a. motivatie laag → inspanningen 
leveren als de uit te voeren taak 

makkelijk is 

b. motivatie stijgt → bereid meer 
inspanningen te leveren, adequaat 
oplossen moeilijkere taken 

C. te hoog moeilijkheidsniveau → 

denken dat de taak onmogelijk kan 

worden opgelost, ook al is de 
motivatie toereikend. In dit geval 

vermindert de bereidheid om te   
investeren, wat resulteert in lage   

inspanning.  

De behoefte aan cognitieve afsluiting = need for closure  

- = de behoefte om tot snelle en definitieve beslissingen en oordelen te komen (Kruglanski) 

o Wens om zekere en sluitende kennis te bezitten itt verdere verwarring en ambiguïteit 
- 2 noden die aan de basis liggen van de behoefte aan afsluiting (onlosmakelijk en sequentieel): 

o “seizing” (grijpen) = urgentie-principe: zorgt ervoor dat mensen snel een conclusie of antwoord 

willen → selecteren van wat het snelst beschikbare antwoord is obv de meest toegankelijke 
informatie 

o “freezing” = permanentie-principe → ‘bevriezen’ van de ideeën, alle informatie die daarna komt 
wordt genegeerd, eens een besluit is genomen, hier niet snel afstand van doen 

➔ Behoefte aan afsluiting bevordert beide processen → leidt tot contra-intuïtieve notie: mensen 
houden vaak het sterkst vast aan besluiten die snel en obv onvolledige informatie genomen zijn 
 

- Determinanten:  
o hoge behoefte aan afsluiting kan worden geïnduceerd door… 

• tijdsdruk  
• lawaai (noise): luid en storend lawaai zorgt ervoor dat je een taak sneller wilt afronden  

• vervelendheid  
• extra belasting 

 
o verlagen van behoefte: 

• besef van kosten bij fouten (-)  
• benadrukken van verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen 

 
- Individuele verschillen: 

• nood aan orde 
• nood aan voorspelbaarheid  
• nood aan besluitvaardigheid, snel beslissen  

• intolerantie voor ambiguïteit 
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• enggeestigheid, geen andere perspectieven nodig  

Gevolgen van behoefte aan cognitieve afsluiting 

- sneller beslissen 
- minder grondige zoektocht naar informatie 

- primacy effecten bij impressievorming (het eerst gelezen woord uit de lijst wordt het best 
onthouden) 

- gebruik van cognitieve heuristieken en schema’s 
- gemakkelijker activeren van stereotypen en vooroordelen 

- afwijzing van opiniedevianten 
- weerstand tegen overreding en overtuigende boodschappen 

- Toename in allerlei vertekeningen in oordeelsvorming: 
o Primauteitseffecten in sociale perceptie (eerder genoemde informatie heeft meer impact op 

oordelen dan latere informatie) 
o Loutere blootstellingseffect 

o Attributievertekeningen 
- invloed op politiek conservatisme 

Slotwoord 

➔ Schema’s zorgen ervoor dat we ‘out of touch’ zijn met objectieve data, ruw feitenmateriaal van 
de echte wereld + zorgen voor efficiënte informatieverwerking 

➔ ’80: onderzoekers van oordeel dat mensen eigenlijk cognitieve gierigaards zijn die zo min 
mogelijk cognitieve hulpbronnen inzetten (schema’s hadden een negatieve bijklank) 

➔ Geleidelijk aan: indien we niet willen verdrinken in de informatiejungle, is het onmogelijk om te 
functioneren zonder in een zekere mate schema’s te hanteren 

➔ Soms data materiaal van meer dichtbij bestuderen en daarbij gebruik van schema’s vermijden: 
o Mens is een ‘gemotiveerde tacticus’ die afhankelijk van de motivatie en vereisten kan wisselen 

tussen snelle, heuristische dataverwerking en meer diepgaande, doordachte manieren om 
informatie te verweken  

➔ Emoties lange tijd als verstorend en disfunctioneel gezien, iets wat het zuivere denken 
onmogelijk maakt 

➔ In de menselijke geest heerst een competitie tussen rationele (verstand) en irrationele (affect) 
krachten  

o Ratio moet de grillige emoties onderdrukken en sturen om ervoor te zorgen dat we psychisch in 
balans blijven (~ Grieken en Verlichting) 

HOOFDSTUK 11: DE SOCIAALPSYCHOLOGISCHE BASIS VAN GROEPEN 

 

1. Kenmerken van groepen 

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

o Directe interacties met elkaar  
o Gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie zoals geslacht, ras of etnische groep  
o Een gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot  
- Wanneer alle drie de kenmerken voldaan zijn, is een groep écht een groep 

➔ Opmerking: deze gevolgen werden gevonden in experimenteel onderzoek 
dat met situationele inductie werkte, en in correlationeel onderzoek op basis 
van vragenlijsten 
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- Collectief: mensen begaan met een gemeenschappelijke activiteit maar met minimale directe interactie 
o sociale integratie is laag (mate waarin groepsleden denken, voelen en zich gedragen als een enkel individu) 

- Entitativiteit en sociale integratie: Hoe meer een groep ‘een groep’ is, hoe hoger de sociale integratie → de 
groepsleden vertonen een denken en voelen dat volledig in overeenstemming is. 

1.1 Basisfuncties van groepen  

- Redenen om tot een groep toe te treden: 
o Evolutionair perspectief: mens had door de eeuwen heen in groepsverband betere overlevings- en 

voortplantingskansen 
o Om sociale status en identiteit te verwerven: we ontlenen zelfwaardering uit groepen (ook bij lagestatus-

groepen) 
o Mens is een sociaal dier 
o Affiliatiebehoefte: algemene drijfveer om blijvende, positieve en significante interpersoonlijke relaties op te 

bouwen en in stand te houden 
▪ Behoefte om erbij te horen (fundamentele behoefte) → van streek bij ‘sociale dood’ (verwaarlozing, verworpen, 

uitgesloten, gestigmatiseerd…) 
o Universeel, ! wel individuele verschillen qua relatievorming 
- Groepen verschillen in belangrijke mate in hun psychische relevantie voor de groepsleden; sommige meer 

groepsachtig dan andere 
- Nadeel: wanneer we zelf in een groep zitten zijn er ook ‘andere’ groepen, de bron van discriminatie e tc 

- Groepen zijn een medium voor samenwerking – zonder groepen kunnen we vele dingen niet realiseren → 
niet altijd positief (oorlog, …)  

o Sociale interdependentie: leden zijn van elkaars inspanningen afhankelijk om gemeenschappelijke 
doelstellingen te bereiken (kernelement van sociale groep) 

▪ positieve interdependentie: een individu streeft een resultaat na dat diegene waarmee hij samenwerkt 
eveneens ten goede zal komen.  

▪ Geen interdependentie: enkel het eigenbelang nastreven 

1.2 De groep als veilige haven  

- Vooral in stressrijke situaties ervaart men een sterke nood om bij anderen te zijn 

o Eenzame opsluiting in een donkere locatie kan al na 48 uur aanleiding geven tot perceptuele ervaringen die 
op hallucinaties lijken (lichte versie van ramp bij mijnwerkers bv.) 

o Externe bedreiging (bv. elektroshocks krijgen) wekt angst op en motiveert om contact te zoeken met anderen 
die dezelfde bedreiging ervaren  

▪ Emotionele reacties met die van anderen vergelijken en zo bepalen of hun angst gegrond was 

o Bij een gênante taak gaan we geen contact zoeken met anderen, aanwezigheid van anderen zou stress hier 
enkel verhogen 

o Stress verhoogt verlangen naar contact enkel als we van oordeel zijn dat samenzijn de negatieve impact 
vermindert 

o Personen die voor een bedreiging staan, anderen opzoeken om duidelijkheid te scheppen over het gevaar 
waarin ze verkeren 

▪ informatiebehoefte 
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▪ bijvoorbeeld keuze voor een open hartoperatie tussen op de kamer liggen bij iemand die hetzelfde nog moet 
ondergaan, of iemand die het reeds ondergaan heeft : minder angstig+ vlugger herstel 

1.3 Groepsgrootte  

- Dunbar’s number: de maximale groepsgrootte hangt samen met de cognitieve bekwaamheden waarover men 
beschikt → % van het brein dat instaat voor hogere cognitieve functies (neocortexratio) = gerelateerd aan 
maximumaantal individuen met wie een lid van een soort persoonlijk contact kan onderhouden; 
hersengebieden sociale cognitie ook relevant!! 

o Neocortexratio (gevolg van sociale organisatie) ontwikkeld door evolutionaire druk = Cruciale groeispurt in 
menselijk brein +/- 250 000 jaar geleden →noodzaak om steeds grotere en complexere sociale groepen te 
vormen; vb. bij jacht: mensen moeten samenwerken, geavanceerde denkstrategieën 

o Vergelijking soorten (mensen 150, chimpansee 50, andere dieren ver daar onder)  
o De mens kan 150 betekenisvolle relaties aan; grotere groepen worden voor ons brein te groot om info over 

alle leden te verwerken 

- Functionele groepsgrootte: hoe groter de groep, hoe groter het aantal niet-actieve groepsleden  

o macht komt in handen van enkele groepsleden 
o meer conflict, minder bereidheid tot coöperatie 
o moeilijk om individuele bijdragen bij een grote groep efficiënt te combineren 
o Meer restrictieve regels, wetten en afgedwongen normen nodig om stabiele hechte groep te houden 

1.4 Groepsterritorium 

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

▪ Vaak groepsniveau: bendes die hun naam ontlenen aan iets wat in hun gebied gelegen is  
- Men heeft de neiging om territoria te respecteren. bv tonnen versus mensen (wanneer we de keuze krijgen 

om een shortcut te nemen door tussen twee tonnen te wandelen dan nemen we die, indien de tonnen 
vervangen worden door mensen dan vermijden we dit en gaan we rond)  

- looppad verschuiven bij het passeren van een groep zodat de afstand tussen het individu en de groep zo groot 
mogelijk is  

- Men dringt enkel een groepsterritorium binnen, wanneer de afstand tussen de groepsleden groot is, of 
wanneer de groep wordt gezien als een menigte in plaats van een enkele entiteit  

- Individuele ruimten 

o Vormt een uitdrukking van sociale status  
o grenzen aanduiden zorgt voor comfort en veilig gevoel  
o als niet in staat om territorium af te bakenen: stress en belet sociale verkeer 

- Ruimtelijke configuratie: 
o twee types studentenhuizen: blokstructuur en lange gang 
o meer tevreden bij blokstructuur:  
▪ betere vriendschappen met medebewoners 
▪ bij lange gang: grotere drukte, onvermogen om sociale relaties aan te gaan, meer behoefte aan meer privacy 

 
- Relevantie van territoria op individueel niveau: groepsruimte omvat individuele privéruimtes 
o contact met andere groepsleden kan, maar te hoge frequentie zorgt voor gevoel van verdringing 
o geeft kans aan lid om zijn persoonlijke identiteit te uiten 
- Grootte en kwaliteit van individuele ruimtes: indicator van sociale status 
o samenleving met weinig hiërarchie: zelden ruimte verdelen 
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o sterk hiërarchische samenleving: meer territoriaal georiënteerd, vb. politieke en sociale elite leeft in grote, 
mooie huizen; rest is kleine vervallen krotten → ook verband tussen kantoorgrootte en status!!  

- Hoge densiteit = te veel mensen, te weinig plaats: experimenten bij ratten toonden aan dat bij hoge densiteit 
de rattenpopulatie stagneert en dat er meer disfunctioneel gedrag en minder functioneel gedrag optrad 

o ook bij mensen negatieve effecten: hogere niveaus kindersterfte, mentale ziekten, jeugddelinquentie… 

o zelfde fenomeen in gevangenissen, … 

- overbevolking: vaak als stressor beschouwd; rol van gebrek aan controle, hoge niveaus van sociale stimulatie, 
fysiologische opwinding, ervaren van last en hinder… 

1.5 Groepsontwikkeling  

- Stadia volgens Tuckman & Jensen 
-  
o Vormen: oriëntatie en exploratie 
o Bestormen: groep beïnvloeden – conflict  
o Normeren: verzoening en aanpassing van groepsnormen en rolverdeling  
o Presteren: maximalisatie groepsprestatie  
o Opheffen: geleidelijk loslaten van de groep bij negatieve kosten/baten analyse  

2. Groepsstructuur 

2.1 De normatieve structuur 

- = Elke groep heeft een eigen verzameling gedragsregels 
- Groepsnormen beperken, stimuleren en reguleren het gedrag van groepsleden  
o Drankverbruik, kledij ...  
o Verduidelijken hoe groepsleden zich moeten gedragen en reiken een referentiekader aan, een psychische 

ruimte waarbinnen gedrag geëvalueerd dient te worden 
o Individualisme als norm → groepsleden conformeren aan de norm om niet te conformeren 

 
- Groepsnormen hebben een prescriptieve en een descriptieve component  
o Prescriptief: ‘wat zou moeten’, meer evaluatief geladen: doen is positief, niet doen is negatief  

Normen schrijven voor wat we zouden moeten doen  
o Descriptief: schetsen wat groepsleden in een bepaalde situatie gewoonlijk zullen denken, voelen en doen 

(geven aan hoe dingen zijn), normen zijn beschrijvend ~ normzetting van Sherrif (lijnstuk) 
 

- Zodra een groepsnorm binnen het groepssysteem geïnternaliseerd is, wordt deze meestal een stabiele factor.  
  

- ‘Sticky Norms’: bijvoorbeeld New-Wave heeft nog altijd dezelfde stijl als in de jaren 80 wanneer het populair 
was. Mensen die vandaag New-Wave zijn kleden zich nog steeds volgens deze normen. (dus: normen blijven 
aanhouden zelfs wanneer de leden die deze normen instelden uit de groep verdwenen zijn) 

o Nieuwe leden van de groep dienen zich meestal aan de normen en tradities van de groep aan te passen en 
niet andersom 

2.2 Rolverdeling 

- Groepsrollen zijn de verzameling verwachte gedragingen vanwege groepsleden met een bepaalde positie 
 

- Formele rollen duidelijk aangegeven (bv. leerkracht, student, CEO), informele rollen niet  
- 2 fundamentele (informele) rolpatronen  
o Instrumentele: gericht op bereiken van doelstellingen: woordvoerder: geven en vragen van informatie en 

uitwisselen van opinies 
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o Expressieve: emotionele ondersteuning, bevorderen van groepsgevoel/ sfeer, groepscohesie, moreel hoog 
houden 
 

- Mannen versus vrouwen: verschillen met betrekking tot het soort rol dat ze in kleine taakgroepen vertonen 
o vrouwen meer begaan met anderen, nemen eerder sociaal-emotionele rollen op zich (zowel in gemengde als 

enkel vrouwengroepen)  
o mannen stellen meer taakgerichte gedragingen 
o  
- Effecten van status (zowel bij mannen als vrouwen)  
o bij experiment feedback geven die op hoge competentie duidt → deelnemers worden meer taakgericht 
o na negatieve feedback, meer sociaal-emotionele rol aannemen (zowel bij mannen als bij vrouwen) 
o status vaak taakgebonden: bijvoorbeeld sjaals breien achten vrouwen zich meer competent dan mannen → 

zullen de taakgerichte rol opnemen eerder dan de mannen die de sociaal-emotionele rol op zich nemen en 
zorgen voor de sfeer 

o Indien mannen en vrouwen zich voor een taakgerichte prestatie even competent achten, nemen ze vaak 
dezelfde rollen aan en gedragen zich op dezelfde manier. 

o  
- Diffuse statuskenmerken 
o = individueel kenmerk, zoals geslacht en etnische achtergrond, waaruit we ten onrechte de bekwaamheid van 

het individu afleiden 
o wanneer de rol tussen gender en taakprestatie niet duidelijk is 
o Men gaat er ten onrechte van uit dat mannen/vrouwen minder goed zijn voor een bepaalde taak 
o nemen automatisch sociaal-emotionele rol op of worden hier ingeduwd 
o bedreiging voor de groep: rollen op oneigenlijke basis verdelen 
o meer relevant voor groep: specifieke statuskenmerken, eigenschappen die direct gerelateerd zijn aan een 

goede taakprestatie  
▪ bv voetballer met goed balgevoel – bijdrage voor team 
▪  
- Rolambiguïteit 
o de mate waarin een groepslid gebrekkig zicht heeft op welke rollen hij juist moet vervullen, leidt tot 

verminderde productiviteit.  
o Leidt tot verminderde niveaus van extrarolgedragingen: gedragingen die niet opgenomen zijn in iemands 

taakomschrijving, maar spontaan gesteld worden ten gunste van de groep.  
o Zorgt voor stress, burn-out, conflict en pestgedrag → individu moet rol veranderen, wat tot 

productiviteitsverlies leidt. 
- De media 

2.3 De affectieve structuur van de groep 

- Cohesie  
o De neiging van groepsleden om elkaars gezelschap op te zoeken en als groep bijeen te zijn en te blijven  
o Vele manipulaties en metingen van het concept: niet makkelijk om verschillende studies te vergelijken 
o Tweeledige definitie van het begrip: onderlinge aantrekkingskracht tussen groepsleden of aantrekking tot de 

groep als geheel 
▪ in de meeste studies: onderlinge aantrekking, cohesie = gemiddelde interpersoonlijke interactie tussen de 

groepsleden. 
▪ Sociale aantrekkingskracht tot hele groep situeert zich op collectieve niveau 
▪ 2 gaan dikwijls samen want meer kameraadschap wanneer we deel uitmaken van attractieve groep → niet 

altijd: bij succesvolle basket of ijshockey bv minder interpersoonlijke attractie 
- Samenhang tussen groepsleden wordt bevorderd door:  
o Aantrekkingskracht van de groepsleden en gelijkenis tussen de groepsleden 
o Engagement en betrokkenheid bij primaire taken  
o Aantal en intensiteit van de interacties 
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o Effect van externe krachten: bedreiging, gevaar (bv. rally around the flag – de korte termijnsteun van de 
groepsleden ten aanzien van de leider naar aanleiding van conflict en crisissituaties: ineens achter president 
staat, zelfs wanneer crisis negatief uitdraait voor land) 

o  
- Effecten van cohesie: 
o positieve gevolgen 
▪ minder verloop, minder absentie 
▪ verhoogde mate van coöperatie 
▪ meer genieten van elkaars aanwezigheid 
▪ ondersteunen zelfwaardering van de groepsleden 
▪ groep heeft grotere impact op haar leden 
▪ gevoel van veiligheid 
▪ groepsnormen beter opgevolgd.  
o mogelijk negatieve gevolgen:  
▪ remt creativiteit 
▪ bevordert conformiteit 
▪ verwerping van anders-denkende opvattingen 
- Sterkte verband cohesie en productiviteit 
o Omgekeerd effect ook belangrijk (Mullen en Copper) → groepen worden cohesiever als ze beter presteren 
o Voor taken die inter-afhankelijk zijn (complementariteit) is de wisselwerking tussen cohesie en productiviteit 

veel sterker 
o Cohesie leidt tot grotere impact van groepsnormen → verhoogde cohesie in groepen met productienormen: 

betere groepsprestaties 
- Richting verband cohesie en productiviteit 
o Afhankelijk van groepsnormen (defective normen versus pro-productiviteitsnomen) → wanneer de groep 

negatieve, averechts werkende normen, leidt grote cohesie tot slechtere groepsprestaties 
- Onwenselijk bijeffect van verhoogde cohesie is conformiteitsdruk: druk die uitgaat van groep om attitudes, 

overtuigingen en gedragingen aan te passen aan de groepsnormen; als je niet meedoet kan het zelfs zijn dat 
je uit de groep wordt gezet  

 

2.4 De communicatiestructuur  

- Communicatienetwerken zijn patronen van informatietransmissie en –uitwisseling tussen groepsleden → 
Maken duidelijk wie met wie verondersteld wordt te spreken en met welke frequentie  

 
- De mate van centralisatie is het belangrijkste kenmerk van communicatienetwerken!! 

o Molenvormige netwerk is sterk gecentraliseerd; groepslid C is bepalend voor informatiestromen, indien C niet 
communiceert kan info niet naar andere leden 

o Y-vorm ook sterke centralisatie, maar C beheerst niet meer alle communicatie 
o In cirkelstructuur: alle leden alle groepsleden kunnen ten allen tijde met elkaar communiceren → iedereen 

gelijke rol in informatietransmissie en -uitwisseling 
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- Taakcomplexiteit: 
o gecentraliseerde netwerken bieden een voordeel bij eenvoudige taken: 
▪ groepstaak efficiënter afgewerkt 
▪ minder informatie verzonden 
▪ meer fouten opgemerkt en verbeterd 
▪ prestatie van dergelijke groepen nam na verloop van tijd toe 
o bij moeilijke taken voordeel bij decentralisatie: centrale positie moet anders te veel informatie verwerken 

 
- Hogere tevredenheid bij centrale leden, tonen meer engagement dan marginale positie, zijn trouwer aan de 

organisatie.  
Perifere leden maken meer kans de organisatie te verlaten, wat op zijn beurt de kans met zich meebrengt dat 
ook andere perifere leden meegaan → tevredenheid leden over groep is hoger in gedecentraliseerde 
netwerken 

- Hiërarchische structuren implementeren bij groei van organisatie 
o horizontale communicatie binnen zelfde niveau, verticale communicatie tussen niveaus. 
o opwaartse communicatie minder frequent, korter en gecontroleerd 
o medewerkers met lagere status minder geneigd om informatie te melden die ongunstig kan afstralen op hun 

taakprestaties → goed nieuws bereikt snel de top, terwijl oversten vaak slecht nieuws als laatste te horen 
krijgen → kan ernstige en gevaarlijke gevolgen hebben 

▪ cf. NASA: indien de besluitvormers van alle feiten op de hoogte waren geweest hadden ze wss het ruimteveer 
niet gelanceerd bij die lage temperatuur 

2.5 Groepssamenstelling en diversiteit  

- Groepen vormen een medium waarin de talenten, bekwaamheden en motivatie van de groepsleden 
gecombineerd worden 

o de groep reflecteert in hoge mate de individuen die er deel van uitmaken. 
o Welke personen geschikt voor een bepaalde taak? 
- som van de bekwaamheden van de individuele groepsleden →  goede voorspeller groepsprestaties  
o taakgerichte diversiteit: mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen op het vlak van talent 

en bekwaamheid → 2 intuïtieve voordelen: 
▪ door vorm van heterogeniteit kan groep voor een grotere mix van talent en bekwaamheden zorgen 
▪ meer diversiteit zorgt voor een toename in het aantal mogelijke gezichtspunten 

➔ positieve effecten, vooral bij complexe groepstaken, maar kan ook negatieve effecten hebben, zoals 
toegenomen conflict 

o naast de taakgerichte bekwaamheden is er ook nood aan sociale mensen  
o te weinig sociale mensen → zelden harmonieuze groepsrelaties 
o te veel: moeilijk tot uitvoering van de taak komen 
- Categorische diversiteit: mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen met betrekking tot 

demografische kenmerken (geslacht: zeker in jaren ‘50, ras en etniciteit: vooral nu) 
▪ dikwijls geponeerd als wenselijk kenmerk wegens diverse gezichtspunten zonder concrete invulling 
▪ nadelen: 

• Diffuus statuskenmerk: hinderen meestal de correcte toewijzing van individuen aan groepsrollen, waardoor 
het in diverse groepen langer duurt voordat de juiste person de meest geschikte rol krijgt: meer storend dan 
helpend 

• Similiariteit-attractie → kliekjesvorming is groot gevaar: groepsleden vervreemden van de groep 

• Dikwijls negatieve effecten op prestatie: 
❖ Presteren vaak minder goed dan homogene groepen, negatieve groepsdynamiek 
❖ Communicatiestoornissen en misverstanden → frustraties en wrevel als belemmering voor groepsprestaties 
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❖ Leden van diverse groepen vaak negatiever beeld over eigen groep, ook zonder objectieve reden 
▪ Niet altijd negatief: 

• Studie met etnisch homogene (blanken) en diverse teams (blank, zwart, latino, niet-Amerikaan): 15 weken 
gevolgd 

❖ Eerste deel: leden van homogene teams rapporteren grotere efficiëntie → in diverse groep onenigheid over 
wat belangrijk was + te controlerende leden → eerst 9 weken lage prestatie 

❖ Laatste deel: leden diverse groep hadden elkaar toch gevonden: prestatie vergelijkbaar met homogene groep 
▪ Diversiteit kan leiden tot flexibiliteit, creativiteit en capaciteit om vernieuwde methode te hanteren: 
▪ Mogelijke reden: verwachting dat leden van andere etnische achtergrond een andere visie hebben op zowel 

taakrelevante als irrelevante aspecten 
▪ We accepteren makkelijker afwijkende meningen van ongelijke anderen, waardoor we meningsverschillen 

meer waarderen 
▪ Negatieve emoties en onzekerheid uit multi-etnische teams, geven aanleiding tot meer kritische instelling en 

complexer denken 
- Paradoxale randcondities voor positieve effecten door diversiteit: groepsleden die waarde zien in diversiteit, 

vertonen meer groepsidentificatie en minder negatieve emoties in diverse groepen → voordelen die gepaard 
gaan met verwachtingen over meningsverschillen staan onder druk 

 

3 Macht en leiderschap 

- Leiderschap impliceert niet automatisch macht!! 
-  
- 3.1 Macht 

- De assymetrische controle over waardevolle middelen in sociale relaties 
o Middelen: materiële voordelen of niet-tastbare elementen zoals informatie, goedkeuring, respect 
- macht kan eveneens een impact hebben op het individu → psychische eigenschap 
o macht heeft dan ook effecten buiten de situaties waarbij macht ervaren werd 
▪ macht zorgt voor verhoogde gevoeligheid voor beloningen, machteloosheid voor angst, ontwijking en inhibitie. 
- Soorten macht: 

 
o Beloningsmacht: de machthebber kan een ondergeschikte belonen 
o Bestraffingsmacht: de machthebber kan een ondergeschikte straffen 

➔ Deze twee hebben focaal effect (oorsprong), omdat ze hun effectiviteit verliezen wanneer ze veelvuldig 
ingezet worden en omdat vaak controle en supervisie nodig is 

o Politiediensten en het gerecht situeren zich vaak op 2 laagste niveaus: veel burgers ervaren de legitimiteit van 
deze instituties als typisch laag 

o Legitieme macht: de machthebber heeft de bevoegdheid om een ondergeschikte een bepaald gedrag voor te 
schrijven → effect rijkt verder dan vorige 2; sociale invloed behouden ook bij afwezigheid leider 

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

o Deskundigheidsmacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte omdat de ondergeschikte de 
machthebber kennis en deskundigheid toeschrijft. 

➔ Nog breder effect: argumentatie van geloofwaardige bronnen wordt geïnternaliseerd, we maken ons de 
boodschap eigen → effecten van macht niet meer expliciet gebonden aan machtige zelf 

o Informatiemacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte wanneer de machthebber over goede 
argumenten beschikt die de ondergeschikte overtuigen. De inhoud van de communicatie staat centraal.  
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-  
- Macht heeft een aantal directe effecten: 
o Vinden dat ze meer recht hebben op allerlei voordelen 
▪ Experiment: pp aangesteld om mensen te beoordelen; hierna bord met koekjes rondgegaan, wanneer als 

leider aangesteld eerder geneigd laatste koekje te nemen dan andere pp + vaker met openmond en meer 
kruimels 

o Transformeert persoonlijkheid van machtige: 
▪ Minder neiging om perspectief van anderen aan te nemen 
▪ Minder beïnvloed door anderen + minder conformiteit 
o Leidt tot optimisme en risicovol gedrag 
o Eerder instrumenteel georiënteerd; andere interactiepartners beschouwen in hoe ze persoonlijke 

doelstellingen kunnen bevorderen 
▪ Kan soms efficiëntie van groep verhogen, maar leidt soms ook tot negatieve gevolgen voor anderen en groep 

op sociaal-emotioneel vlak → noden en behoeften anderen genegeerd 
o ‘twee maten, twee gewichten’-principe: wetten en regels gelden voor iedereen, maar niet voor henzelf 
- Macht kan tot een dubbele moraal leiden:  
o Deelnemers denken aan situaties waarin ze zichzelf machtig of machteloos gevoeld hadden → daarna 

aangeven in hoeverre ze een aantal onethische gedragingen aanvaardbaar vonden bij zichzelf en bij anderen 
o Aan macht gedacht, minder strikt voor zichzelf 
o ! machtigen en machtelozen zien de wereld anders 
- Macht als paradox: 
o We geven macht aan individuen, groepen of landen die over de sociale intelligentie beschikken om onze 

algemene belangen te behartigen 
o Andere kant: macht vergiftigt machtigen → misbruik en neerkijken 

- Kipnis: mensen worden door macht oneerlijk en corrupt. Is dit waar? 
- Macht versterkt de uiting van individuele trekken en persoonlijkheid, waardoor slechte mensen nog meer 

slechte gedragingen stellen en goede mensen ‘beter’ worden.  
o Cf. DeCelles, onderzoek naar effecten van macht op zelfzuchtig gedrag en morele identiteit = mate waarin 

persoon het belangrijk vindt dat morele eigenschappen deel uitmaken van het zelfconcept 
▪ Mensen met hoge morele identiteit waren minder egocentrisch in het verdelen van punten  

3.2 Klassieke leiderschapsbenaderingen  

- Leiderschap = bekwaamheid om groepsleden ertoe te bewegen hun persoonlijke doelstellingen ondergeschikt 
te maken aan het bereiken van groepsdoelstellingen 

- Macht versus leiderschap 
o Leiderschap is geen macht over mensen, het handelt over macht met mensen, over de wederkerige relatie 

tussen leider en volger 

- Machtsuitoefening vereist van anderen dat ze hun gedrag aanpassen aan de machtsdrager ↔ leiderschap 
krijgt enkel gestalte als ondergeschikte dit zelf wil; kan wel uitmonden in platte machtsuitoefening → behoeften 
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en doelstellingen van ondergeschikten worden genegeerd en opgeofferd voor persoonlijke ambities van de 
leider → geen echte ‘leiders’, maar egoïstische machtswellustelingen  

- Klassieke benaderingen: leider als persoon die zijn/ haar ondergeschikten aanstuurt 
o Dynamische interactie tussen leider en ondergeschikten komt nauwelijks aan bod; ondergeschikte eerder 

passieve recipiënt 
o Tegenwoordig ondergeschikten belangrijkere rol 
- Leiders hebben wel altijd de steun van hun ondergeschikten nodig 
- Goed leiderschap gaat gepaard met effectieve sociale beïnvloeding 

- Trait modellen/ Trektheorieën 
o Grote figuren-theorie: de loop van de geschiedenis wordt door buitengewone individuen bepaald. 
o Leiders bezitten typische individuele eigenschappen waardoor ze als het ware in de wieg gelegd zijn om leider 

te worden. 
o lichaamsgrootte speelt wel degelijk een rol: tss 1900-2000 presidentsverkiezingen door grootste kandidaat 

gewonnen 
o het is onbelangrijk of leiders als leiders geboren worden of niet, het staat ondubbelzinnig vast dat leiders 

verschillen van niet-leiders 
o  
- State modellen 
o = Situationele benadering van leiderschap 
o Naarmate de behoeften, verwachtingen en middelen van de groep veranderen, ook het profiel verandert van 

de persoon die het best geschikt is om de groep te leiden 
▪ Vb. groep die veel conflicten kent, heeft best een leider die goed scoort op relationele en affectieve dimensies 

 
- Contingentiemodellen van leiderschap 
o In combinatie bekijken van twee voorgaande types leiderschap 
o De effectiviteit van leiderschap hangt af van de persoonlijke kwaliteiten en mate waarin deze situationele 

controle heeft 
o  

o Fiedler: twee types leiderschap 
▪ Taakgericht: voorkeur bij geringste en grootste situationele controle → resulteert in af of aanwezigheid van 

goede relaties met team, (on)duidelijke taakstructuur en (on)zekere machtspositie (grootste situationele 
controle bij al het positieve) 

▪ relatiegericht (bekommerd om gevoelens werknemers) 

• mate van effectiviteit afhankelijk van situationele controle van leider  

• past best bij situaties met tussenliggende niveaus van controle 
- situationele controle afh van 3 types omstandigheden: 
o aard van de relaties in de groep kan ofwel loyaal en coöperatief zijn, of conflictueus en competitief 
o groepstaak kan ambigu en onduidelijk zijn, of duidelijke structuur hebben 
o macht van de leider kan sterk of zwak zijn 

➔ sterk leiderschap ontstaat wanneer de persoonlijke stijl van de leider past bij de eisen van de situatie 

 
3.3 Dynamische modellen van leiderschap 

- Hollander: leiderschap gekenmerkt door sociale uitwisseling, door wederzijdse beïnvloeding 
- Twee belangrijke types van leider-volger stijlen: 
o Transactionele leider 
▪ door ondergeschikten gevolgd en gesteund 
▪ leider formuleert duidelijke doelstellingen, biedt concrete beloningen en hulp in ruil voor de verwachte 

arbeidsprestaties 
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▪ transactioneel leiderschap 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. 

 

o Transformationele leider 
▪ Brengen ondergeschikten ertoe persoonlijke belangen ondergeschikt te maken aan het algemeen belang 
▪ vooral in tijden van groei, verandering en crisis 
▪ Projecteren duidelijke visie op de toekomst en mobiliseren anderen om hen hierin te volgen 
▪ 4 Belangrijke eigenschappen gevonden bij dit type (tabel) 
▪ Trekken mensen aan als magneten; leiderschap aangeboren of kan ten dele aangeleerd worden 

• Exp: managers die wel of niet leiderschapscursus volgeden → vaardigheden als schetsen van een positieve 
en inspirerende visie en gebruik van metaforen om visie gestalte te geven, afzetten eigen weg tegenover 
ongewenste scenario’s, gestalte geven aan waarden (goed of fout) en gebruik van overtuigende vocale, 
paravocale en non-verbale gedragingen 

• Toch iets ongrijpbaars aan dit type leiderschap wat niet aan te leren is 

•  
o Pseudotransformationele leider 
▪ zij die eerder emotie dan rede aanspreken en naïeve volgelingen zodanig manipuleren dat ze de persoonlijke 

belangen van de leider dienen 
▪ voorbeeld: Hitler, Hussein 

Charisma Heeft een visie; krijgt vertrouwen en is geloofwaardig;  
bevordert de identificatie van de volgelingen met de groep. 

Vb. Ghandi, Dalai Lama, Paus Fransiscus en Nelson Mandela 

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 
 die makkelijk te aanvaarden en te begrijpen is,  

en die relevant is voor de persoonlijke ontwikkeling. 

 
3.4 Toxisch leiderschap 

- Corruptie, sabotage en manipulatie, alsook onethsiche, illegale en criminele gedragingen, behoren tot het 
repertorium van toxische leiders. 

- Deze leiders dragen niet bij tot de groep en organisatie, zelfs niet wanneer de groep goed presteert; onder dit 
leiderschap is succes groep maar van korte duur, of vervalt direct bij vertrek leider 

- Wekken geen vertrouwen onder groepsleden en bevorderen samenhorigheid niet 
- De groep wordt gehanteerd als middel tot persoonlijk succes 
- De meerderheid van de groepsleden beschouwt hen als arrogant, egoïstisch, hardnekkig en enggeestig.  
- Term toxisch leiderschap beetje misleidend; gaat niet om echt leiderschap waarbij groepsdoelstellingen  

voorop staan, maar om brute machtsuitoefening die enkel persoonlijke ambities leider dient 
- Kan worden verklaard vanuit de persoonlijkheid van de leiders: 
o Bad personality theory: positieve correlatie tussen statuspositie en aanwezigheid van slechte persoonlijkheid 

(= 3 trekken), hoe hoger, hoe meer van die kenmerken 
o Aanwezigheid van deze trekken kan oorzaak zijn voor opklimmen naar hoger niveau of pas tot uiting komen 

bij groeien van macht 
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Vatbare ondergeschikten 

- Leiders zijn pas toxisch als 
ondergeschikten dit toestaan 

- conformisten: 
o angst 
o gehoorzaamheid 
o volgen normen 

- samenzweerders (minderheid die mee 
profiteert van dit regime) 

o ambitieus → werken mee met 
leider 

o delen waarden van de leider 

(toxische driekhoek) 

- Narcisme: onstabiel ego → onzeker en nood aan continue bevestiging; onrealistische verwachtingen + 
denken ten alle tijden succesvol en dominant te zijn 

o Als dit niet gebeurt: zelfbeeld dikwijls onderhouden door uiten van agressie, boosheid, geweld en minachting 
(zelfwaardering andere bedreigen) 

- Machiavellisme/ manipulatieve oriëntatie: sluwe, gewetenloze aanleg + gebruiken list en bedrog om 
doelstelling te bereiken 

o Uitgesproken negatieve visie op meelijwekkende aard van mensen: verdienen niet beter dan bedrogen 
worden 

- Psychopathie: neiging tot antisociaal en agressief gedrag: gebrek aan empathie en onderontwikkeld 
emotioneel leven  

o Ervaren geen angst of spijt + oppervlakkige charme 
o Niet in staat lange-termijn relaties op te bouwen: gebruiken anderen zolang het hen vooruithelpt  

• Met deze 3 kenmerken: opklimmen door slijmen en manipuleren + installeren angstcultuur bij ondergeschikten 

 

 

  

 

 

 

 

-  
- Er ontstaat een spiraal van voortschrijdende apathie, passiviteit en afhankelijkheid van de ondergeschikten 
o Ondergeschikten verliezen zichzelf ook vaker in anti-sociaalgedrag 

3.5 Beslissingen van de leider  

- Een van de meest fundamentele taken die leiders vervullen hebben te maken met de verdeling van gunsten 
en baten. Deze beslissingen variëren in:  

o Distributieve rechtvaardigheid – eerlijke verdeling van materiële uitkomsten door autoriteiten, gepercipieerd 
door groepsleden 

o Procedurele rechtvaardigheid – eerlijke procedures gevolgd om tot beslissingen te komen door autoriteiten 
▪ Mensen zijn het meest bij hun werk betrokken indien de leider hun lof en respect geeft (/inspraak) 
o Sommige auteurs: interactionele rechtvaardigheid: interpersoonlijke relatie tussen leider en groepslid staat 

voorop; beleefdheid en respectvolle behandeling zijn noodzakelijke ingrediënten 
▪ Kan ook gezien worden als meer specifieke uiting van procedurele rechtvaardigheid 
- De ervaren procedurele rechtvaardigheid is heel belangrijk als de beslissing als distributief oneerlijk wordt 

ervaren  

Regel Omschrijving 

Gunstige context 

- instabiliteit 
- dreiging 
- gebrek aan controle 
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Procedurele eerlijkheid: criteria!! VICCAE 

 

 

- Gevolgen procedurele eerlijkheid (PE)  
o Hoge PE bevordert coöperatie, extra rol-gedrag, interpersoonlijke relaties, verhoogde zelfwaardering  
o Lage PE leidt tot boosheid en frustratie, bevordert negatieve, counter-productieve gedragingen: woede en 

depressie en negatieve gedragingen tov de groep (sabotage, diefstal, verspilling)  
 

Waarom heeft procedurele onrechtvaardigheid deze effecten? 

- Modellen van PE 
o Relationele modellen: mensen hechten waarde aan hun relaties met de groep en de autoriteiten.  
o Onzekerheidsreductie: PE zorgt ervoor dat we meer zeker zijn dat de leider ons positief evalueert, dat de taak 

goed afgehandeld werd, etc. 
- Eerlijkheid en ethisch gedrag vanwege leiders zetten groepsleden aan om hun best te doen: coöperatie en 

loyaliteit aan groep 
- PE heeft positieve effecten op het vertrouwen dat we stellen in de uitkomst van het groepsproces + op 

verminderde onzekerheidsgevoel over leiderschap 
- Implementeren van verschillende vormen van rechtvaardigheid vormt belangrijk onderdeel van leiderschap 

 

4 De aanwezigheid van andere groepen 

- De aanwezigheid van andere groepen (zogenaamde uitgroepen) heeft gevolgen voor de groep (de 
zogenaamde ingroep) zelf 

o Belang van sociale identiteit (in tegenstelling tot persoonlijke identiteit): iemands bewustzijn om tot bepaalde 
sociale groep te behoren, waardoor deze persoon zichzelf definieert adhv eigenschappen van die groep en 
ook door anderen zo behandeld te worden  

4.1 Impact op groepsgedrag 

- Aanwezigheid van andere groepen zorgt ervoor dat groepslidmaatschap cognitief geactiveerd wordt en dat 
we ons als groepslid gedragen 

- Sociale identiteit: is flexibel, treedt op de voorgrond in een welbepaalde context (bv. voetbalsupporters)  
- Er is een zekere relativiteit in hoe men naar zichzelf kijkt → verandering in intergroepscontext: groep erbij of 

groep gaat weg. Cf ‘Europeaan’ voor en tijdens de toetredingsbesprekingen met Turkije; ineens christendom 
meer voorgrond  

- Op basis van de sociale identiteit is men bereid om beter zijn best te doen. Cf. experiment van James & 
Greenberg  

o Vertelt dat het vergelijking tussen universiteiten was 
o Hypothese: studenten zouden meer gemotiveerd zijn en beter presteren wanneer hun identiteit als student 

opvallend was 
▪ Experiment 1: kamer van experiment ofwel in kleuren van universiteit geschilderd of wit 

Inspraak !! Groepsleden worden tijdens het beslissingsproces gehoord en naar hun mening gevraagd. 

Consistent Regels worden voor iedereen en altijd toegepast 

Vrij van vertekening Regels bevoordelen niemand op a-prioriwijze. 

Accuraatheid Men gebruikt accurate informatie in het beslissingsproces. 

Corrigeerbaar Bij fouten kan men het beslissingsproces overdoen. 

Ethisch Regels volgen de gangbare ethische en morele normen. 
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• Groepsconditie deed het beter 
▪ Experiment 2: extra variabele manipuleren 

• Enkel in vergelijkingsconditie waren de prestaties in de groepsconditie beter dan in de controleconditie 

• Geen vergelijking tussen universiteiten aangekondigd: geen significante verschillen 

• Hoe komt dit? Wanneer groepslidmaatschap opvallend is en we ertoe gebracht worden de groep met andere 
groepen te vergelijken, bepaalt de relatieve positie van de groep tegenover ander groepen hoe goed of slecht 
we onszelf kunnen voelen 

o We willen actief bijdragen om gunstige vergelijking tov andere groep te krijgen 

 

- Opvallende sociale identiteit zet aan tot 
maximale inspanningen en is de oorzaak van allerlei 
groepsvormend gedrag: hogere waardering andere 
groepsleden, meer altruïstische oriëntatie en grotere 
conformiteit 

 

 

4.2 Impact op leiderschap  

- De groepsprototypische positie: de positie die de verschillen tussen de groepen en de gelijkenissen binnen 
de groep maximaliseert  

o Dit is dus NIET de meest extreme positie! 
o Leiders die dicht staan bij deze positie ‘incarneren’ de groepsnormen en hebben het meeste invloed , gezien 

als charismatisch  
o Leiders worden gezien als ‘een van ons’ en men twijfelt minder over hun motieven  
o Tendens versterkt als we een hoge behoefte aan cognitieve afsluiting ervaren en er nood aan zekerheid en 

duidelijkheid is 
- Leiders mogen niet passief binnen de beperkingen van de bestaande groepsidentiteit werken, maar actief het 

begrip van ‘wie we zijn’ vormgeven  
o Moeten worden gezien als mensen die het doen voor ons → voordeel prototypische leiders: we twijfelen 

minder aan hun motieven 
▪ Fouten van leider sneller vergeven dan fouten van elk ander groepslid 
o Groot deel van hun succes is dat nieuwe projecten en voorstellen zich vertalen in normen, waarden en 

prioriteiten van de groep 

4.3 Conflictescalatie 

- Conflictspiralen: escalatie van conflicten doordat de vijandige acties van de ene partij beantwoord worden 
door wraakacties van de andere partij, wat dan weer de aanleiding vormt voor een nog extremere reactie van 
de eerste partij  

- Intensifiëren van conflict: kenmerken: 
o Begin van conflict meestal vriendelijke technieken gehanteerd om elkaar te overtuigen → na verloop van tijd: 

onvriendelijker, harder en dwingender 
o Naar mate conflict uit de hand loopt krijgen partijen idee dat zaak waarom het draait gewichtig en belangrijk 

is en dat het om iets algemeen gaat 
o Partijen proberen bij vergevorderd conflict in eerste plaats schade te berokkenen aan tegenpartij, eerder dan 

zo goed mogelijke resultaten voor zichzelf te bekomen 
- Groepen eerder in conflicten dan individuen; hierbij ook meer kans op escalatie 
- Intergroep-publiekgoeddilemma: intra- en intergroepsaspecten verwerven met elkaar 
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o 2 groepen: groepsleden bepalen hoeveel ze tot groepspot bijdragen 
▪ Daarna kiezen om te coöpereren voor bonus of in competitie 
▪ Hoe meer groepsleden bijdroegen tot groepspot, hoe competitiever tov uitgroep → doet intra-groepscompetitie 

stijgen 
➔ Stijgende mate intergroepsconflict 
- Rationele kosten-batenanalyse: beslisser zal enkel geweld gebruiken wanneer de verwachte beloning de wss 

kosten overstijgt → nooit zeker dat zo’n analyse foutloos is (overschatten) 
- Integratieve complexiteit: hoge complexiteit impliceert dat beslisser alle relevante perspectieven met 

betrekking tot onderwerp afweegt en die dan in 1 coherente positie integreert → lage complexiteit: 1 standpunt 
o Wanneer diplomaten een laag niveau van complexiteit hanteerden, een van de partijen vlugger geweld 
o Ingewikkeldheid in de publieke communicatie bij een zakelijke oplossing van conflicten stijgt gradueel → 

beleidsmakers verhogen complexiteit in communicatie en vermijden zo oorlogen en conflicten 
o Voorspellende waarde: daling verkondigt nakende conflictescalatie + kan verrassingsaanvallen ontmaskeren 
→ verhoogde complexiteit: tegenpartij aanmoedigen om over conflict in debat te gaan 

- Naast cognitieve aspect escalerend conflict, ook enkele sociaal-emotionele processen die tot vertekende 
perceptie van de uitgroep leiden: tegenpartij = de anderen, gekarakteriseerd op een simplistische, extreme 
wijze (slecht en egoïstisch) 

o Wat wij in de vijand zien, is wat de vijand in ons ziet (dehumanisatie: extreem wij tegenover zij! → wreedheid: 
ethische en religieuze remmingen omzeild) 

- Vijandige-media-fenomeen: vertekende perceptie van mediaberichtgeving waarbij we denken dat media kant 
kiezen van tegenpartij 

- Bedreiging kan effectief zijn, maar het is verleidelijk om dreigmiddelen ook daadwerkelijk te gebruiken 
o Exp: deelnemers werken per 2 in gesimuleerde werkomgeving: elk leiding over transportbedrijf → zelfde weg 

delen: samenwerken 
▪ Ene conditie: een van beide mogelijkheid andere partij toegang tot weg te blikkeren en zo eigen winst 

verhogen 
▪ Andere conditie: beide deelnemers de mogelijkheid 
▪ Deelnemers blokkeerden regelmatig de weg als ze hiertoe middelen kregen, zelf als ze beide schade leden 

HOOFDSTUK 12: GROEPSPRESTATIES 

1. Collectieve processen 

 

- Groep: 
o Een groep wordt gewoonlijk omschreven als een set personen die minstens een van de volgende 

karakteristieken bezitten:  
▪ Directe interacties met elkaar  
▪ Gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie zoals geslacht, ras of etnische groep  
▪ Een gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot 
- Collectief: 
o Verzameling personen die aan een gemeenschappelijke activiteit deelnemen, maar weinig direct met elkaar 

in interactie gaan 

 
1.1 Sociale facilitatie: als anderen ons opwinden  

- Sociale facilitatie: het collectieve proces waarbij een individu door de aanwezigheid van anderen eenvoudige 
taken beter uitvoert, maar gehinderd wordt voor de prestaties op moeilijke taken. 

- Triplett (1897 – 1898)  
o Wielrenners rijden sneller per koppel dan alleen 
o Kinderen – vislijn oprollen (sneller met anderen dan alleen) 
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➔ Aanwezigheid  van anderen wekt het competitieve instinct op, waardoor prestaties verbeteren 

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

- Verder onderzoek: gemengde resultaten: soms heeft 
aanwezigheid anderen een ondermijnend effect op 
individuele prestatie → interesse in sociale facilitatie 
 

- Zajonc’s theorie  
o De loutere aanwezigheidstheorie: theorie die stelt dat 

loutere aanwezigheid van anderen voldoende is om 
sociale facilitatie te veroorzaken  

→ tegenstrijdige resultaten verzoenen 

o Dominante respons is snelste reactie op gegeven stimulus 
▪ De kwaliteit van de prestatie is afhankelijk van het type 

taak 

• Eenvoudige taak: dominante respons = juiste → prestatie 
stijgt 

• Complexe taak: dominante respons = foutieve → prestatie 
daalt 
 

➔ vb. je moet voor publiek spreken → fysiologische 
opwinding stijgt (bonzend hart) → wellicht niet veel ervaring met publiek spreken: niet nodige vaardigheden 
om dit tot een goed einde te brengen; grote kans dat je begint te stotteren en haperen/ mensen met veel 
ervaring nood aan stress om het tot een goed einde te brengen → aanwezigheid anderen versterkt in dit geval 
de dominante respons, voor geoefende spreker meteen ook gepaste respons 

- Zajonc, Heingartner en Herman 
o Kakkerlakken moeten van felverlichte doos via koker naar duistere doos lopen 
▪ Afhankelijke variabele: tijd die lichtschuwe kakkerlakken nodig hadden om naar veilige, donkere doos te 

vluchten 
o Loopgang: eenvoudige weg, liepen beter per paar dan alleen (makkelijke conditie: gewoon rechtdoor lopen) 
o Doolhof: weg met 90° hoek in, beter alleen dan per paar (moeilijke conditie) 
o Toeschouwers-conditie: plexi-glas doos met kakkerlakken aan beide kanten van doolhof, publiek veroorzaakte 

eveneens sociale facilitatie in conditie met eenvoudige loopgang en inhibitie in complexe conditie: zelfde 
resultaten! 

o  
- Positief resultaat nuanceren: 
o Sociale facilitatie effect bij eenvoudige taken: 

meer productie, geen toename van kwaliteit 
o Complexe taken: verlies van zowel kwantiteit als 

kwaliteit 
➔ potentiële positief effect van aanwezigheid 
anderen is zwakker dan potentiële negatief effect 

o  
- Aanwezigheid anderen bij geoefende taak leidt 

tot cardiovasculaire reacties die samengaan met 
patroon waarmee we volgens de onderzoekers op 
positieve uitdagingen reageren (mensen eten meer in aanwezigheid van anderen) 

- Aanwezigheid bij ongekende taken leidde dit tot cardiovasculair patroon dat gelijk zou lopen met reacties op 
bedreigende situaties 
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Drie hypothesen: één niet beter dan ander, maar bruikbaarheid afhankelijk van de situatie waarin ze worden 
toegepast! 

1. Loutere aanwezigheidstheorie (Zajonc) 

- Alleen sociale stimuli veroorzaken het sociale facilitatie-effect 
- Loutere aanwezigheid is een voldoende voorwaarde 

2. Verwachte evaluatietheorie (Cottrell) 

- Theorie die stelt dat aanwezigheid van potentiële beoordelaars sociale facilitatie veroorzaakt 
- Sociale stimuli (beoordeling is) zijn noodzakelijk voor het sociale facilitatie-effect, loutere aanwezigheid is niet 

voldoende 
- Onderzoek Cottrell: taak uitvoeren met 2 geblinddoekte of 2 niet-geblinddoekte handlangers: enkel sociale 

facilitatie in tweede conditie 

3. Distractie-conflict-theorie (Baron) 

- Aanwezige sociale (mensen, taken, competenties) en non-sociale (geluid, licht..) stimuli leiden de aandacht 
af en creëren een aandachtsconflict (aandacht voor taak en sociale omgeving), waardoor sociale facilitatie 
ontstaat.  

- Aanwezigheid van afleidende stimuli kan tot hogere prestaties leiden; vb. aanwezigheid anderen leidt tot 
betere prestaties op strooptaak: deelnemers letten door aandachtsverlies bv minder incongruenties uit taak 

o Bij moeilijke taken werkt afleiding niet 
- Loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facilitatie 

 

 

 

 

 

 

1.2 Sociaal lijntrekken: als anderen ons helpen 

- Sociale facilitatie treedt op bij coactie: identificeerbaarheid van individuele prestatie 
- Collectieve prestaties: enkel de collectieve output van de gemeenschappelijke individuele bijdragen is 

duidelijk, maar niet de individuele bijdragen (touwtrekken, applaudisseren) (geen coactie) 
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- Indien meerdere mensen aan een taak werken, stijgt dan de groepsprestatie?  
hoewel de teamprestatie stijgt, daalt de gemiddelde individuele prestatie. 
De marginaal toegevoegde waarde van een extra groepslid wordt kleiner naargelang de groep groter wordt. 

➔ Sociaal lijntrekken: de reductie van de individuele inspanning ten gevolge van het feit dat men in groep 
presteert.  

▪ Komt vaak voor bij uitvoeren eenvoudige motorische taken 
▪ Delen van verantwoordelijkheid met anderen reduceert inspanningen bij meer complexe prestaties  

• bv. estafettezwemmen, werken op collectieve boerderij, cognitieve taken (herinneren) 
- Twee verklaringen voor dit fenomeen: 
o Coördinatieverlies: afname van groepsprestatie door gebrek aan gelijktijdigheid van de inspanningen 
o Motivatieverlies: het leveren van een mindere prestatie omdat iedereen erop vertrouwt dat de andere 

groepsleden de gewenste prestatie leveren, waardoor men vlug tevreden is over de eigen bijdrage 

- Verschil tussen pseudogroepen (die denken een applaudiseertaak te doen) en echte groepen geeft indicatie 
van coördinatieverlies 

- Verschil tussen potentiële productiviteit en productiviteit van pseudogroepen geeft indicatie voor 
motivatieverlies 

Sociaal lijntrekken tegengaan → prestatie kan zelfs bevorderd worden, waardoor collectief een meerwaarde 
vormt:  

- Sociaal lijntrekken vermindert of verdwijnt indien: 
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o Taaknorm: mensen hebben een standaard beschikbaar waarmee ze hun prestatie kunnen vergelijken → 
collectieve prestatie wordt bevorderd door grotere inspanning, betere planning, betere controle en 
toegenomen engagement voor de groep 

o Identificeerbaarheid van de individuele inspanningen → taken waarbij individuele inspanningen 
oncontroleerbaar zijn en teamleden anoniem meewerken, meest vatbaar voor sociaal lijntrekken → 
gevoeligheid voor oordelen van anderen kan tot een verhoogde inspanning en prestatie leiden (bij 
gemakkelijke taken) 

▪ Bij collectieve taken best controles op individuele inspanningen inbouwen 
o Aanpakken van parasieten, medewerkers die zich niet ten volle inzetten en meegenieten van het succes van 

anderen → hoe kleiner groep en hoe meer we denken dat bijdragen voor de groep onmisbaar zijn, hoe kleiner 
de kans op parasiteren 

▪ Vermoeden van aanwezigheid van parasieten zorgt voor daling van inspanning van groepsleden die normaal 
wel hun best zouden doen = sukkelaarseffect/ sucker effect) 

o Sterke cohesie van groep en mate van groepsidentificatie: meer inspanning als ze denken dat opdracht 
belangrijk is voor ons ipv voor mij 

o De taak is betekenisvol voor wie ze uitvoert, engagement 
▪ Mensen werken harder aan uitdagende , interessante en persoonlijk relevante taken 
▪ Indien ze denken dat een lage groepsprestatie ook negatieve gevolgen heeft voor hen, gaan ze zich ook meer 

inspannen 
o Sociale compensatie: verhoging van motivatie door aanwezigheid van andere groepsleden van wie we een 

zwakke prestatie verwachten 
o De deelnemers vrouwen zijn i.p.v. mannen 
o De deelnemers afkomstig zijn van collectivistische culturen i.p.v. individiualistische 

 

1.3 collectieve processen: een integratie 

- Sociale facilitatie en sociaal lijntrekken zijn 2 fenomenen waarbij aanwezigheid van anderen een cruciale rol 
speelt → verenigt in een integratief model 

- Bij coactie treedt sociale faciliatie op bij gemakkelijke taken; terwijl een zwakke prestatie wordt geleverd bij 
moeilijke taken 

o Motor van dit effect bij integratieve model: aanwezigheid anderen leidt tot verhoogde fysiologische opwinding 
en verhoogde mogelijkheid om geëvalueerd te worden 

- Collectieve taken: aanwezigheid anderen leidt tot verlaagde prestatie bij eenvoudige taken → weinig 
opwinding, uitdaging en lage evaluatieangst omdat we ons gemakkelijk kunnen verbergen = klassieke sociaal-
lijntrekken-paradigma 
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2. Onenigheid en verschillende opinies 

2.1 Opiniedeviantie 

- Men is het niet altijd eens met elkaar. Hoe werkt dit in groepen? 
o Klassiek onderzoek van Stanley Schachter 
▪ groep moet oordeel vellen over een delinquent, ofwel adviseert de groep om delinquent strenger te straffen 

en zenden hem naar een instelling; of beslissen hem te behandelen met hoop hem weer op rechte pad te 
brengen 

▪ case is zo opgesteld dat groep het zeer waarschijnlijk over een bepaald oordeel zal eens zijn (kans geven) 
▪ vijf studenten zijn het eens met dit oordeel, twee niet (handlangers experiment): waarvan één ‘slider’ – iemand 

die achteraf nog van mening verandert, en één ‘deviant’ – iemand die hardnekkig bij contrastandpunt blijft, 
en één ‘mode’ – iemand die zich van in het begin bij de meerderheid aansluit. 

▪  
o Deviante groepsleden zijn het minst populair 
▪ na experiment: met wie zou je dergelijk experiment nogmaals willen doen, en wie stel je voor om aan meerdere 

gelijkaardige experimenten deel te nemen? 
▪ deviant is minst populair en minst bekwaam ingeschat 
▪ resultaten opvallend sterk voor groepen die communicatie tegenover deviant gestaakt hadden! 
▪ twee andere rolspelers even attractief en bekwaam beoordeeld als de rest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ de slider ontving initieel veel communicatie van de meerderheid (naar de minderheid), maar verminderde 
nadat hij zich bij de rest van de groep had aangesloten 

▪ deviant: globaal 4 keer meer communicatie dan slider, wellicht in poging deviant alsnog te overtuigen 

• vooral groepen met hoge cohesie negeerden op het einde de deviant 

 

- Klokkenluiders: vrij zeldzaam fenomeen: afwijzing van dissidenten (andersdenkenden), hechte groepen 
kunnen heel afwijzend reageren op klokkenluiders, riskeren carrière en reputatie 

- Kruglanski en Webster:  
o Afwijzing opiniedeviant vooral in stresserende situaties + waardering voor conformerende leden stijgt 
o Stressoren veroorzaken collectieve behoefte aan afsluiting, niet bereiken van consensus → frustratie 

projecteren op deviant 
- Soms is het heel moeilijk om in een hechte groep een norm te doorbreken en kan dit door andersdenkende 

(dissidente) groepslid als traumatisch worden ervaren 
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- In hechte groepen worden groepsleden met deviante opinies vlug tot de orde geroepen en heerst er vaak een 
druk tot ‘zwijgen’ (zelfs bij laakbaar of onethisch gedrag ten nadele van organisatie) 

- Zwarte schaap effect: wat als iemand faalt om de groep te helpen?  

Zwarte schaap effect:  

 

Leden van ingroep slechter 
beoordeeld dan leden uitgroep 
bij slechte toespraak, beter 
beoordeeld bij goede toespraak 

 

 

 

 

 

 

2.2 Sociale beslissingsschema’s (SBS) 

- SBS: regels over hoe groepen van een veelheid van beschikbare beslissingsalternatieven bij de aanvang van 
het groepsproces eindelijk tot een besluit komen. 

- De initiële persoonlijke keuzes hebben een impact op het groepsbesluit 
- SBS gebruiken dus de individuele keuzes om het groepsbesluit te voorspellen 
- Wanneer meerderheid in groep een bepaald alternatief kiest, zal dit uiteindelijk ook door de groep worden 

gekozen → zonder meerderheid geldt equiprobabiliteit: elk alternatief dat door minstens 1 groepslid 
gesteund wordt, maakt even veel kans gekozen te worden 

- SBS is een theoretische kansverdeling, al dan niet door empirische data bevestigd 
- Concept:  
o Veel groepstaken hebben een beperkt aantal mogelijke oplossingen die mutueel exclusief en eindig zijn (Aj, j 

= 1,2 ... n). Bijvoorbeeld, men dient te kiezen uit 6 kandidaten of uit drie ontwerpen. Groepen kennen een 
aantal leden (r) die elk één van deze alternatieven kiezen. Een SBS representeert de wijze waarop de 
verdeling van de individuele preferenties verbonden is aan de verdeling van de groepsbeslissingen. M.a.w., 
voor elke mogelijke verdeling van individuele preferenties voor de groepsbesluitvorming, voorspelt het SBS 
de waarschijnlijkheid dat de verschillende uitkomsten door de groep gekozen worden  
 
 

- Impact van taakonzekerheid: taakonzekerheid heeft een impact op welke beslissingsregel gehanteerd wordt 
o Bij erg ambigue taken (bv., welk van de 3 lichten zal (willekeurig) aanspringen) worden groepsbeslissingen 

het best ingeschat volgens de equiprobabiliteitsregel  
o Bij matige onzekerheid of bij een matiggestructureerde taak volgen de groepen een pluraliteitsregel. Bij 

dergelijke taken is de basis aanwezig om oneens te zijn en dient met de voorkeuren op een meer strikte 
(‘serieuze’) basis te combineren  

o Bij lage onzekerheid of erg gestructureerde taken, worden de beslissingen bepaald door de 
meerderheidsregel  
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SBS: Meerderheidsregel (zonder meerderheid equiprob. toepassen)  

 

Linker kolom: prediscussiedisributie van preferenties → kan dat alle leden optie A1 kiezen en niemand A2 of 
A3 = (4,0,0) 

Als A1 gesteund wordt door 3 personen en A3 door 1 = (3,0,1) 

➔ Groepskeuze (kolom van A123) bij allebei voor A1 met een kans van 100% en nooit A2/3 

Als er geen meerderheid is, elk alternatief evenveel kans vb. (2,0,2) zowel optie 1 als 3 50% kans; of bij (1,2,1) 
allemaal 33% 

➔ Als er 0 staat is er een meerderheid, behalve als 2 getallen gelijk zijn 

SBS: Links = equiprobabiliteit & Rechts = Pluraliteits 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equiprob.: vanaf dat er 1 stem is op een mogelijkheid dan maakt die evenveel kans als een 
andere mogelijkheid met 10 stemmen 
- Elke optie waar er dus minstens 1 stem op staat maakt evenveel kans om verkozen te 

worden 

en bij meerderheid is het zowiezo die optie met 10 stemmen 
Meerderheid = de optie die meer dan de helft van de stemmen heeft  
(bekijk totale aantal stemmen en kijk welke ervoor die ene optie zijn, weegt dat op 
tegenover de som van alle anderen dan heb je een meerderheid) 
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Pluraliteit = de optie die de meeste stemmen heeft  
(hier doe je hetzelfde als meerderheid maar zonder de som van de andere opties, gewoon de 
hoogste nemen) 

 

SBS: beoordelings- en probleemoplossingstaken 

- Bij een probleem-oplossing taak is een welbepaald alternatief het aanwijsbaar, objectief correcte antwoord. 
Er is een objectief criterium van succes in termen van redenering, logische regels, wiskundige operaties... De 
best passende SBS is waarheid wint, mits ondersteund 

o Groepen zullen slechts correct antwoord kiezen indien minstens 1 groepslid de juiste oplossing kent en 
bovendien nog 1 ander groepslid de juistheid van die oplossing kan bevestigen (ook zonder initiële beschikking 
over het juiste antwoord) 

- Bij een oordeelstaak is er geen juist antwoord volgens logische regels. Dergelijke taken betreffen, bv., 
politieke, attitudinale en esthetische oordelen. Het enige criterium voor succes is de consensus met de andere 
groepsleden of externen. De best passende SBS is de meerderheidsregel.  

Minder- en meerderheden  

- Meerderheden oefenen invloed uit via informationele processen en via normatieve processen →  
- Godwin & Restle (1974) introduceerden het concept “Drawing power” (DP).  
- Bestudeerden zespersoonsgroepen die een esthetisch oordeel dienden uit te voeren → positief verband 

tussen grootte van fractie en haar aantrekkingskracht  
o Score van 1 ~ aantrekkelijkheid van eenpersoonsfractie om rest van groep te overtuigen 
o Meerderheden hebben meer aantrekkingskracht dan minderheden en vooral grote meerderheden zijn 

attractief 
o Aantrekkingskracht stijgt snel wanneer de fractie groter wordt → aantrekkingskracht van 2 tot 5 

persoonsfracties: 2.48, 8.33 … 
o Men zou ervan kunnen uitgaan dat er een lineaire DP- stijging is met de fractiegrootte (bv, DP = 2 bij fractie 

van 2 leden; DP = 3 bij 3 leden enz), maar de auteurs vonden een volgend patroon: DP = 2.48, 8.33, 46.0, en 
189.1 bij 2,3,4,5 leden fracties. Vraag: Ondersteunen deze resultaten het mechanisme van informationele 
beïnvloeding?  

- Grote fracties oefenen meer normatieve druk uit 
- Verrassende aan dit onderzoek: normatieve proces veel krachtiger dan informationele invloed; toch voor 

dit soort taken 
- Minderheden die de groep domineren zijn heel uitzonderlijk, zelfs met goede argumenten 
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Toepassingen SBS: gerechtspsychologie 

- De macht van de aantallen speelt ook bij rechtszaken. Jury's beslissen volgens de meerderheidsregel, maar 
vertonen een neiging tot mildheid  

- Onderzoek met schijnjuries (‘Mock juries’): Stasser e.a. (1982)  

 

2.3 Groepspolarisatie 

− = overdrijving van initiële tendensen door groepsdiscussie 

− Stoner: vroeg aan deelnemers om te kiezen tss minder of meer risicovol alternatief, vb. veilige optie van 
medicijn of nieuw medicijn dat ofwel super goed werkt ofwel echt schadelijk is, wat moet de kans van 
megasucces dan zijn om voor dit tweede te kiezen? 60%/80% 

o Deelnemers beantwoorden deze keuzedilemma’s individueel voor het groepsgesprek, waarna ze in groep tot 
een gezamenlijk oordeel dienden te komen 

o Ipv voorzichtig of gemiddeld te oordelen, nam de groep net risicovollere beslissingen dan gemiddelde 
individuele beslissingen 

▪ ‘risky shift’: de tendens om in een groep risicovoller gedrag aan te stellen dan gemiddeld door de afzonderlijke 
individuen wordt gesteld, ‘cautious shift’: veel mensen die weinig durven bij elkaar zorgt voor nog minder 
risico’s nemen 
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▪ Dus: iemand die een bepaalde overtuiging heeft, zal worden aangewakkerd/nog meer tegengehouden door 
versterking van de groep 

▪ Drang van groepen om het initiële sentiment onder haar leden te intensifiëren 

− Volgens enkele auteurs: groepspolarisatie voor groepen die frequent samenkomen zorgt voor een steeds 
grotere polarisatie! 

o Bijvoorbeeld een groep politieke extremisten worden nog extremer door steeds met elkaar te overleggen 
o Polarisatie zorgt voor steeds extremere attitudes tot op het punt dat het wereldbeeld van de leden van 

dergelijke groepen afwijkt van hoe anderen naar de wereld kijken.  

− Twee processen ter verklaring: 
o De overtuigende argumententheorie: stelt dat groepspolarisatie het resultaat is van het aantal en de 

overtuigingskracht van argumenten die in de groepsdiscussie aan bod kwamen 
▪ Grote kans dat er meer argumenten gegenereerd worden door de initiële meerderheid (ze zijn met meer 

personen) 
▪ Vooral nieuwe argumenten hebben een grote impact (voor zover ze juist en geldig beschouwd worden) 
▪ Herhalen van oude (reeds vermelde) argumenten zorgt voor bevestiging van het eigen standpunt, vertrouwen 

hierin stijgt 
o Sociale vergelijking: groepspolarisatie verklaard door uitwisslen standpunten! ontdekken dat anderen jouw 

uitgesproken mening delen versterkt je eigen mening en leidt tot verhoogde motivatie om de norm verder te 
bevestigen en eventueel te overdrijven → nieuwe extreme norm ontstaat (dit gebeurt echter slechts met mate 
of voor een bepaald domein) 
➔ Beide processen versterken elkaar! 
 

- Argumenten zijn vooral overtuigend wanneer ze door gelijkgestemden naar voren worden gebracht 

 

3. Groepsprocessen 

3.1 Groepsprestatie 

− Combinatie van talent en sociale vaardigheden → grootse prestaties 

− Werkelijke groepsproductiviteit = potentiële productiviteit verminderd met procesverliezen  
o Productiviteit hangt af van de (1) aard van de taak en de eisen die daardoor aan de samenwerking gesteld 

worden en (2) de mogelijkheden van de groepsleden. 
o Procesverliezen kunnen opgesplitst worden in coördinatieverliezen en motivatieverliezen 

− Verliezen zijn taakafhankelijk 
o Opdeelbaarheid taak (taak verdelen in meerdere delen → taakverliezen zullen minder groot zijn) 
o Maximaliserende en optimaliserende uitkomsten (maximaliserend: zo veel mogelijk van iets doen → vooral 

motivatieverlies, optimaliserend: zo goed mogelijk → vooral coördinatieverlies) 
o Combinatieregels individuele bijdragen in groepsproduct 
▪ Additieve taak  

• De groepsprestatie is gelijk aan de som van de individuele prestaties. De samenwerking is effectief als alle 
groepsleden zo veel mogelijk bijdragen.  

• Bijvoorbeeld collectes voor een goed doel/ applaudiseren 

• Minimum aan interactie → vooral motivatieverliezen (zie sociaal lijntrekken) 
▪ Conjunctieve taak 

• De groepsprestatie wordt bepaald door het groepslid met de geringste capaciteiten. Groepsleden zijn 
volstrekt afhankelijk van elkaar en ieder groepslid dient bijdrage te doen. 

• Succes of falen wordt bepaald door de zwakste schakel in de ketting  

• Bijvoorbeeld ploegentijdrit 

• Itt additieve taak zijn groepsprestaties hier gewoonlijk slechter dan doorsneeprestaties van de individuen; 
zwakste groepsleden worden in deze setting aangezet om harder hun best te doen → individuele prestatie 
stijgt een beetje = Köhlereffect 
→ coördinatieverliezen (kunnen in beperkte mate opgevangen worden door motivatiewinsten) 

▪ Disjunctieve taak  
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• De groepsprestatie is functie van de capaciteiten van het beste groepslid. Groepsleden moeten keuze 
maken uit verzameling individuele prestaties, bijdragen of kennisinhouden 

• Slechts 1 succesvol idee nodig, ongeacht aantal mislukkingen 

• Groepen voorsprong op individuen: hoe meer personen aan de taak werken, hoe groter de kans dat iemand 
de oplossing vindt 

• Als oplossing niet gemakkelijk te identificeren is, bestaat de kans dat groep deze niet implementeert 
• Bv., groepsquiz, probleemoplossende groep  
→ coördinatieverliezen 

▪ Compenserende taak  
• Taak waarbij groepsleden een gemiddelde maken uit de individuele bijdragen, meestal goede prestatie, vaak 

beter dan bij interactieve groepen → niet in groep vergaderen, maar wiskundig gemiddelde nemen van 
individuele oordelen (eenvoudig/ complex) 

• Indien een groepsoordeel te veel bepaald wordt door een dominant, maar niet-competent individu, dalen de 
prestaties  

Type taak Effect op productiviteit 

Additief Beter dan het beste groepslid 

Compenserende Beter dan de meeste groepsleden 

Disjunctief (obj) Gelijk aan het beste groepslid 

Disjunctief (oo) Slechter dan het beste groepslid 

Conjunctief (uni) Gelijk aan het slechtste groepslid 

Conjunctief (deelb) Beter dan het slechtste groepslid (als subtaken goed verdeeld) 

 

3.2 Brainstormen 

− Brainstormen is een techniek om in groep creatieve ideeën te genereren, waarbij groepsleden aangemoedigd 
worden vrijuit te spreken, zonder elkaars bijdrage te bekritiseren  

o Gebruik maken van verhoogde expressiviteit van de leden 
o Nadruk meer op kwantiteit dan kwaliteit 

− Ontwikkeld door Osborn: betoogde dat groepen via deze procedures meer en betere ideeën kunnen 
genereren dan individuen → basisprincipes:  

o Formuleer elk idee dat in je geest opduikt, zelfs als het eerder bizar lijkt 
o Hoe meer ideeën men lanceert hoe beter  
o Maak je geen zorgen omtrent de kwaliteit van de ideeën, ze kunnen immers achteraf beoordeeld worden op 

hun kwaliteit  
o Alle ideeën zijn van de groep en iedereen kan dus voortbouwen of gebruik maken van elkaars bijdragen 

Problemen: 

− Nominale groepen (aantal individuen dat alleen en onafh aan een taak werkt) produceren vaak meer en betere 
ideeën dan in interactieve groepen 

o Brainstormgroepen halen slechts de helft van de productie van nominale groepen met evenveel personen.  

− Productieblokkering 
o Doordat men naar anderen moet luisteren, brengt men zelf minder ideeën in de groep 

− Profitariaat/ parasiteren 
o De motivatie om bij te dragen daalt als anderen productief zijn  

− Evaluatieverwachting 
o Vrees voor kritiek van anderen, om als bizar over te komen  

− Prestatiematching 
o In groep kan de individuele norm door de prestaties van andere groepsleden beïnvloed worden, waardoor 

initiële zwakke groepsprestaties gecontinueerd worden omdat elk individu zich aan de overheersende lage 
norm spiegelt.  
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o De zwakste prestatie kan door iedereen geëvenaard worden maar de beste prestatie niet, vandaar de 
nivellering van de groeps-prestatie naar beneden toe  

Brainstormen: illusie van productiviteit 

− Leden van brainstorm groepen: 
o evalueren de eigen prestaties positiever dan individuen in nominale groepen  
o denken dat de groep beter presteert 
o vinden dit leuk, schept welbehagen en cohesie → illusie van productiviteit  

− aangeraden om brainstormsessies in groep af te wisselen met individueel brainstormen: verhoogt zowel 
productiviteit als plezier 

Voordelen elektronische brainstorming 

− Produktieblokkering is geringer omdat de discussie parallel verloopt en men zich concentreert op bepaalde 
discussiedraden  

− Profitariaat kan beperkt worden door on-line registratie van alle individuele bijdragen  

− Evaluatieverwachting is geringer omdat groepsleden anoniem kunnen bijdragen  

− Prestatiematching is geringer omdat de discussie parallel verloopt via verschillende discussie-aders of draden 
(threads)  

− Groepsleden worden gestimuleerd door de ideeën van anderen te zien  

→ elektronisch brainstormen kan tot betere prestaties leiden dan nominale groepen 

 

2.3 Vertekende steekproeftrekking 

− Brainstorming bevordert creativiteit maar niet de objectiviteit en volledigheid van informatieverzameling  

− Gedeelde komt veel vaker aan bod dan unieke informatie, veel kans om unieke informatie te missen → grotere 
kans op foutieve beslissingen = vertekende steekproeftrekking 

o Ongedeelde of unieke informatie is informatie die slechts aan een groepslid bekend is. Brengt het groepslid 
die informatie niet in het gesprek, gaat de kennis verloren → komt niet vaak aan bod 

o Gedeelde informatie is kennis die door elk groepslid gekend is voorafgaand aan de groepsdiscussie, dit zijn 
ook de feiten die vooral bediscussieerd en besproken worden  

o Unieke informatie wordt disproportioneel weinig vermeld tijdens groepsdiscussies. Deze informatie – als ze 
vermeld werd – wordt daarenboven veel minder herhaald. Het resultaat is dat unieke informatie weinig impact 
heeft op de groepsbeslissing. Groepen bediscussiëren vooral gedeelde informatie die reeds bekend was bij 
de leden.  

Hidden profile en enkele bevindingen 

− Hidden profile: Een gebrekkige uitwisseling van unieke informatie kan ertoe leiden dat verkeerde alternatieven 
verkozen worden  

− Bij hidden profiles bevoordeelt de gedeelde en unieke informatie verschillende beslissingsalternatieven.  

− Situatie is minder schadelijk wanneer de gedeelde en de unieke informatie beiden voordelig zijn voor het 
beslissingsalternatief.  

− Enkele onderzoeksbevindingen 
o Reimer et al: een meta-analyse bracht aan het licht dat gemiddeld 54% van de gedeelde en 34% van de 

unieke informatie aan bod komt  
o Hoogste niveaus van vertekende steekproeftrekking komen voor wanneer er gekozen moet worden uit een 

groot aantal beslissingsalternatieven en wanneer de groepsdiscussies lang duren 
o Bewustzijn van het ongedeeld karakter van de informatie verhoogt de kans dat ze medegedeeld wordt  
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o Groepsnormen kunnen de uitwisseling van unieke informatie bevorderen 
o Naarmate een groep meer ervaring heeft, wordt gedeelde informatie meer beklemtoond  
o Groepsleden laten unieke informatie vaak naast zich liggen, komen hier minder op terug; dit blijkt uit het feit 

dat deze info minder herhaald wordt 
o In groepen waarin de leider de leden aanzet tot participatie, wordt tijdens de groepsdiscussies betere 

uitwisseling van unieke (en gedeelde) informatie geconstateerd dan in groepen waarin de leider 
richtinggevend is 

− Probleem: groepen met een grotere taakervaring en een langere geschiedenis van samenwerken richten de 
aandacht meer op gedeelde informatie en zijn minder geneigd unieke informatie te gebruiken 

o Ook als leden van de groep minder op elkaar lijken → minder unieke informatie 

 

 

 

 

 

 

  opgelet: zeker een examenvraag! 

Status en unieke informatie  

− Groepen waarin men veel (of enkel) gedeelde informatie bediscussieert, vindt men dat de andere groepsleden 
meer competent zijn, meer taakkennis hebben en meer te vertrouwen zijn  

− Groepen die enkel unieke informatie kregen, dachten minder taakrelevante kennis te hebben, maar hebben 
wss toch meer elementen van de puzzel ter beschikking 

o Gedeelde informatie wordt beloond met knikkende hoofden en bevestigende woorden; unieke info minder 
geconfirmeerd 

− Aanwezigheid unieke informatie is eigenlijk hinderlijk: interfereert met vinden van een gemeenschappelijke 
basis om te beslissen 

− Status heeft effect op de mogelijkheden om unieke informatie in de groepsdiscussie te brengen  
o Lage status groepsleden hebben de neiging om te vertellen wat iedereen al weet, waardoor zij in hun kennis 

met bevestigende knikjes geaffirmeerd worden  
o Unieke info vanwege experts en hoge statusleden wordt beter herinnerd  

− Groepen hebben moeite om voordeel te halen uit aanwezigheid van verschillende perspectieven 
 

3.4 Groepsgeheugen 

− Transactief geheugen: De groep kan de beschikbare informatie verdelen onder de groepsleden, waardoor de 
leden elk apart een portie van die informatie kunnen onthouden 

o Best toewijzen aan groepsleden die meer expertise en interesse hebben in dat bepaald gedeelte! → diffuse 
statuskenmerken zoals geslacht hanteren om expertise van leden ten onrechte af te leiden 

o Procesverliezen mogelijk  

− Inefficiënte toewijzing van informatie (coördinatieverlies) is de grootste bedreiging. Dit moet bewaakt worden 
en verbetert over tijd (groepen scherpen na verloop van tijd hun vaardigheden om info te stockeren aan)  
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o Sommige studies tonen aan dat prestaties van nominale groepen beter zijn dan interactieve groepen met 
gelijk aantal leden 

− Voordeel van transactief geheugen bij complexe taken die het simultaan gebruik van meerdere 
informatiebronnen eisen, individuele capaciteit schiet hier te kort  

− Transactief geheugen is gerelateerd aan betere taakprestaties, creativiteit  

− Groepen verscherpen na verloop van tijd hun vaardigheden aan om informatie te stockeren  

 

3.5 Heuristieken 

− Verwachting dat groepen objectiever zijn dan individuen correct? 
o Benadering van een individu met een aantal verwachtingen, waarbij ze vooral info zoeken die overtuiging 

bevestigt terwijl disconfirmerende info over het hoofd wordt gezien.  
o Corrigeren groepsleden elkaar hierin?  

− Experiment van Dawes:  
o Oordeel vormen over scenario waarin bedrijf de productieafdeling naar lageloonlanden wou overbrengen 
o Groepen vormen van leden met zelfde opinie 
▪ Unanieme groepen: grootste vertekening → gingen meest op zoek naar confirmerende informatie 
▪ Eén lid met contra-opinie 
▪ Twee leden met contra-opinie: minder vertekening dan individuen 
▪ Controleconditie: alleen werken 
o Mogen nog extra info lezen die oordeel bevestigt/ontkracht 

→ groepen doen het niet perse beter dan individuen + unanimiteit in groepsverband vormt slechte conditie 
om objectief naar informatie te zoeken 

− Confirmatievertekening treedt soms meer op bij groepen (Dawes, 1980)  

− Groepen vertonen dezelfde vertekeningen in de informatieverwerking als individuen, maar zelfs in nog grotere 
mate; heuristieken vertekenen de beoordelingen van groepen nog sterker dan die van individuen 

o Groepen sterker dan individuen geneigd om nadruk te leggen op representativiteit van een gebeurtenis, 
overschatting van de kans dat iets zal gebeuren op grond van de typische kenmerken ervan 

o Wat ze ook meer dan individuen doen is de neiging om basisfrequentievalstrik toe te passen: te weinig 
gebruik van numerieke basisfrequenties, maar baseren hun oordeel daarvan op meer levendige, niet 
noodzakelijk betere, informatie  

o Verstrikking (= escalatie-effect) treedt op als het engagement voor een falende actie wordt verhoogd om de 
al gedane investeringen te rechtvaardigen  

o Groepen gaan zich nog sterker en extremer engageren voor een falend project dan individuen (bijvoorbeeld 
extreem veel geld, tijd, middelen spenderen aan Ring Antwerpen terwijl project beter zou stoppen) 
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3.6 Strategieën die groepsefficiëntie verhogen 

− Onderzoek heeft aangetoond dat winsten in de groepsefficiëntie kunnen verkregen worden door de 
implementatie van specifieke strategieën. 

− Normen die aanzetten tot de kritische en grondige verwerking van informatie kunnen de groepsprestatie 
bevorderen 

o Als groepen geprimeerd worden tot tegenfeitelijk denken (voorstellen van alternatieve gebeurtenissen en 
uitkomsten die gemakkelijk gebeurd zouden kunnen zijn), bespreken ze nadien meer unieke informatie → 
meer accurate oordelen dan groepen die niet geprimeerd werden 

o Verhoogde motivatie om informatie te verwerken leidt tot een betere verspreiding en integratie van informatie 
in de groep, kwaliteit van beslissingen en oordelen stijgt 

 

o Experiment: sommige groepen aan collage laten werken, creatieve taak waarvoor consensus vereist is; 
andere groep: taak waarin ze controversieel beleidspunt van de faculteit bespraken → zo veel mogelijk 
argumenten aanreiken die zowel voor als tegen het beleid ingingen → taak moedigde onafhankelijke, kritische 
analyse aan 

▪ Volgende taak: beslissing nemen in een hidden profile taak 
▪ Wanneer groep eerst consensustaak afwerkte, werd de unieke informatie niet in de groepsgesprekken 

gebracht: oordelen vaak verkeerd  
▪ andere groep die eerst taak met kritisch denken afmaakte, namen dikwijls juiste besluit omdat ze unieke 

informatie wel bediscussieerden  

 

− Duidelijke doelstellingen leiden tot een betere groepsprestatie  
o Moeten wel specifiek, uitdagend en haalbaar geformuleerd worden  
o Groepsleden hebben neiging om te kiezen voor gemakkelijke doelstellingen waaraan de meeste groepsleden 

kunnen voldoen, waardoor de groep minder presteert 

− Beloningen 
o Bereiken van gepersonaliseerde doelen, collectief beloond of hybride (team beloond, maar best presterende 

teamleden ontvangen nog meer) 
o Gedeelde beloningen wakkeren een prosociale motivatie aan, waarbij aandacht uitgaat naar wederzijdse 

interactie en uitwisseling tussen de teamleden 
▪ Leidt ook tot afname van individuele verantwoordelijkheid, waardoor er door sociaal lijntrekken minder 

inspanningen worden geleverd 
o Individuele beloningen verhogen individuele inspanningen en aandacht voor bereiken van doelstellingen 
▪ Moedigt samenwerking tussen teamleden niet aan 
o Hybride beloningen zetten dilemma tussen aandacht voor eigen prestatie en teamprestatie op scherp → 

conflict tussen aandacht voor het zelf een aandacht voor team  

− Planning  
o Vooral belangrijk indien de groep beschikt over de nodige expertise, de juiste taak plannen voor de juiste 

expert bevordert prestaties  
o Experiment: terroristisch complot oplossen → zaak gebaseerd op een reeks informatie over verdachten, 

mogelijke locaties en geplande activiteiten 
▪ Om zaak op te lossen: teams juist gebruikmaken van verschillende soorten info (verbaal of onduidelijke foto’s 

van gelaten van verdachten) 
▪ Pretest: scores op verbaal geheugen en vermogen om gelaten te herkennen (bovenste 10% van 1 taak en 

niet andere waren de experten) 
▪ Groepen ofwel met expert verbaal geheugen en gelaatsherkenning, 2 non-experten of zonder 
▪ Helft van de teams ontving geen instructies om planning te maken 
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▪ Planning had geen effect op de prestatie van de non-expertgroepen, maar duidelijk positief effect op prestatie 
expertgroepen 

 

 

 

 

 

  

 

4. Groepsdenken: het perspectief verliezen 

− Een beslissingsstijl van een groep die gekenmerkt wordt door een overdreven tendens onder groepsleden om 
het met elkaar eens te zijn  

− Voorbeelden 
o Invasie van de varkensbaai (Kennedy)  
o Nixon’s poging om Watergate schandaal in de doofpot te steken  
o Ontploffing van de Challenger en Columbia  

4.1 Het groepsdenken model 

- Groepsdenken = beslissingsstijl van een groep gekenmerkt door de overschatting van de groep, een gesloten 
groepsgeest en een overdreven tendens onder groepsleden om het met elkaar eens te zijn  

- Globaal model van groepsdenken door Janis, zeven criteria waaraan een groep moet voldoen voordat men 
van groepsdenken kan spreken. 

o Groepsdiscussie moet zich beperken tot slechts enkele alternatieve oplossingen (dikwijls slechts 2) 
o Groepsleden gaan nauwelijks in op factoren die de uitvoering van de beslissing kunnen hinderen of beletten 
→ kan altijd mislopen, vb. wanneer er onvoorziene tegenslagen optreden 
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- Symptoom 1: overschatting van de groep 
o Als onze leider en de groep ervan uitgaan dat alles in orde is, moet het plan wel lukken → oneindig vertrouwen 
o Vaak bij hechte groepen met groot ‘wij’-gevoel 
o Vaak grote bewondering voor groepsleider 

 

- Symptoom 2: gesloten groepsgeest 
o Leden van kleine, hechte groepen hebben een ‘esprit de corps’ → ontwikkelen die onbewust tot een aantal 

gedeelde illusies en verwante normen, die het kritisch denken en accuraat inschatten van de realiteit beletten 
o Beschouwen zichzelf als de “good guys” → stereotype uitgroep en verheffen van eigen moraliteit leidt tot 

herdefinitie van probleem: teamleden delen onrealistische assumpties = collectieve rationalisaties 

- Symptoom 3: verhoogde druk tot uniformiteit 
o Groepsleden bij besluiten soms twijfels, maar zijn bang om als zwak of zacht te worden afgeschilderd 
o Wanneer een groep van individuen die elkaar respecteren tot een consensus komt, gaan we ervan uit dat dat 

de waarheid moet zijn → vertrouwen in groepsconsensus vervangt het individuele, kritische denken en de 
onafhankelijke inschatting van de realiteit 

o Onderdrukken latente meningsverschillen zonder dat ze dit zelf door hebben 

4.2 Empirische onderzoeken 

− Relatief weinig empirisch onderzoek naar groepsdenken: 
o Methodologische problemen: grote aantal antecedente variabelen  vereist flink aantal onafhankelijke factoren: 

veel deelnemers in experimenteel design → codeertabellen zouden bij kwalitatief onderzoek heel groot zijn → 
grote aantal symptomen vereist hoog aantal metingen 

o Theoretische ambiguiteiten: kan strikt geïnterpreteerd worden door ervan uit te gaan dat groepsdenken slechts 
voorkomt indien alle antecedente factoren aanwezig zijn 

▪ Andere interpretatie: additief model: aanwezigheid van 1 of meer antecedente variabelen zorgt voor een 
evenredige stijging van de groepsdenken-symptomatologie 

➔ Beide niet door resultaten ondersteund 
▪ Bepaalde combinaties van antecedente factoren dienen aanwezig te zijn (sluit best aan bij data) 

o Operationalisaties concepten onduidelijk! 
▪ Groepsdenkenstudies: 2 categorieën: 

Gevolgen 

- Gebrekkige besluitvorming 
- Grotere kans op foutieve 

besluitvorming 

Symptomen 

- Gesloten groepsgeest 
- Overschatting van de groep 
- Verhoogde druk tot uniformiteit 

o Druk op dissidenten 
o Zelfcensuur 
o Illusie van eensgezindheid 
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• Gebaseerd op gevalstudies 

• experimenten  
▪ Geen volledige ondersteuning model, noch de ontkrachting ervan → negatieve denkers: wanneer bepaalde 

delen van model niet bevestigd worden door empirie, moet model volledig afgewezen worden  

→ cohesie blijkt geen goede predictor van groepsdenken te zijn; maar combinatie met andere variabelen 
kunnen wel tot groepsdenken leiden 

4.3 Groepsdenken voorkomen 

− Doorbreek isolement 
o Raadpleeg buitenstaanders 
o Aanwezigheid persoon die groep moet herinneren aan vroegere, foutieve beslissingen en info verschaft over 

gevaren van vertekende besluitvormingsprocessen 
o Vraag experten om standpunten van de groep in vraag te stellen  

− Doorbreek conformiteit 
o Installeer aparte werkgroepen en commissies elk met een eigen leider, die regelmatig aan de groep 

rapporteren 
o Laat iemand de rol van “advocaat van de duivel” vertolken  
o Laten toenemen van heterogeniteit, installeren van groepsnorm die kritisch denken aanmoedigt…  

− Leiderschapsstijl 
o De leider blijft onpartijdig tot de beslissing genomen is  
o Leiders moedigen kritisch denken aan  

− Genereer alternatieven 
o Alle mogelijke reacties van andere partijen worden besproken, ook de  

− Positieve reacties 
o Laat de mogelijkheid open om op een beslissing terug te komen  

 
Computertechnologie 

− Computergestuurde discussiegroepen  
o bevorderen anonimiteit, 
o reduceren statusverschillen, 
o beperken de rol van leiders, 
o verlopen parallel, leden kunnen simultaan bijdragen tot groepsproces → kans op onafhankelijke ideeën 
o kunnen geregistreerd worden  
o richten de aandacht op ideeën ipv op relaties  

− Dit alles kan groepsdenken tegengaan  

4.4 Epiloog  

− Groepen slagen er vaak niet in om hun potentieel waar te maken  

− Nominale groepen presteren vaak beter  

− Maar, beslissingen worden beter gedragen en groepsleden voelen zich gebonden aan de groep en haar 
besluiten 

− Groepen appelleren aan het democratische ideaal dat iedereen gehoord en betrokken moet worden in het 
besluitvormingsproces  

 

HOOFDSTUK 13: STEREOTYPEN, VOOROORDELEN EN DISCRIMINATIE 
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Begrippen die we hanteren in het hoofdstuk: 

Stereotype: Mentale constructie over individuen uit een sociale categorie, die welbepaalde kenmerken delen: 
positief, negatief of beiden (iets cognitief, een schema) 

Vooroordeel: dit is negatief affect tegenover individuen, gebaseerd op hun groeplidmaatschap aan een 
bepaalde sociale categorie (niet cognitief, maar affectief)  

- Gevolgen soms beperkt, maar soms ontnemen ze kansen op zelfontwikkeling en op het leveren van 
betekenisvolle bijdragen aan de maatschappij 

- Studie Allport en Postman: 
o Pp zagen een tekening van een vol metrostel waarop een keurige Afro-Amerikaanse man in pak te zien was 

en een blanke man die een scheermes vasthield 
o 1 deelnemer bekeek de afbeelding heel kort en beschreef die dan aan een andere pp die hem nog niet gezien 

had 
o Deze gaf de beschrijving opnieuw door enz. 
o 6 communicatieronden 
➔ In meer dan de helft van de gevallen lag op het einde het scheermes in handen van de zwarte man 
➔ Kan ook voorkomen bij personen die geen vooroordeel hebben tegen zwarten → onbewust cultureel 

stereotype dat een Afro-Amerikaan opvliegend is en bijzonder graag wapens hanteert 
- Kan ook verstrekkende gevolgen hebben → nadenken over beperkte kansen die leden van etnisch-culturele 

minderheden soms krijgen en de kwalijke gevolgen hiervan 
o 13 900 valse applicaties verspreid voor  3 255 vacatures 
o Sommige brieven verzonden door gewone Canadezen, anderen droegen namen van India, Pakistan, 

Griekenland of China 
o Allemaal zeer competente cv’s, maar 15.7% kandidaten met Engelse klinkende naam kregen een uitnodiging 

en van de andere maar 6% → groot verlies voor hen, maar ook voor de maatschappij 

(Etnische) Discriminatie: Gedrag gericht naar individuen, gebaseerd op hun groeplidmaatschap aan een 
bepaalde sociale categorie (duidelijkst te onderscheiden) → andere groep dan jij anders behandelen 

 
Stereotypen en vooroordelen kunnen we in de praktijk erg moeilijk van elkaar onderscheiden. Kenmerken zijn 
zelden neutraal, in de stereotypen zit bijna altijd een affectieve component die met vooroordelen te maken 
heeft.  

- 37% personen met vreemde afkomst hadden het gevoel dat ze gediscrimineerd werden 
- 12% slachtoffer van racistisch geïnspireerde misdaad 
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- Immigratie is in veel Europese landen een controversiële kwestie → discriminatie is van alle tijden en komst 
overal voor (Vlaams Belang & PVV: partij voor de vrijheid) 

1. Trends in en gevolgen van etnische vooroordelen 

1.1 Trends in etnische vooroordelen en attitudes tegenover migratie  

- In de VS lijkt vooroordeel op de terugweg (over decennia; vb. 15 jaar geleden in VS en nu) 
→ vermindering, ook al zouden we dit niet zeggen, we komen van tijden waarin zwarte mensen ingezet werden 
in de slavernij en dergelijke dus in dat opzicht is het fel verminderd. 

- In Europa is er opleving van antimigrantsentiment in de late jaren 1980 en vroege jaren 1990 (boost Vlaams 
blok) 
→ studie toont aan dat tussen midden jaren ’70 en midden jaren ’80 het niveau van negatieve attitudes tov 
allochtonen daalde. Vanaf de late jaren ’80 keerde dit om en was er weer een stijging! 

- Nadien zijn er land-specifieke evoluties, afhankelijk van werkloosheid en migratiestromen: fluctuerend  

2. Soorten vooroordelen 

 

Vooroordelen worden tegenwoordig subtieler geuit → etnische vooroordelen zijn bij iedereen aanwezig, zeker 
op onbewust niveau (zowel bij leden van meerderheidsgroepen als bij leden van etnische of culturele 
minderheden)  

Heel veel onderzoek toont aan dat er iets anders in de plaats komt: subtiele en grove vooroordelen 

Tabel: hoe staan blanke Amerikanen tov bepaalde issues op een bepaald tijdstip?  

1. Kenmerken die worden toegeschreven aan afro-Amerikanen (hoeveel procent is hoeveel mensen het 
zouden aanvaarden) 

 Een enorm grote daling tussen 1933 en 1993!  

2. Zouden  we ermee kunnen leven indien afro-Amerikaan ... (collega, vriendenkring, ..) is?  

Tolerantie van blanke Amerikanen ten opzichte van afro-Amerikanen stijgt aanzienlijk 

➔ openlijke, grove vormen van racisme zijn sterk gedaald (US), maar er bestaan nog meer vormen van 
racisme waarmee we rekening moeten houden.  
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2.1 Subtiele en grove (etnische) vooroordelen  

- Duidelijk beeld over grove vooroordelen, maar weinig consensus over subtiele vooroordelen 
- Grove vooroordelen hebben betrekking op allerlei opvattingen die bepaalde bevolkingsgroepen als 

minderwaardig portretteren 
o Vaak denken bevooroordeelde mensen dat inherente verschillen tussen etnische groepen volledig terug te 

brengen zijn tot biologische, genetische factoren 
o Mensen van verschillende etnische groepen hebben het best zo weinig mogelijk contact met elkaar en leven 

het best afgescheiden 
o Negatieve emoties gepaard met etnisch culturele minderheden 

- Subtiele vooroordelen: aanwezigheid van spanningen en ongemak, die tot subtiele, vaak onbewuste vormen 
van vooroordelen en discriminatie leidt 

o Veel zeggen dat ze voor gelijkwaardigheid zijn, maar staan toch niet helemaal achter gemengde huwelijken 
- Subtiel racisme, bijvoorbeeld, is een vorm van verborgen racisme die geuit wordt wanneer het gemakkelijk te 

verdedigen (‘rationeel’), sociaal aanvaardbaar en veilig is.  
o Bv bovenstaand experiment, zie tabellen (experiment Dovidio en collega’s (1997) → zien leden van etnisch-

culturele minderheden niet als lui en ongedisciplineerd; maar ze zeggen dat ze in onze maatschappij niet 
slagen omdat hun waarden en normen over het belang van onderwijs uiteenlopen van wat we hier denken 
(verantwoordelijkheid ligt bij hen) 

o Het ontkennen van discriminatie 
o Zeggen dat je geen positieve emoties voor hen voelt is minder erg dan te moeten zeggen dat je negatieve 

emoties (zoals haat) tegenover hen voelt 
o Nog een experiment:  een groep proefpersonen (in de VS) er is een juridische case waarbij iemand een agent 

heeft doodgeschoten (iemand = zwart of blank), proefpersonen krijgen allemaal een video met 5 (blanke!) 
juryleden die argumenteren dat de doodstraf op zijn plaats is. Proefpersonen die hoog scoren op grof racisme 
(oude vormen van racisme) meer geneigd om doodstraf te geven indien verdachte een zwarte is.  

• Tweede versie: één van de juryleden is zwart, dan gaan ook de mensen die niet hoog scoren op grof racisme 
ook akkoord gaan met de doodstraf. De verklaring hiervoor is dat de proefpersonen hun uitspraak gaan 
rationaliseren door het feit dat één van de juryleden die had aangeraden om de doodstraf toe te dienen zelf 
een zwarte was → doodstraf aan zwarte verdachte geven kan geen discriminatie zijn 

 

• Meertens & Pettigrew (1995) ontwikkelden een ‘subtiel racisme’-schaal waarin drie concepten naar voren 
kwamen:  

o Traditionalisme: uitgroep leden slagen niet in de maatschappij omdat zij waarden onderschrijven die 
verschillen van de onze 

o Overdrijven van culturele verschillen: echte verschillen worden uitvergroot en de uitgroep wordt gezien als 
een erg aparte groep (discussie over dit punt: wat is overdrijven) 

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

• McConahay(1986): ‘modern racisme-schaal’, aspecten die gemeten worden: 
o Ontkenning van discriminatie 
o Antagonisme mbt de eisen van minderheden 
o Afkeer voor “speciale behandeling”  

➔ Discussie: meten deze dingen echt wel racisme? Wat is ‘overdrijven’ bij de subtiel racisme-schaal (als men 
bijvoorbeeld zegt dat zulke bevooroordeelde mensen culturele verschillen overschatten)? Aan de andere kant: 
het feit dat men hierover discussieert is op zich al een ontkenning van het probleem, een rationalisatie is op 
zich al een vorm van subtiel racisme. 

➔ Vragenlijsten typeren mensen als: 
o Onbevooroordeeld: laag op beide schalen 
o Subtiel bevooroordeeld: hoog op subtiele vooroordelen en laag op grove vooroordelen 
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o Grof bevooroordeeld: hoog op beide schalen 

Voorbeelditems racisme 

- Fundamentele kritiek op concept van subtiele vooroordelen: 
o Stel dat iemand vindt dat etnisch-culturele minderheden niet te veel geholpen moeten worden, dreigt de 

persoon als bevooroordeeld bestempeld te worden → deze personen kunnen ook gewoon echt denken dat 
minderheidsleden EN autochtonen hun leven zelf in handen moeten nemen en dat de staat zich zo weinig 
mogelijk moet moeien 

2.2 Impliciete vooroordelen 

- Iedereen vertoont onbewust vooroordelen → best aangetoond door slimme technieken uit het psychologisch 
onderzoek die een beroep doen op hoe snel iemand tot een oordeel komt  

- in onze hersenen ordenen we informatie op een betekenisvolle manier 
o bijvoorbeeld bij het horen van het woord ‘spek’ denken velen onmiddellijk aan ‘ei’ → associatie ‘spek’ ‘kip’ is 

minder makkelijk te maken 
▪ kan dus ook met ‘Waal’ en ‘lui’ of ‘slecht’ 
➔ informatie wordt in onze hersenen op een betekenisvolle manier geordend en telkens we in ons leven een 

verband leggen, wordt het pad tussen deze twee concepten in onze hersenen versterkt (je moet het verband 
daarom ook niet altijd zelf leggen, kan ook door het gewoon ergens te horen) 

o velen zeggen toch dat deze associaties ongepast zijn, maar hun reactiesnelheid geeft toch een idee over hoe 
sterk deze associaties zijn en in welke mate mensen ‘onbewust’ vooroordelen vertonen 

o experiment: blanke deelnemers lazen woordparen: ‘zwart’ en ‘blank’ werden telkens gecombineerd met 
positieve of negatieve term → knop duwen als woorden bij elkaar passen of andere knop als ze niet passen: 

▪ bijna alle pp weigerden om zowel zwarten als blanken te verbinden met negatieve woorden → niet racistisch. 

• Bij elkaar passen-knop heel snel ingedrukt bij blank en positief woord; trager bij zwart 
o IAT (zie hoofdstuk attitudes) wordt het meest gehanteerd om impliciete vooroordelen te meten → bijna 

iedereen ontdekt dat ze moeite hebben om reacties te onderdrukken waarvan ze intuïtief aanvoelen dat ze op 
etnische vooroordelen wijzen 

▪ Werkt in verschillende landen en kan al vanaf 6 jaar gemeten worden 
▪ Volwassenen rapporteren minder expliciete vooroordelen dan 6-jarigen; maar voor impliciete vooroordelen 

geen significante verschillen 

2.2.1 Impliciete associatietest (IAT)  

- Categorisatie van enkelvoudige stimuli 
o zo snel mogelijk stimuli (zwarte of blanke aangezichten) toewijzen aan categorieën zwart of blank  

GROF 
 

SUBTIEL 

- Migranten zijn over het  
algemeen niet te vertrouwen 

 

- Migranten leren aan hun kinderen waarden en 
 vaardigheden die hun kansen op succes 

 in onze maatschappij beknotten (traditionalisme) 

- Alles samen genomen is het blanke 
ras superieur aan andere rassen 

 

- Er zijn grote verschillen tussen migranten en 
 Belgen met betrekking tot hun religie en religieuze gebruiken 

- Mensen met een verschillend ras  
hebben best zo weinig mogelijk  

contact met elkaar 

- Ik voel sympathie voor allochtonen  
(maat voor gebrek aan positieve emoties) 
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o zo snel mogelijk positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve woorden (kwaad, mislukken ) toewijzen aan de 
categorieën goed versus slecht  
 

- Categorisatie van combinaties van stimuli  
o Blank of slecht versus zwart of goed  
o Zwart of slecht versus blank of goed  

Verschil in reactietijd tussen 1 en 2 geeft vooroordeel aan 

 
Fazio: in het algemeen zorgt de priming voor vertraging + impliciet racisme uit zich vooral in het feit dat het 
moeilijker of trager gaat om een positief woord met de uitgroep (zwarten) te associëren 
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2.2.2 Impliciet racisme:  

Fazio, Jackson, Dunton, & Williams (1995)  

- Fase 1: basislijn meting van reactietijd op 12 positieve en 
negatieve adjectieven, waarvan men diende te oordelen of ze 
‘goed’ of ‘slecht’ zijn  

- Fase 2: de reactietaak werd herdaan, maar nu werd telkens 
eerst werd een zwart of blank gezicht gedurende 450ms 
aangeboden 

 

  

- Een ‘facilitatiescore’ werd berekend door de reactietijd in fase 
2 af te trekken van deze van fase 1, dit voor de zwarte en 
blanke gezichten voor respectievelijk positieve en negatieve 
woorden  

- Hogere scores staan voor meer facilitatie  
- Men noteerde eveneens individuele verschillen in stereotype activatie  
- De deelnemers kregen daarna de kans om hun vooroordeel op andere wijze uit te drukken  
o gedurende een interactie met een zware proefleider werd de vriendelijkheid van de deelnemer beoordeeld  
o men peilde naar de mening over wie verantwoordelijk was voor de rellen in L.A. naar aanleiding van het 

Rodney King incident  
o Deze twee maten van vooroordeel correleerden met automatische activatie (gevonden in het 

hoofdexperiment)! Er zijn dus betekenisvolle individuele verschillen in automatisch racisme  
 

➔ Rodney King: Afro-Amerikaan door politie uit auto gesleurd (iemand gefilmd en gestuurd naar nieuwsdiensten) 
→ groot protest naar agenten, maar zijn vrijgesproken want hun aanpak was zogezegd gerechtvaardigd 

o Daarna brand stichtingen  
o Vraag blijft wie de grootste verantwoordelijkheid had aan deze rellen, rechtbank en politieagenten of Rodney 

King → obv subliminale aanbiedingen viel makkelijk te voorspellen wie ze als schuldige zagen 
 

- Automatische en gecontroleerde processen verlopen als het ware parallel en onafhankelijk van elkaar. Men 
spreekt over een ‘dubbele dissociatie’ (Asendorpf e.a., 2002)   
 

 

 
→ Net zo min als bewuste en onbewuste vooroordelen veel met elkaar te maken hebben, zo ook is 
gecontroleerd en ongecontroleerd gedrag slechts matig gerelateerd. 
→ Men gaat er dus van uit dat er twee niveaus zijn die los van elkaar staan, met enerzijds bewuste attitudes 
en gecontroleerd gedrag en anderzijds onbewuste attitudes en ongecontroleerd gedrag.  

2.3 Wederzijdse vooroordelen 



 

142 
 

- Etnisch-culturele minderheden hebben eveneens vooroordelen tegenover autochtonen, zelfs op een hoger 
niveau  

o “Rechtse”/ traditionele/ conservatieve normen en ideologisch-culturele attitudes in oorspronkelijke landen (zie 
verder) sluiten niet echt aan op post-materiële waarden en moderniteit (Midden-Oosten, N-Afrika) 

▪ Respect voor autoriteit ipv autonomie en zelfbeschikking en zelfexpressie 
▪ Hoe traditioneler, hoe meer vooroordelen: bouwstenen van onverdraagzaamheid blijven lange tijd aanwezig 

in de psyche van burgers afkomstig uit deze landen 
▪ Van ouder op kind overgedragen: tweede generatie voelt sterkere identificatie met land van herkomst dan 

eerste die zelf migreerden 
o Reactieve vooroordelen 
o Eigen identiteit is opvallender wanneer je in de minderheid bent → mensen die in de minderheid zijn 

beklemtonen (bij zichzelf voor te stellen bv. hun nationaliteit en etniciteit) 
- Betekenisvol verband tussen ‘zichzelf gediscrimineerd weten’ en vooroordelen voelen tegenover de 

‘verantwoordelijken’ van de discriminatie 
- Kleinschalig onderzoek: Turken en Marokkanen scoorden hoger op etnische vooroordelen ten opzichte van 

Vlamingen dan omgekeerd 
- In de literatuur is er wel meer evidentie voor hogere niveaus van vooroordelen onder leden van ‘etnische 

minderheidsgroepen’ tegenover de meerderheidsgroep. 
- Bevooroordeelde mensen zijn dit vaak ook niet slechts tegenover 1 groep, maar ook tegen verschillende 

groepen die ze misschien niet eens kennen (onbekend is onbemind) → bevooroordeelde mensen hebben 
zelfs een hekel aan onbestaande groepen → onverdraagzaamheid in brede tendens (vb. tegen etnische groep, 
maar ook tegen sociale (gehandicapt)) 

- Sartre: bevooroordeelde personen zijn op heel wat vlakken verschillend van niet bevooroordeelde personen: 
individuele verschilvariabelen: 

o Relatie tussen etnische vooroordelen en de ideologische attitudes autoritarisme (aanhangen van 
traditionele waarden, gehoorzaamheid aan leiders en een negatieve oriëntatie tov personen die niet aan de 
algemene geldende normen voldoen) en sociale dominantie oriëntatie (algemene en positieve attitude 
tegenover groepsongelijkheid, waarbij de verschillende groepen hiërarchisch gerangschikt worden) 

- Bevooroordeeldheid gaat samen met meer fundamentele persoonlijkheidsvariabelen: vb. openheid: rijke 
fantasie, houden van kunst, open voor nieuwe ideeën en activiteiten en geïnteresseerd in hun gevoelens 

- Hoge intelligentie gaat samen met lagere bevooroordeeldheid → mogelijks door scholing en opleiden, maar 
dit verklaart slechts een beperkt deel 

- De inhoudelijke invulling van die vooroordelen is wel anders! 
o Hebben het vaak over het feit dat ze zelf gediscrimineerd worden en huldigen hierdoor wederzijdse 

vooroordelen 

3. De wortels van vooroordelen 

- Geen studies van groepen die op een bepaald moment in conflict leven om zo de oorsprong van vooroordelen 
te weten te komen: 

o Elk conflict heeft zijn unieke eigenschappen (niet vgl met andere groepen) 
o !! eens de vooroordelen duidelijk aanwezig zijn, is het vaak moeilijk om nog te achterhalen wat er precies 

gebeurde in de ‘embryonale fase’ (nazi’s met hun afkeer voor de joden) 
- Om ontstaan van discriminatie en vooroordelen te bestuderen → groepen zonder geschiedenis: relaties 

tussen groepsleden, groepsstructuren en het ‘wij’-gevoel moeten ontstaan tijdens het verloop van de studie 
→ hierna: tussen de ingroep en andere groep wordt coöperatie of competitie georganiseerd, ofwel laten de 
onderzoekers ze gewoon naast elkaar bestaan 

- Ingroep is de groep waartoe je zelf behoort → zien hoe zij zich gedragen tegenover de andere groep(en)  

3.1 Competite om schaarse middelen 

- Mensen vinden hun eigen groep vaak beter, leuker, aardiger, enz.  
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- Realistisch conflicttheorie: De theorie die stelt dat de competitie voor schaarse middelen de basis vormt 
voor vijandigheid tussen groepen (verliezer wordt gefrustreerd en winnaar voelt zich bedreigd en wil zichzelf 
beschermen) 

- Ingroep favoritisme werd in de sociaal- psychologische literatuur uitgebreid bestudeerd door Sherif e.a. in het 
Robber’s Cave experiment  

o Tussen twee groepen (“RedDevils” en “BullDogs”) werd een actieve competitie georganiseerd  
- Experiment Sherif (een van de stichters van de moderne sociale psychologie): Robbers cave →  
o 11–jarige, blanke jongens uit de middenklasse (dachten dat ze voor hun plezier op kamp gingen) → gekozen: 

met absolute zekerheid ‘probleemkinderen’ kunnen uitsluiten, zodat onderzoekers zeker waren dat, wanneer 
de kinderen onverdraagzaam werden tijdens de proef, dit onmogelijk te wijten kon zijn aan hun 
karakterproblemen  

o Geen zittenblijvers, goede sporters en sociale kinderen uit een intact gezin (gevonden in interviews met ouders 
en lkr) → eigenlijk gewoon perfecte kinderen 

o Kinderen mochten elkaar nog niet kennen voor het experiment van start ging 
o Eerste week enkel activiteiten in grote groep (allebei samen) → spontane vriendschapsrelaties 
o Tweede week wordt de grote groep in 2 verdeeld (elk met eigen naam en kamp), in deze twee groepen 

ontstaat een groepscultuur: bedenken van naam, symbool, vlaggen, groepsgevoel, … 
o Gevraagd wie beste vriend was → loyaal aan eigen kamp, vrienden van eerste week zo goed als vergeten 
o Daarna competitie met andere groep gedurende 3 dagen (bv touwtrekken, schattenjacht, …) 
o Vrienden werden vijanden binnen een bestek van enkele dagen, fase 3 moest vroegtijdig worden stopgezet 

omdat de situatie dreigde te escaleren en er gewonden zouden vallen.  
o Proefleiders probeerden dit op te lossen door positieve dingen te vertellen over de andere groep, maar dit 

bleek niet echt te werken → leden van beide groepen samengebracht en competities tussen individuen ipv 
tussen groepen + gemeenschappelijke activiteiten  
 

- Conflict en vooroordelen uitlokken is gemakkelijk, het reduceren ervan niet  
- Enige effectieve oplossing: Coöperatie om bovengeschikte doelstellingen te bereiken, maakte terug vrienden 

van hen  
- Deze gebeurtenissen staan model voor ‘echte’ conflicten 
o Bovengeschikte doelstellingen: Gemeenschappelijke doelstellingen die alleen kunnen worden gerealiseerd 

als groepen samenwerken 
- Recent binnen deze theorie meer nadruk op relatieve deprivatie: De overtuiging dat men in vergelijking met 

anderen slecht bedeeld is  
 

3.2 Minimale groepen en sociale identiteit 

- Competitie is geen noodzakelijke voorwaarde voor wederzijdse vijandigheid tussen groepen → loutere 
aanwezigheid van andere groepen is al genoeg 

- Tajfel: minimale groepen paradigma → men creëert wel groepen, maar men vult het groepsconcept nauwelijks 
in, zodat er geen enkele objectieve aanleiding voor de leden zou zijn om de andere groep te discrimineren. 
(basislijn waartegen hij de impact van variabelen die discriminatie veroorzaken, kon bestuderen) 

- Nulconditie creëren waarin er geen sprake is van discriminatie 
- Daarna in experimenten deze situatie gestructureerd aanpassen totdat er wel discriminatie optreedt → zo 

achterhalen wat de oorzaak is 
- Willekeurige groepsindeling, geen interactie, geen kennis over het lidmaatschap van de andere deelnemers, 

geen onderling gewin ...  
➔ Doel: classificatie van de deelnemer, die zichzelf dient te percipiëren als behorende tot die groep (obv 

gemeenschappelijke kenmerken) en niet tot de andere = sociale categorisatie 

Het experiment: 

- 2 minimale groepen vormen, ingedeeld volgens bijvoorbeeld kop/munt, men weet enkel de eigen groep van 
zichzelf! Je mag niet communiceren dus je weet niet tot welke groep iemand anders behoort (groep A of B)  
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- Er diende een allocatietaak uitgevoerd te worden: het toewijzen van kleine geldsommen aan in- en uitgroepen 

 

 

 

 

- In plaats van de sommen lukraak uit de delen of ze eerlijk te verdelen, bevoordeelt men de eigen groep (optie 
A) of trachtte men het verschil met de uitgroep te maximaliseren (optie B) ➔ ‘ingroepfavoritisme’ 

- Deze setting toont aan dat de deelnemers aan deze ‘lege situatie’ (lid van een groep die op geen enkele wijze 
op een echte groep lijkt) betekenis verleenden door de categorisatie te hanteren die door de experimentator 
aangeboden werd  

- Categorisatie op zich is voldoende voor het ontstaan van discriminatie. Belangentegenstelling of het idee dat 
groepsleden positiever geëvalueerd worden, is in deze situatie niet relevant  

- Ultieme consequentie van het minimale groepen-paradigma: zodra er in een maatschappij onderscheid wordt 
gemaakt tussen 2 groepen, vloeit daar automatisch discriminatie uit voort.  

- De ingroep beschrijven we positief in abstracte termen en de andere groep in concrete termen, terwijl dit 
bij negatieve feiten net omgekeerd is, dan ga ja voor de ingroep minder concreet vertellen wa er scheelt. 

3.2.1 Sociale identificatietheorie (Tajfel) 

- Een dieper liggende motivatie van discriminatie is terug te brengen tot het streven naar een verhoogde 
zelfwaardering 

- SIT stelt dat men zichzelf kan definiëren in termen van twee soorten identiteit, 2 componenten van 
zelfwaardering: de persoonlijke (eigen prestaties) en de sociale (affiliatie met groep). Wanneer iemand zich in 
termen van zijn of haar sociale groep identificeert, is zijn of haar sociale identiteit de bron van het gedrag (mijn 
groep doet het goed).  

- Volgens Tajfel streven mensen naar een positieve sociale identiteit: ze willen een gevoel van zelfwaardering 
ontlenen aan de groepen waartoe ze behoren  

 

➔ EIGEN groep bevoordelen leidt dus ook tot stijging van de zelfwaardering, dit geldt ook voor het benadelen 
of vernederen van de andere groep! We moeten daarvoor zelf niet veel bijdrage leveren 

= Kleineren van andere groep 
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Onderzoek Fein en Spencer:  

- Deelnemers kregen positieve of negatieve feedback na het invullen van een soort intelligentietest (sociale en 
verbale vaardigheden) → deelnemers kregen positieve of negatieve feedback over hun prestaties → 
zelfwaardering tijdelijk verhoogd of verlaagd 

- Tweede experiment: sollicitant evalueren. Alle deelnemers kregen een foto van een jonge vrouw, haar cv en 
een videoband met opgenomen sollicitatiegesprek → bij ene helft was deze vrouw Italiaans en bij de andere 
helft joods (op campus waar studie werd uitgevoerd negatieve stereotypen tov joden uit de betere 
middenklasse van NY)  

- Twee belangrijke resultaten conform SIT: 
o Joodse vrouw werd negatiever beoordeeld dan Italiaanse door pp met een verlaagde zelfwaardering als 

gevolg van negatieve feedback 
o Verhoging van zelfwaardering bij deelnemers die negatieve feedback kregen, tenminste als ze de gelegenheid 

hadden gehad de Joodse vrouw te kleineren 
 

- Deelnemers die de Joodse hadden gediscrimineerd, vertoonden na het experiment een stijging van de 
zelfwaardering (zie figuur) (want zelfwaardering was gedaald na het krijgen van negatieve feedback op de 
intelligentietest!) 

 

 

➔ Als het zelfbeeld wordt bedreigd, ontstaan er vooroordelen en de uitdrukking van die vooroordelen helpt het 
zelfbeeld te herstellen 
 

- Als Tajfel gelijk heeft: toewijzen van mensen aan categorieën leidt steevast tot discriminatie → kans op 
tolerante, harmonieuze samenleving zonder discriminatie is onbestaande  

o 1 tegenvoorbeeld: christenen, moslims en joden in Andalusië leefden in harmonie samen (Arabisch kalifaat: 
moslimbestuur: 700-1492) → toch niet helemaal waar: christenen en joden waren hier toch 
tweederangsburgers → de ‘dhimmi’s’: meer belastingen (niet alleen klein geld, ook openlijk tonen van kruis 
mocht niet en beledigen van islam was doodstraf) 

- Het minimale groepen paradigma is een artificiële situatie: gebeurt niet vaak dat relevante sociale groepen uit 
het niets ontstaan. Gelden de conclusie elders ook?  

o Categorisatie heeft eveneens effecten op andere fenomenen die gepaard gaan met groepsvorming  
o Ingroep dienende vertekeningen: successen worden aan eigen groep toegeschreven, mislukkingen aan de 

andere groep  
o Linguistic intergoup bias: positief gedrag van ingroep leden wordt eerder in abstracte termen beschreven, 

terwijl bij uitgroep leden positief gedrag in specifieke termen wordt gesteld. Voor negatief gedrag geldt het 
omgekeerde  
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4. Sociale categorisatie en stereotypen 

4.1 Sociale categorisatie  

- Sociale categorisatie: Het klasseren van mensen in groepen, gebaseerd op geslacht, ras, of andere 
gemeenschappelijke attributen  

- Categoriseren maakt het mogelijk zich snel impressies te vormen en stuurt de interactie obv vroegere 
ervaringen 

- Categorisatie is een fundamenteel proces en het organisme is erop gericht elementen in betekenisvolle 
groepen te ordenen, dit in de meest uiteenlopende domeinen (je gaat je ambetant voelen als je naar de winkel 
gaat en alles is van plaats veranderd bv.) → sociale categorieën zorgen voor ordening in de realiteit, waardoor 
deze beheersbaar is  

- Belangrijk verschil tussen categorisatie en sociale categorisatie → bij sociale categorisatie maak je zelf deel 
uit van een groep (ingroep) en de andere groepen zijn de uitgroepen 

- Categorisatie van mensen (of andere stimuli: kan zelfs bij lijnstukken) leidt tot twee fundamentele (perceptuele) 
verschijnselen (karikatuur van de werkelijkheid = nadeel):  

o De verschillen tussen de leden in de groep worden geminimaliseerd (gebeurt meer  bij uitgroepen dan bij 
ingroepen) → asymmetrie-effect in de perceptie van de homogeniteit van sociale groepen = 
uitgroepshomogeniteitseffect (bij ons zien we verschillen omdat we niet vervangbaar willen zijn) 

o De verschillen tussen de groepen worden gemaximaliseerd  
- Dit leidt ertoe dat de groepen zelf gecontrasteerd worden, terwijl de leden van de groepen aan elkaar 

geassimileerd worden (= meer als hetzelfde beschouwd) 
- Dit mechanisme wordt ook weergevonden met niet-sociale stimuli (bv. Lijnstukken: mensen beoordelen hoe 

lang het lijnstuk is; in andere conditie werd hier een letter: A of B gezet → met letter hadden ze door dat alles 
met A een kort lijnstuk was → na verloop van tijd werd categorisatie kort/ lang het ding om onderscheid te 
maken, Tajfel & Wilkes, 1963)  

4.1.2 Essentialisme 

- Entiteitstheoretici vs. incrementalisten (?)  
- Stereotypen definiëren groepsleden 
- Psychologisch essentialisme (Medin): mensen categoriseren obv het idee dat dingen een onderliggende 

essentie of kern hebben  
o Onveranderbaarheid/ natuurlijkheid, cf biologisch determinisme → indeling van sociale groepen is gebaseerd 

op een natuurlijke, biologische kern en daarom zijn groepen onveranderbaar en stabiel.  
o Inductief potentieel → alle leden van een bepaalde groep bezitten dezelfde essentiële kerneigenschappen, 

impliceert dat alle leden in essentie gelijk zijn, en wanneer we weten tot welke sociale groep een persoon 
behoort kunnen we hierdoor ook veel weten over deze persoon als individu.  
 

- Kenmerken van essentialisme:  
o Discreet: (raciale) categorieën zijn duidelijk afgelijnd 
o Natuurlijk: het is natuurlijk (niet artificieel) om mensen in te delen in categorieën  
o Onveranderbaar: het is niet mogelijk dat een lid verandert van categorie  
o Stabiel: categorieën veranderen slechts weinig doorheen de tijd 
o Noodzakelijk: als je de noodzakelijke eigenschappen van de categorie niet hebt, kan je er niet toe horen  
o Informatief: als je weet tot welke categorie iemand behoort, weet je al heel wat over die persoon  
o Inherent: categorieën reflecteren een dieperliggende realiteit  
o Uniform: Leden binnen categorieën delen in een grote mate dezelfde eigenschappen  
o (Exclusief: als een individu tot een categorie behoort, kan hij niet tot een andere behoren)  
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4.2 Stereotypen 

- Een stereotype is een schema dat algemene regels en kenmerken van prototypische leden bevat, alsook 
concrete exemplaren  

- Gebruik van stereotypen 
o Voordelen: verschaffen snelle, makkelijke en samenvattende beschrijvingen van sociale groepen 
o Nadeel: zijn vaak de oorzaak van te veralgemenende en verkeerde impressies over personen 

4.2.1 Hoe stereotypen overleven en zichzelf versterken 

1. Denkbeeldige/ illusoire correlatie  
 

- Denkbeeldig verband: overschatting van de relatie tussen variabelen die in feite slechts in geringe mate of 
helemaal niet correleren  

- Deze denkbeeldige correlaties zijn het resultaat van 2 verschillende processen:  
o Wanneer twee variabelen nu en dan met elkaar worden geassocieerd, overschat men de associatie meestal 

bij variabelen die distinctief zijn (variabelen die de aandacht trekken omdat ze nieuw of afwijkend zijn: een 
eigenschap die bij twee groepen in dezelfde verhouding aanwezig is, zal in de groep met minder leden toch 
meer opvallen) 

➔ Tenzij we heel gemotiveerd zijn om accuraat te oordelen, overschatten we het samen optreden van 
distinctieve variabelen, zoals minderheidsgroepen en afwijkende gedragingen → snel een negatief beeld over 
minderheidsgroepen 
 

o Bij de occasionele associatie van twee variabelen is er de neiging om het verband te overschatten wanneer 
men die variabelen al op een betekenisvolle manier met elkaar heeft geassocieerd.  
 

- Hamilton & Gifford (1976)  
o Deelnemers lazen een reeks beschrijvingen waarvan sommige positief, andere negatief waren.  
o Deze beschrijvingen werden verdeeld over een minderheids-en meerderheidsgroep  
o De vier soorten beschrijvingen werden door elkaar aangeboden  
o Achteraf dienden de deelnemers te schatten hoeveel positieve en negatieve beschrijvingen ze gelezen 

hadden over elke groep  

➔ Bij kleinere groep dacht men dat er evenveel pos als neg was; dingen die minder voorkomen vallen meer op 
en zeker een combinatie van 2 dingen die niet veel voorkomen trekken de aandacht 

- We overschatten het verband tussen distinctieve variabelen zoals minderheidsgroepen (komen minder 
voor) en deviant gedrag (komt eveneens minder voor dan positief gedrag)  
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- Denkbeeldige verbanden versterken stereotypen. Stel dat we de groepen niet A en B noemen, maar dat we 
ze ‘allochtoon’ en ‘autochtoon’ noemen, dan wordt het denkbeeldig effect nog groter   
→ We bevestigen de aanwezigheid van stereotype kenmerken die we in een bepaalde groep verwachten, 
door de selectiviteit van onze aandacht  
 

➔ Zodra een stereotype is gevormd, vinden we maar al te vlug versterkende evidentie (hierom is de pers 
terughoudender geworden om bij criminele feiten de etnische achtergrond van verdachten te melden of te 
suggereren adhv de naam) 
 
 

2. Assimilatie en contrasteffecten 

Assimilatie: 

- Indien een stereotype wordt gehanteerd, kan dit effect hebben op de waarneming door  
o assimilatie: informatie convergeert naar het stereotype (dominante proces) 
o contrasteffect: informatie wordt gezien als afwijkend van het stereotype  

 
- Assimilatie effect: De neiging om wat men ziet in termen van het stereotype te interpreteren en betekenis te 

verlenen  
- Assimilatie kan werken in verschillende fasen van het informatieverwerkingsproces  
o identificatie: ambigue zinnen kunnen geïnterpreteerd worden overeenkomstig de context. Bv., “Zij klaagden 

over de drank op het feest” (nonnen of studenten)  
o attributies: indien stereotype kenmerken van de doelpersoon (bv., vrouwen) niet samengaan met goede 

taakprestaties (bv., herkennen van gereedschap), wordt een goede prestatie aan het toeval toegeschreven  
- Assimilatie / stereotypering is de meest gehanteerde vorm van waarneming 
o Vb. zij klagen over de drank op het feest → interpretatie afh van wie zij zijn: nonnen vs. studenten 
o Persoon loopt tegen iemand aan → interpretatie afh van ras 
o Persoon slaagt er in om taak succesvol af te werken → attributie aan vaardigheid vs geluk  

 
- Ambiguïteit en hoeveelheid informatie: 
o Om tot assimilatie over te gaan, dient de informatie voldoende interpretatievrijheid te bieden om de betekenis 

ervan in de richting van het stereotype te schuiven. Hierbij zijn belangrijk:  

• Ambiguïteit van informatie 

• Hoeveelheid informatie 

Contrast: 

- Contrasteffect: De neiging om stimuli die van het schema afwijken, als meer verschillend te zien dan ze in 
werkelijkheid zijn  

o Duidelijke, op niet ambigue wijze afwijken van het stereotype  
o Bv., Een succesvolle vrouw is vermoedelijk even kordaat en ambitieus als haar mannelijke collega’s, maar 

van een vrouw wordt dit niet verwacht  
o Stereotype fungeert ook als een beoordelingsstandaard, waardoor afwijkingen vaak negatief geïnterpreteerd 

worden  
o Contrasteffecten kunnen ervoor zorgen dat algemene stereotype verandert, maar anders dan bij assimilatie 

is dit heel delicaat 
 
 

o Ann Hopkins: (gedroeg zich redelijk mannelijk) kreeg promotie niet en zij dacht dat het was omdat ze een 
vrouw was, maar volgens bedrijf was ze gewoon te arrogant en te moeilijk om mee samen te werken → 
rechtbank: was het eens met Hopkins; er was wel sprake van een andere beoordeling want er waren mails 
dat ze zich anders moest kleden, maar het kan ook dat sommige vrouwen gewoon niet goed kunnen 
samenwerken (anders zou men zeggen dat elke vrouw goed kan samenwerken) 

o door vrouwen die afwijken van het stereotype kunnen we een meer gediversifieerd beeld over vrouwen 
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ontwikkelen, maar we kunnen ook voor het slecht passende voorbeeld een speciaal subtype ontwikkelen → 
vb. Ann: harde ‘carrière’ vrouwen → bestaande beeld van vrouwen blijft in het algemeen intact 

▪ exemplaren die een stereotype veranderen, zijn vaak op vele vlakken gelijk aan het stereotype, maar ze 
verschillen op verschillende punten → algemene overeenkomst met stereotype nog net groot genoeg om 
negatief contrasteffect en subcategorisatie te vermijden, maar substantieel genoeg om een invloed te hebben 
op het stereotype 

o Contrast leidt vaak niet tot stereotypeverandering 

3.  Confirmatievertekening en zelfvervullende voorspelling  

-  We zoeken informatie die onze stereotypen bevestigen vanwege confirmatievertekening → 
confirmatievertekening op zichzelf kan negatieve gevolgen hebben, maar het wordt nog erger als 
doelpersonen van stereotypen dit stereotype met hun gedrag bevestigen  

-  Stereotypen doen ons op een zodanige wijze gedragen dat groepsleden reageren zoals wij het verwachten, 
wat een zelfvervullende verwachting creëert (zelfvervullende voorspelling) 

-  Experiment Chen en Bargh:  

a. Aan blanke deelnemers werden buiten hun bewustzijn (subliminaal) 
gedurende een fractie van een seconde mannelijk gezichten getoond die 
tot het blanke of het zwarte ras hoorden. Daarna volgde een interactie 
(woordenspel) met een andere blanke deelnemer die de gezichten niet 
gezien had.  

b. Onafhankelijke beoordelaars beoordeelden de focale proefpersoon en de 
andere blanke deelnemers (zwart gesublimeerd is vijandelijker, waardoor 
andere persoon ook vijandelijker wordt) i( 
 
 
 
4. Automatische processen 
 

- Devine (1989): onderscheid tussen automatische en gecontroleerde processen bij stereotypering → zodra 
deelnemers in contact komen met leden van groepen waarvoor populaire stereotypen bestaan, activeren ze 
door dit verhoogde bewustzijn automatisch deze stereotypen, net zoals velen automatisch geneigd zijn om 
aan eieren te denken nadat ze spek hoorden  

- stereotypen worden automatisch geactiveerd bij het zien van een persoon. Dit proces is oncontroleerbaar en 
treedt eveneens op bij mensen die niet bevooroordeeld zijn  

o het verschil tussen hoog-bevooroordeelden en laag- bevooroordeelden, ligt niet in de activatie van het 
stereotype, maar wel in het gebruik ervan. Laag- bevooroordeelden trachten het geactiveerde stereotype te 
onderdrukken.  
 

- Experiment Devine (1989)  
o Op basis van een vragenlijst werden proefpersonen ingedeeld in een laag en hoog bevooroordeelde groep 
o Experiment 1  

• Alle blanke deelnemers: opschrijven van eigenschappen die in de maatschappij algemeen worden 
geassocieerd met zwarte mensen. Geen verschil tussen laag of hoog bevooroordeelde groepen  

o Experiment 2 

• Subliminale aanbieding van woorden gerelateerd aan de zwarte raciale categorie. Daarna korte beschrijving 
lezen van een persoon die een reeks ambigue vijandige acties stelt, maar van wie op geen enkele manier het 
ras werd gespecificeerd → meerdere dergelijke woorden, stereotype geactiveerd → zwart gesublimeerd: 
negatievere beoordeling bij beide groepen 

o Experiment 3 

• Anoniem synoniemen voor ‘zwarte Amerikaan’ opschrijven en 20 gedachten over de categorie. WEL 
verschillend voor beide groepen. Verklaring: laag bevooroordeelden werden zich bewust van het feit dat ze 
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stereotypeerden ➔ zelfcensuur en inhibitie van stereotype-expressie  
➔ Iedereen heeft kennis over de heersende stereotypes en laag vs hoog bevooroordeelde mensen verschillen 

niet in de activatie van stereotypes en de automatische invloed ervan; verschil zit enkel in de mate waarin ze 
toelaten dat de stereotypes tot uiting komen in hun bewuste, gecontroleerde oordelen en gedachten 
 
 

- Devine hanteerde negatieve primes, alvorens stereotype-activatie te meten (bv. ‘lui’, ‘getto’)  
o Lepore & Brown (1997) : bij laag bevooroordeelde mensen treedt het effect enkel op wanneer de negatieve 

aspecten van het stereotype als prime worden gebruikt (getto); maar niet wanneer neutrale/raciale categorie 
(Indiër, zwarte) op zich als prime wordt gebruikt  

▪ Hoog bevooroordeelden: categorie en negatieve vooroordeel onlosmakelijk met elkaar geassocieerd dus geen 
verschil 

- Snelle beslissingen over het al dan niet in de hand hebben van een wapen of niet  
o Onschuldige objecten worden eerder als wapen gezien in de hand van een zwarte  
- Automatische invloed van onbewust racisme op schietbeslissingen kan worden verminderd door oefening 

 
- Als we ervan uitgaan dat stereotypen moeilijk te veranderen zijn, kunnen we ons misschien beter richten op 

de vraag hoe het gebruik van stereotypen kan voorkomen worden  
- Een erg eenvoudige wijze om de gevolgen van stereotypen te neutraliseren, is mensen instrueren stereotypen 

niet meer te gebruiken  
o onderzoek Macrae et al. (1994) 
▪ Deelnemers die een foto van een skinhead zagen, werden gevraagd het stereotype te onderdrukken toen ze 

de doelpersoon beschreven  

• In de volgende fase dienden ze een tweede skinhead te beschrijven  

• Diegenen die in de eerste fase het stereotype onderdrukten, maakten er meer gebruik van in de tweede fase: 
terugkaatsingseffect: op lange termijn moeilijker om stereotypen consequent te onderdrukken → deze 
personen gingen verder zitten van de stoel waar de jas van een skinhead over hing  

o Monteith e.a.: enkel bij hoog-bevooroordeelden is er een rebound effect, kennelijk omdat het onderdrukken 
van het stereotype veel moeite kost  

o Laag bevooroordeelde individuen verwerken gemakkelijker individuele informatie over leden van 
gestereotypeerde groepen, waardoor ze het gemakkelijker hebben om ongewenste gedachten over het 
stereotype weg te houden → beste strategie om impact van stereotypen te vermijden: effectiever om 
gedachten te activeren die verband houden met het individu, ipv onderdrukken 

o Wanneer mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om stereotypen te onderdrukken waarin ze oprecht niet geloven, 
ze er dikwijls ook in slagen om weerkaatsingseffecten te voorkomen  

 

 

 

 

 

 

 

5. Individuele verschillen in vooroordelen 

- Er zijn individuen die sterk bevooroordeeld zijn, anderen minder  
- Vooroordelen hangen samen, ook met niet etnische en zelfs onbestaande groepen → vooroordelen zijn vaak 

niet gericht op één specifieke etnische groep, iemand die vooroordelen heeft ten opzichte van bijvoorbeeld 
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joden, zal dit ook vaak hebben tegenover gehandicapten (niet-etnisch) en een studie heeft zelfs aangetoond 
dat zij negatieve gevoelens hebben bij het presenteren van een niet-bestaande groep.  

- Controversiële bevinding: hoge intelligentie gaat samen met lage bevooroordeeldheid!  
o Brits onderzoek: intelligentie gemeten op 10-jarige leeftijd is een goede voorspeller van bevooroordeeldheid 

20 jaar later.  
o Verklaring voor dit effect: scholing en opleiding doen bevooroordeeldheid zakken 
o Participatie aan het hoger onderwijs zorgt voor een verschuiving naar de linkerkant van het ideologisch 

spectrum, effecten hiervan blijven levenslang aanwezig. 
- Autoritarisme en sociale dominantie oriëntatie  
o Autoritarisme: Aanhangen van traditionele waarden, gehoorzaamheid aan leiders en een negatieve 

oriëntatie tegenover personen die niet aan de algemeen geldende normen voldoen.  
o Sociale dominantie oriëntatie: Een algemene en positieve attitude tegenover groepsongelijkheid, waarbij de 

verschillende groepen hiërarchisch gerangschikt worden  

5.1 Autoritarisme 

- Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford (1950)  
o Hoe ontstaat anti-semitisme? 
o Aan wat is anti-semitisme gerelateerd? 
o Bekend door de F-schaal of de ‘Fascisme-schaal’ → pretendeert te weten in hoeverre iemand vatbaar is voor 

extreemrechtse retoriek en beïnvloeding. 
- Moderne versie van autoritarisme schaal is Altemeyer’s Right-Wing Authoritarianism schaal (RWA) die enkel 

de eerste drie categorieën van de F-schaal meet  

RWA: Voorbeelditems 

- Gehoorzaamheid en respect voor het gezag zijn de meest belangrijke deugden die kinderen moeten leren 
(traditionalisme) 

- Sexuele vergrijpen zoals verkrachting en aanranding verdienen meer dan aleen maar een gevangenisstraf; 
aan misdadigers die zich hieraan schuldig maken behoren bovendien in het openbaar lijfstraffen worden 
toegediend  

- Vriendelijkheid zet leeglopers en criminelen aan om van onze zwakheid te profiteren. Het is dan ook beter om 
met harde en besliste hand met dergelijke lui om te gaan  

5.2 Sociale dominantie oriëntatie 

- Pratto e.a. (1994): Een hoge mate aan Sociale Dominantie Oriëntatie (SDO) gaat samen met een voorkeur 
voor hiërarchische in plaats van egalitaire intergroep relaties  

- Ideologieën die ongelijkheid promoten zijn de werktuigen die discriminatie legitimeren.  
o Hiërarchie Legitimerende Mythes 
o sociaal Darwinisme, kastensystemen, kapitalisme, seksisme 
o Hiërarchie Bestrijdende Mythes  

Universele rechten van de mens, het socialisme en communisme, multiculturalisme  

SDO: voorbeelditems  

- Sommige sociale groepen zijn eenvoudig weg niet de gelijke van andere groepen  
- Sommige mensen zijn meer achtenswaardig dan anderen  
- Men zou moeten ijveren voor een grotere economische gelijkheid  
- Men zou moeten ijveren voor een toenemende sociale gelijkheid  
- Indien men niet zoveel aandacht zou besteden aan de gelijkheid tussen de mensen, zou dit land er veel beter 

bij varen  
- "Gelijkheid" is een belangrijke waarde voor mij  
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5.3 RWA en SDO 

- RWA en SDO voorspellen beide soortgelijke rechts- ideologische fenomenen  
- RWA en SDO zijn unieke predictoren van racisme 
- Samen verklaren deze variabelen tot 50% van de variantie in geagregeerde schalen van conservatisme en 

racisme  

5.3.1 RWA: een eerste bron van vooroordeel 

- RWA is een affectieve, defensieve vorm van racisme  
- RWA is gerelateerd aan negatieve emoties ten aanzien van de uitgroep. De uitgroep wordt als slecht gezien  
- RWA gaat gepaard met een beeld van de wereld alsof deze vol is van bedreigingen waarin iedereen moet 

vechten voor zijn stuk van de koek  
- RWA is positief gerelateerd aan traditie, conformiteit, veiligheid en reliogiositeit  

 

5.3.2 SDO: een tweede bron van vooroordeel 

- SDO is een rationele, berekende vorm van racisme 
- SDO is gerelateerd aan een gebrek aan respect voor de uitgroep. De uitgroep wordt als incompetent gezien  
- SDO gaat gepaard met het beeld dat de wereld een competitieve jungle is, waar iedereen moet vechten voor 

zijn stuk van de koek.  
- SDO is positief gerelateerd aan hedonisme (genotlevensstijl), drang naar macht en ambitie  

5.3.3 Dual Process Model (?)  

- Duckitt (2001): 
o RWA → orde, veiligheid, en cohesie  
o SDO → dominantie en superioriteit  

 
- Duckitt & Sibley (2007):  
o Kenmerken van de groepvooroordelen obv RWA en/of SDO  

-  

5.4 Integratief model van de bevooroordeelde persoonlijkheid 

➔ Artikel verplichte literatuur!  

Roets & Van Hiel (2011) Allport’s prejudiced Personality Today: Need for closure as the motivated cognitive 
basis of prejudice. Current directions in Psychological Science, 20, 349-354 

5.4.1 Back to the roots of prejudice 

- Allport (1954): The nature of prejudice: de “bevooroordeelde persoonlijkheid”:  
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“a person’s prejudice is unlikely to be merely a specific attitude to a specific group; it is more likely to be a 
reflection of his whole habit of thinking about the world” (p. 170)  

- Zelfde periode als Adorno “bevooroordeelde persh = autoritaire persh.”?  

MAAR er is meer...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SEKSISME 

- Seksisme. Een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op hun geslacht  
- Geslacht is een van de meest opvallende sociale categorieën, met belangrijke gevolgen voor interesses, 

beroepskeuzes...  
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6.1 Geslacht is een fundamentele categorie 

- We schrijven verschillende trekken toe aan mannen en vrouwen 
- Bij baby’s wordt lengte bij jongens vaak overschat en bij meisjes onderschat (door de ouders) → een jongen 

moet groot en sterk worden, een meisje eerder fijn  
- Baby’s maken een onderscheid tussen mannen en vrouwen 
▪ Vb. baby’s van 9 maand: foto’s tonen van personen die allemaal van hetzelfde geslacht waren → keken steeds 

minder naar de foto’s tot ze foto zagen van het andere geslacht 

• Onderscheiden ook al tamelijk vroeg masculiene en feminiene gedragingen: 2 jarigen zijn verrast als iemand 
iets doet dat tegen de gendergedragingen in gaat  

- Stereotiepe opvattingen over jongens en meisjes zijn zelfs opvallend voor jonge kinderen, die zichzelf en 
anderen als jongens of meisjes identificeren vanaf de leeftijd van 3 jaar 

▪ Kort daarop: geslachtsstereotypering over speelgoed en andere objecten (kinderen houden minder van een 
stuk speelgoed als wordt gezegd dat het andere geslacht er graag mee speelt) 

▪ Daarna stereotypen om anderen te beoordelen en het eigen geslacht tov andere te bevoordelen 
- Vanaf de geboorte worden vrouwen en mannen op een verschillende wijze behandeld  
o Interpretatie babygedrag: meisje huilt → ze is waarschijnlijk bang, jongen huilt → hij is waarschijnlijk boos 
o Beoordelen risicovol gedrag bij kinderen: meisjes aanraden voorzichtiger te zijn, jongens zijn dan ‘avontuurlijk’  

- Geslacht is de eerste sociale categorie die men opmerkt bij een doelpersoon  

6.2 Waarom blijven geslachtsstereotypen bestaan 

- Stereotypen zijn dikwijls te eenvoudig en overdreven 
o De verschillen binnen seksegroepen zijn groter dan deze tussen de seksen 

- Denkbeeldige verbanden, confirmatievertekening, en zelfvervullende voorspellingen ... zorgen voor een hoge 
graad aan persistentie van geslachtstereotypering  

- Dezelfde individuele verschilvariabelen die racisme voorspellen (RWA, SDO), gelden ook voor seksisme  

6.2.1 Sociale rol theorie 

Sociale rol theorie (Eagley): Elk mogelijk echt verschil wordt versterkt door de ongelijke, sociale rollen die 
mannen en vrouwen in de maatschappij vervullen → combinatie biologische en sociale factoren  

De verschillen tussen de geslachten die een gevolg zijn van verschillen in rollen wordt niet toegeschreven aan 
rol, maar aan geslacht 

Dit proces omvat 3 stappen:  

1. Biologische en maatschappelijke factoren zorgen voor een arbeidsverdeling gebaseerd op geslacht  
2. Men gedraagt zich op zo’n wijze dat men in deze rol past  
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3. Mannen krijgen hierdoor meer sociale en economische macht  

6.2.2 Geslachtsdiscriminatie: een dubbele moraal?  

- In een onderzoek van Goldberg (1968) evalueerde men teksten van een “mannelijke” (John) of een 
“vrouwelijke” (Joan) auteur  

o Teksten van mannelijke auteurs worden beoordeeld als “beter” en “meer gezaghebbend” (ook door vrouwen 
zo beoordeeld) 

o Op “mannelijke” taken wordt de vrouwelijk prestatie onderschat  
o Recent, soortgelijk onderzoek kwam echter tot nulresultaten (2015 studie) → weinig consistente resultaten: 

door maatschappelijke evoluties hebben geslachtsstereotypes een kleiner effect op het beoordelen van 
prestaties van mannen en vrouwen dan Goldberg aanvankelijk vooropstelde; effecten well icht meer situatie- 
en inhoudsafhankelijk dan algemeen: prestatie vrouwen vaak toegeschreven aan geluk en niet aan kunnen 

 

- Toch is er een grote (loon)kloof tussen mannen en vrouwen voor idem werk (EU gemi. 16%) → evenementen 
georganiseerd vooral voor mannen of waar mannen zich alleen voor inschrijven → vrouwen erkennen ook 
vaak de negatieve kanten die gepaard gaan met een verantwoordelijke functie, terwijl mannen dan vooral het 
bereiken van deze positie gewoon als doel zagen 
 

- Een succesvolle vrouw is vermoedelijk even kordaat en ambitieus als haar mannelijke collega’s, maar van 
een vrouw wordt passiviteit en meegaandheid verwacht  
 

- Probleem → vrouwen kunnen nooit aan beide ‘normen’ tegelijk voldoen:  
o ‘vrouwelijk’ zijn 
o ‘krachtdadige leider’ zijn 

6.3 Ambivalent seksisme 

- Vrouwen die zich ‘mannelijk’ gedragen vaak als competent gezien, maar vaak ook minder geliefd; omgekeerd: 
consistent met stereotype: aardiger, maar minder gerespecteerd → dubbele moraal en dilemma  

- Ambivalent seksisme: 2 componenten: 
o Vijandig seksisme: haatdragende gevoelens ten overstaan van vrouwelijke bekwaamheden en waarden die 

de positie van de man uitdagen → uitgesproken negatief 
o Welwillend seksisme: warme, ridderlijke gevoelens die wortelen in de eerder paternalistische opvatting dat 

vrouwen bescherming nodig hebben en verdienen → eerder positief (vrouwen staan hier vaak welwillend 
tegenover) 



 

156 
 

➔ Positieve correlatie tussen de twee: prevalentie van ambivalent seksisme over de hele wereld 
▪ In landen met grootste economische en politieke ongelijkheid, werden de hoogste niveaus van vijandig en 

welwillende seksisme vastgesteld (bij vrouwen is steun voor welwillend seksisme bij vrouwen hoger dan bij 
mannen) 

- Vijandig en welwillend seksisme bestaat ook tegenover mannen  

 

HOOFDSTUK 14: DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 

Robert Putnam: diversiteit is een bedreiging voor het sociaal kapitaal → iedereen trekt zich terug uit de 
maatschappij en het vertrouwen in elkaar erodeert ↔ eigenlijk komt dit vooral door segregatie en ongelijkheid 

1. Diversiteit 

- Diversiteit: de relatieve proportie van etnisch-culturele minderheidsleden in de algemene populatie (negatieve 
effecten vooral bij mensen met hoge score op autoritarisme  → rechterkant politiek spectrum) 
  

- Putnam (2007): N = 30,000 uit 41 gemeenschappen in US  
➔ Gezien grootte van steekproef en geografische diversiteit van de kleinere steekproeven, was er heel veel 

variatie: 
❖ Regio’s: bijna raciaal homogeen 

❖ Regio’s: sterk raciaal gemengd 

- Conclusie: ‘diversiteit ondergraaft de sociale cohesie’ = grote aanwezigheid van minderheden ondergraaft de 
sociale samenhang (interetnisch + raciale conflicten) in de maatschappij 

- Door diversiteit treedt er ... op: 
o verminderde solidariteit en bereidheid om vrijwillig mee te werken aan projecten ten voordele van 

gemeenschap of liefdadigheid → lager niveau van tevredenheid en minder gepercipieerde levenskwaliteit 
o verhoogde sociale isolatie: belangrijkste tijdverdrijf was televisie kijken 

o verminderd vertrouwen in minderheidsgroepen  
o verminderd vertrouwen in mensen (buurtbewoners alg)  
o verminderd vertrouwen in lokale bestuur en lokale media 

➔ analyses op regionaal niveau: etnisch homogene en heterogene regio’s werden vergeleken 
➔ Follow-up analyses: data op individueel niveau bekeken → waarbij groot aantal controlevariabelen ingevoerd 

zowel op individueel als regionaal niveau (zowel inkomensniveau van respondent als armoede op wijkniveau) 
 

➔ Effect blijft gelden wanneer gecontroleerd voor armoede, opleiding, criminaliteit, taal, ...  

- Metastudie: inconsistente bevindingen: veel, maar niet 
alle studies rapporteren een negatief effect (30%), want 
40% rapporteert positieve effecten! → effecten van 
diversiteit zijn contextafhankelijk (3e variabele) 

- Meest nefaste gevolgen van diversiteit worden 
geconstateerd in de VS; negatieve gevolgen in Europa 
slechts in ongeveer de helft van de onderzoeken 

- Negatieve gevolgen (ook afhankelijk van individu), vooral 
wanneer minderheden een andere taal spreken en 
onderzoekers zich richten op buurtniveau ipv meer 
omvattend niveau 

 

1.1 Is diversiteit het probleem?  
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- Afbeelding: diversiteit en segregatie zijn geen analoge begrippen → verhouding allochtonen/autochtonen blijft 
gelijk (grote diversiteit), segregatie verschilt 

- Putnam’s conclusie: ‘diversiteit leidt tot algemeen verlaagd vertrouwen en sociaal kapitaal 
o Is segregatie geen betere verklaring? → wanneer zowel diversiteit als etnische segregatie in rekening worden 

gebracht, is dit laatste vaak de echte motor van verlaagde niveaus van sociaal kapitaal 
▪ Als we het nationale niveau van diversiteit en segregatie relateren aan het gemiddelde vertrouwen gemeten 

in deze landen → segregatie gaat sterk samen met laag zelfvertrouwen 
▪ Negatieve effecten van segregatie kunnen ook toegeschreven worden aan verhoogde ongelijkheid 
▪ Segregatie gaat samen met: ongelijkheid, kansarmoede en discriminatie 
- Diversiteit = numeriek aandeel van de minderheidsleden in de algemene populatie (verhouding 

allochtonen/autochtonen) 
- Segregatie = de mate waarin leden van minderheids- en meerderheidsgroepen in gemengde buurten 

samenwonen.  
- Praktisch probleem: hoe kan het echt samenwonen van bevolkingsgroepen bevorderd worden 
o Dure maatregelen op vlak van huisvesting? Kwalitatief hoogstaande woningen in buurten waar etnisch-

culturele minderheden in grote getale wonen, wat autochtonen zou moeten aantrekken ↔ goedkopere 
woningen in ‘rijke, blanke’ buurten 

o Minder drastisch: allochtone wijken moeten minimale inkomenseisen stellen aan huurders van sociale 
woningen → enkel bemiddelden kunnen daar dan wonen (niet vanzelfsprekend om in te grijpen in vrijheid 
waar mensen willen wonen) 

- Studie Van Assche, Roets, Dhont & Van Hiel (2014) 
o Iedere regio In Nederland vertegenwoordigd, “geef aan hoe groot de diversiteit in uw buurt is” en  “hoe 

bedreigend is uw buurt” 
o Objectieve maten bekijken over bijvoorbeeld proportie allochtone bewoners in de buurt.  
o Resultaten:  
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o Conclusie:  
o Meest achtergestelde minderheidsleden hebben minste baat bij huisvesting maatregelen en positieve effecten 

zijn vooral te vinden bij minderheidsleden die hun weg al min of meer gevonden hebben in maatschappij 
o in een buurt met veel bedreiging was meer diversiteit geassocieerd met negatievere attitudes tov 

minderheidsgroepen. 
❖ Beter in mensen (onderwijs, werk) investeren ipv in huizen en wijken? 
o In een ‘veilige buurt’: meer diversiteit geassocieerd met positievere attitudes tov minderheidsgroepen 

1.2 Hypersegregatie 

- Leven we wel echt in een diverse buurt? → we leven NAAST elkaar! 
- Hypersegregatie = het ontstaan van minderheidsenclaves (etnisch-culturele) die met de normen van de rest 

van de maatschappij niks van doen hebben 
- Hypergesegregeerde gemeenschappen (enclaves, getto’s) 
o hechte groep met veel vertrouwen in elkaar (binnen de eigen minderheidsgroep) 
▪ criminele feiten: ‘officieus’ bestraft, zonder tussenkomst van politie of gerecht 
o gevolg: sterk wantrouwen tov meerderheid EN andere minderheidsgroepen 
▪ gevoel van een aparte gemeenschap verder versterkt en sterke lokale identiteit, zonder plaats voor algemene, 

nationale identiteit van gastland 
▪ vlugger ontwikkelen van eigen politieke pressiegroepen die zich afzetten tegen de meerderheid 
o eigen normen en waarden ontstaan, organisatie die los staat van de algemene maatschappij. 

• Verlies voor de globale maatschappij 

• Gevaar van disfunctionele normen en organisatie: weinig controle of invloed van buitenaf (vb geweldspiraal: 
zwarten in de VS oververtegenwoordigd zowel als dader als slachtoffer)  

o in gettowijken ontstaat een soort luchtbel waar geen invloeden meer in of uit kunnen → aan wetten van globale 
maatschappij onttrekken 

2. Interetnisch contact 

-  Mere exposure- effect: wanneer we vaker in contact komen met een bepaalde stimulus gaan we die positiever 
beoordelen. Dit werkt ook bij leden van sociale groepen, maar onder bepaalde voorwaarden!  

- Contact is het meest probate middel om vooroordelen te bekampen en intergroepsrelaties te verbeteren 
 

2.1 De contact-hypothese 
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- Contacthypothese (Allport, 1954):  de theorie (geen hypothese meer want het werkt) die stelt dat (positief) 
contact tussen leden van rivaliserende groepen onder bepaalde voorwaarden de wederzijdse vooroordelen, 
stereotypen en discriminatie zal verminderen. 

- Direct contact tussen leden van rivaliserende groepen leidt tot dissolutie van stereotypen, maar ook tot 
verminderde vooroordelen en discriminatie.  

- Allport: De contact-hypothese poneert dat er aan vier condities moet worden voldaan, wil racisme beëindigd 
worden door direct contact 

o Gelijke status van de groepen 
o Persoonlijke interactie tussen de leden van de groepen mogelijk 
o Coöperatief gedrag (van beide groepen), teneinde gedeelde, bovengeschikte doelen te bereiken 
o Ondersteuning interetnisch contact door sociale normen/ autoriteit/ wet en positieve oriëntatie naar dit soort 

contact, daarenboven vrijwillig.  
- Meta-analyse: positief contact vermindert inderdaad wederzijdse vooroordelen 
o Bevinding: succesvol contact moet niet altijd aan alle voorwaarden voldoen 
o Wel positieve verbanden gevonden tussen aantal voldane voorwaarden en mate waarin contact vooroordelen 

doet dalen!  

2.2 Schooldesegregatie 

- Contact is niet altijd een vrijgeleide weg naar succes: voorbeeld – Amerikaanse schooldesegregatie 
o Omdat de scheiding van kinderen van verschillende rassen in verschillende scholen in strijd is met het 

gelijkheidsbeginsel, stelde het Amerikaanse Hooggerechtshof dat alle scholen alle kinderen dienden toe te 
laten, ongeacht hun etnische achtergrond.  

▪ aanleiding oa: nadelige effecten van segregatie op zelfwaardering en schoolresultaten van zwarte studenten 
en op relaties tussen rassen 

▪ leidde tot grootschalig sociaal experiment waarbij blanken en zwarten met elkaar geconfronteerd werden 
o Tot 1950 in VS: blanke en zwarte scholen → apartheid 

 
- Na een aantal jaren stelt men vast dat zelfs na de segregatie er weinig verandert:  
o slechts 13% studies over desegregatie rapporteert vermindering van vooroordelen tegenover elkaar, 34% 

rapporteert geen verandering en de overige 53% spreekt zelfs over een toename. 
o De voorwaarden die de contacthypothese vooropstelt, waren niet voldaan! → toch nog niet stellen dat 

oorspronkelijke contacthypothese van Allport verkeerd is:  
▪ Raciaal mengen van klasjes bracht niet onmiddellijk de gewenste veranderingen teweeg, maar voorwaarden 

voor succesvol contact in de scholen waren dan ook totaal afwezig  

• Situatie hoe discriminatie en manier van omgang tss bevolkingsgroepen zorgden voor sociaal klimaat dat 
ronduit de voorwaarden schond 
 

- Waarom contact niet werkte in gedesegregeerde scholen; contact moet volgens een paar voorwaarden 
verlopen:  
 

o Gelijke status? 
▪ zwarten en blanken hadden al voor schooldesegregatie contact, 

situaties met benadeelde zwarten → contact tss ongelijke statussen zal 
bestaande negatieve stereotypen eerder bevestigen; blanken uit betere 
milieus presteerden beter dan zwarten omdat ze beter voorbereid waren 
 

▪ Contacten tussen dezelfde statussen waren wel succesvol + zorgen voor 
verminderde vooroordelen 

▪ In Vlaanderen: afstand tss prestaties van bevolkingsgroepen bij de 
grootste van Europa (zorgwekkend + problematisch voor bestrijden 
vooroordelen) 

o Echte en doorvoelde persoonlijke ontmoeting? 
▪ neen, kinderen gaan meestal bij hun eigen groep zitten 
▪ formele desegregatie staat niet garant voor een feitelijke desegregatie  
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▪ enkel omgaan met eigen groep → geen basis om opinies over andere groepen door contactervaringen te 
veranderen 

▪ ‘raciale apathie’: gebrek aan motivatie, emotie, enthousiasme en interesse in mensen van andere 
bevolkingsgroepen 
 

o Coöperatie gemeenschappelijk doel?   
▪ klascontext is niet altijd samenwerken, competitie tussen leerlingen: hoogste score 
▪ samenwerking en gemeenschappelijke doelstellingen doorbreken de psychische barrière tussen groepen → 

samensmelten van beide groepen 
 

o Ondersteuning van contact door sociale norm?  
▪ Bij vorming van raciale attitudes en gedragingen worden mensen sterk beïnvloed door wat anderen zeggen 

en doen → haarsnit, muzieksmaak en ook voordelen allemaal sterk beïnvloed door mensen uit omgeving 
▪ heel controversieel en heel veel protest, veel (vooral blanken) wilden dit niet! → Brown-uitspraak over 

schooldesegregatie niet met open armen ontvangen, veel bleven onveranderd tot ‘70 
▪ scholen die meer allochtoon zijn, komt niet enkel door grote toestroom van allochtonen, maar ook omdat 

autochtonen deze scholen mijden 
 

➔ aan zowat alle voorwaarden NIET voldaan + kans op positief contact eerder laag → maatschappelijk 
experiment van schooldesegregatie heeft niet tot verhoopte resultaten geleid 

 

- Piek van desegregatie bereikt in ’88, tegenwoordig weer niveau van jaren ‘60 
- “hersegregatie” van de scholen in de hand gewerkt door residentiële segregatie,  

door segregatie van de buurten (heel hoog in USA): vooral in de Verenigde 
Staten wonen rassen nog zeer vaak in clusters bij elkaar. Als daar een school in 
het midden van die buurt staat is het logisch dat er meer leerlingen zullen zijn van 
dat bepaald ras.  

- Ook in België: bijvoorbeeld Gent 
- Desegregatie ‘Singaporean style’: iedere appartementsblok moet een weergave zijn van de raciale 

samenleving. 
- Onderzoek toont aan dat zelfs in ‘slechte omstandigheden’ positief contact kan leiden tot reductie van 

vooroordelen.  

 

 

 

 

 

- Grafieken: vooroordelen in een gevangenis dalen, in het bijzonder bij personen die de dispositie hebben om 
vooroordelen te vormen. 

o 50 blanke gevangenen: hoe vaak contact met andere gevangenen van andere etnische achtergrond? Positief 
of niet? 

o Zelf attitudes tegenover blanke & Afrikaanse medegevangenen beoordelen op schaal. 
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o Verschilscore tussen beide groepen = mate van ingroepfavoritisme 
o Gevangenen met een hoge score op sociale dominantie tonen een daling in hun favoritisme, zowel wanneer 

contact beschouwd wordt in termen van kwantiteit als kwaliteit.  
- Gevangeniscontext vormt uiterst negatieve situatie, voldoet toch vaak aan voorwaarden Allport → 

gevangenen zelfde schuitje + zelfde status + persoonlijke ontmoetingen + samenwerken 

2.3 Langdurig contact en interetnische vriendschappen 

- Langdurig, intensief contact met leden van andere etnisch-culturele groepen, werkteam of samen op kot…, 
effectief in het verminderen van vooroordelen 

- Sterkere effecten 
o (Bv. studie van Sidanius, Levin, van Laar, & Sears, 2008) bij studenten die een kamer deelden met iemand 

van zelfde, of ander ras → op puur toevallige basis toegewezen aan kamers; als vrije keuze: onverdraagzame 
studenten neiging om kamergenoot van eigen bevolkingsgroep te verkiezen 

▪ Uitgesproken multi-etnische campus 
▪ Aan begin schooljaar ondervragen van studenten 
▪ Op het einde telefonische enquête  
▪ Het delen van de kamer met één of meerdere personen met andere etnische achtergrond reduceert de 

vooroordelen. 
▪ Voordeel aan studie: onderzoekers kunnen rekening houden met de attitudes en contactervaringen die de 

studenten voor en tijdens hun universitaire leven hadden 

 

o Bij vriendschap zijn bijna alle kenmerken van Allports ideale contactvoorwaarden aanwezig → effect groter 
dan bij meer oppervlakkige contactervaringen: intergroepsvriendschap als zeer effectieve vorm van contact 

▪ vooral persoonlijke interactie heel hoog en status erg gelijk  

Jackie Robinson: een succesverhaal 

- ‘Negro league’ voor baseball voor zwarten, ‘major league’ voor blanken. Voor het eerst zei een blanke 
manager dat hij een zwarte speler in zijn ploeg wou. 

- Gelijke status: ook lid van een team 
- Persoonlijke interactie: teamsport 
- Coöperatief gedrag: bovengeschikt doel: team laten winnen 
- Ondersteuning door sociale normen: discussie direct gedaan omdat manager ervan overtuigd was dat hij die 

speler in zijn team wou.  

 

2.4 Cognitieve en affectieve gevolgen van contact 

- Gevolg van contact: anderen zien als medeburgers in een groter geheel en niet als ander ras of andere 
etniciteit → cognitieve beeld bijgesteld 

- Contact heeft ook affectief gevolg: na positief contact: minder angstig voor leden van uitgroep (meer empathie) 

2.4.1 Cognitieve gevolgen 

- Kennis vergroot (niet meer ‘onbekend is onbemind’)  
- Gewijzigde groepsrepresentatie (het idee dat we hebben over groepen verandert)  
- Drie verschillende categorisatiemodellen ontwikkeld over de cognitieve representatie van groepen tijdens 

intergroepcontact.  
o Decategorisatiemodel 
o Hercategorisatie 
o Gemeenschappelijk differentiatiemodel 
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- Decategorisatiemodel: proces waarbij mensen minder aandacht schenken aan categorieën en 
intergroepsgrenzen, maar de leden van de in- en uitgroep als individuen zien → categorieën na een tijd minder 
gebruikt in sociale perceptie en vooroordelen worden gemilderd (gunstige effecten) 

o dit kan men bereiken door zelfonthulling of het opbouwen van hechte relaties.  
o Door beschikbaarheid van persoonsrelevante informatie over de doelpersoon, boeten stereotypen en andere 

vooropgezette meningen in aan relevantie en impact (voor de beoordeling van die ene persoon) 
o Nadeel: beeld van lid van de uitgroep verandert dan wel, maar het globale stereotype en de vooroordelen 

tegenover die uitgroep gaan daarmee niet weg! 

 

- Hercategorisatie = gemeenschappelijke ingroep identiteitsmodel: door twee groepen die in contact komen 
ontstaat er één nieuwe, overkoepelende groep (nieuwe, gemeenschappelijke identiteit) 

o ‘Het proces waarbij mensen leden van de in- en uitgroep zien als behorend tot dezelfde inclusieve groep, 
waardoor ‘zij’ een deel van ‘ons’ worden, de oorspronkelijke categorieën minder gebruikt worden en 
vooroordelen gemilderd worden’ 

o Experimentele ad-hocgroepen toonden dat hercategorisatie ertoe leidt dat deelnemers voormalige 
uitgroepsleden die opgenomen zijn in de nieuwe gemeenschappelijke identiteit, positief evalueren, waardoor 
de vertekening tegen hen gereduceerd wordt 

o Intergroepscontact: gestructureerd door nadruk op wat in-en uitgroep bindt 
o Nadeel: Vooral in laboratoriumstudies getest; in realiteit zijn mensen wss minder geneigd hun groepsidentiteit 

op te geven 
 

- Gemeenschappelijk differentiatiemodel 
o twee groepen hebben elkaar nodig om doel te bereiken – 

‘iedere groep heeft zijn eigen kwaliteiten en samen kunnen we 
ons doel bereiken’, kan er vaak voor zorgen dat er 
vermindering is van vooroordelen als het gemeenschappelijke 
doel wegvalt 

o De complementariteit van de identiteiten van zowel de 
minderheids- als de meerderheidsgroep moet opvallend 
worden gemaakt, zodat het duidelijk wordt dat elke groep kan 
bijdragen tot het bereiken van gemeenschappelijke 
doelstellingen → daling van vooroordelen 

o In tegenstelling tot de vorige twee modellen moeten in dit 
model de oorspronkelijke identiteiten tijdens het contact opvallend blijven. 

o Gevaar: hanteren van stereotypen tijdens contact omdat categorieën opvallend zijn en door grotere angst voor 
contactsituatie  
 

- Duale identiteitsmodel: twee groepen behouden eigen identiteit, maar er is een overkoepelende identiteit die 
de twee groepen verbindt. Vaak gebeurt het dat de identiteit van de overkoepelende groep dezelfde is van die 
van de grootste groep.   

o Minderheidsleden engageren zich het meest in groepstaken in een context van zogenaamde duale identiteit 
o Model werkt minder voor leden van de meerderheid die hun vooroordelen onder duale identiteitscondities 

slechts matig aanpassen 
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- Experiment Gartner et al. 
o Hercategorisatie en decategorisatie in een experimentele setting 
o Groepen op toevallige basis samenstellen, geen voorgeschiedenis 
o Lossen per team een probleem op, moeten dan probleem herbekijken 
o 3 Condities:  
▪ Controle 
▪ Decategorisatie (alle deelnemers als afzonderlijke individuen behandelen, op geen enkele wijze aan ‘oude’ 

groep herinneren) 
▪ Hercategorisatie (nieuwe groepen maken, nieuwe groepsnaam verzinnen voor nieuwe groep) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Affectieve gevolgen: 

o Verminderde 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 zelf (schaamte en afwijzing) → gevoed door negatieve stereotypen over de uitgroep of 
uit een geschiedenis van intergroepsconflict 

▪ Angst vaak gepaard met:  

• Vernauwde aandacht en bias (vertekening in informatieverwerking → positieve effecten van interactie 
ondermijnd) 

• Vermijdingsgedrag van intergroepscontact 
o stijging empathie met leden van uitgroep: op anderen georiënteerde gevoelens van sympathie, genegenheid 

en medeleven 
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▪ cognitieve component: perspectief nemen: vermogen om via verbeelding de wereld te bekijken door de ogen 
van anderen (vb. een dag in een rolstoel zitten) 

➔ belangrijke affectieve processen die vermindering in vooroordelen door intergroepscontact kunnen verklaren 

 

2.5 Diversiteit en contact 

- diversiteit leidt enerzijds tot vervreemding, verminderd sociaal kapitaal en vooroordelen 
- aanwezigheid van etnisch-culturele minderheden schept een context waarin contact met deze groep mogelijk 

wordt en dit vermindert vooroordelen 
- op natieniveau is het versterkende effect van vooroordelen van groter belang → inwoners van landen met een 

grote allochtone populatie blijken meer bevooroordeeld 
↔ verhoogd niveau van vooroordelen bij meerderheidsleden in hoog-diverse landen komen vooral voor bij 
inwoners die weinig contact hebben met minderheden  

- aanwezigheid van minderheden remt vooroordeel af: komt door verhoogde kans op interetnische 
ontmoetingen 

 

 

 

 

 
 

- Figuur: diversiteit leidt via twee 
paden naar vooroordelen:  

o gepercipieerde aantal allochtonen zorgt voor meer percepties van dreiging en vooroordelen 
o meer mogelijkheden tot contact → reduceren dreiging en vooroordelen 

3. Problemen met interetnisch contact 

3.1 Spontaan opzoeken 

- Allport (1954): “People mate with their own kind. They visit with their own kind, they eat, play, reside in 
homogeneous clusters”. → informele segregatie: we kiezen vaak zelf om afstand te nemen van ‘de andere’; 
segregatie die spontaan ontstaat 

- We zijn vooral aangetrokken door mensen die gelijkenissen met ons delen (soort zoekt soort) 
 

- De realiteit van intergroep contact 
o Bradburn, Sudman, & Gockel (1970): 81% van de blanken in geïntegreerde wijken hebben geen enkel contact 

met zwarte wijkbewoners; geldt ook omgekeerd: zwarten zochten blanken ook niet op 
o Niet enkel in de ‘golden sixties’ gevonden: ook later hetzelfde resultaat 
o Marsden (1987): 8% van de blanke Amerikanen bediscussieert ‘gewichtige zaken’ met mensen van een ander 

ras  
o Siegelman et al (1996): 70% van blanke Amerikanen heeft geen enkele zwarte Amerikaan als vriend. Zij die 

er wel hebben, rapporteren meestal slechts ‘enkele vrienden’  
o Gibson (2001): 6.6% van de blanken en 1.5% van de zwarten hebben meer dan een ‘klein aantal vrienden 

van een andere raciale groep’  

- Clack et al., UK 
o Camera’s hangen in een cafetaria van universiteit en om de zoveel tijd  foto nemen: wie zit waar, wie zit bij 

elkaar 
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o Wit = blank, zwart = asian, driehoekjes zijn zwarten 
o ‘asian territory’: hier zitten altijd enkel aziaten 
o dus ook bij ‘hoog opgeleid publiek’ ! 

 
- Dixon en Durrheim, Zuid Afrika 
o Luchtfoto van populaire Zuid-Afrikaans strand: tijdens de apartheid waren zwarte Zuid-Afrikanen niet 

toegelaten; tegenwoordig kan iedereen ten allen tijden op strand, je mag dus zelf kiezen waar je gaat zitten 
→ toch spontane segregatie, etnische groepen blijven binnen hun eigen groep; zelfs kleurlingen (mensen met 
gemengde raciale achtergrond) 

o Omgang in gemengde wijk (Duyvendak): living apart together 
o Enerzijds positieve evolutie naar meer contact door steeds hogere opleidingsniveaus van leden 

minderheidsgroepen (2e, 3e generatie) ↔ anderzijds negatief saldo door stijgende niveau etnisch gescheiden 
wonen 

➔ Als deze processen elkaar in de toekomst min of meer in evenwicht blijven houden, zal aantal multiculturele 
ontmoetingen niet stijgen 

3.2 Contactervaringen 

- Als er al contact is tussen minderheidsleden en autochtonen, kan dit houterig verlopen, vb. door gebrek aan 
ervaring 

- Problematisch intergroep contact: men wil niet racistisch overkomen  
o Meta-stereotypen: Hoe je zelf denkt dat de andere groep over jou denkt. (Vorauer et al., 1998; 2000)  
➔ Men gaat zich gedragen om dat beeld te ontkrachten, bijvoorbeeld in een lift geforceerd beginnen praten 
omdat er een zwart persoon in staat en denken dat hij zal denken dat je racistisch bent  

o Hypervigilantie voor signalen die kunnen duiden op antipathie of wantrouwen van de allochtone 
interactiepartner  
➔ Vaak ironische effecten: men komt racistisch over in een poging niet racistisch te zijn.  

o Interetnische interacties leiden tot minder positieve attitudes tegenover de interactiepartner, meer negatief 
affect en minder vriendelijk non-verbaal gedrag, maar effecten waren beperkt → bij langere interacties 
verdwenen negatieve affecten 

➢ Wat zonder twijfel een probleemloze interactie zou moeten geweest zijn, wordt onhandig, overdreven en 
vermoeiend 

- Toch best positief contact, want negatief contact:  
o meer vooroordelen: bevestigen het beeld dat je voordien al had 
o Assymetrie in sterkte tov positief contact: negatief contact heeft sterkere effecten dan positieve contacten! 

 
- Vooral individuen die kenmerken vertonen die met bevooroordeeldheid samengaan, profiteren het meest van 

positief contact om hun vooroordelen bij te stellen! (ook al is contact door situatie opgedrongen) 
o Individuen die het hoogst scoren op autoritarisme of sociale dominantie oriëntatie stellen hun vooroordelen 

het meest bij na een positieve contactervaring  
o Deze personen vertonen eveneens de grootste stijging van vooroordelen na een negatief contact 

3.3 De sollicitatiesetting (zie hoofdstuk 13) 

- Sollicitatiecontext verschaft selecteur de mogelijkheid om etnische achtergrond van kandidaten al in rekening 
te brengen voor interactie 
 

- Probleem 1: uitgenodigd worden (geschreven sollicitaties: grootste prob) 
o Impliciete vooroordelen/ racisme zorgen ervoor dat allochtonen minder snel uitgenodigd worden (moeilijk 

controleerbaar/stuurbaar) 
- Probleem 2: het moeizame gesprek: ook minderheidsleden die uitgenodigd worden kunnen problemen 

ondervinden door verwachtingen interviewer 
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o Positieve verwachtingen interviewer (obv schriftelijk sollicitatiemateriaal) 
▪ Open en vriendelijke houding tijdens gesprek 
▪ Geruststellend effect op sollicitant 
o Negatieve verwachtingen interviewer 
▪ Afstandelijk, minder tijd nemen 
▪ Verhoogt nervositeit en onhandigheid bij sollicitant 
o Experiment: blanke studenten als selecteurs en zwarte (acteurs) als sollicitant; studenten gingen verder af 

zitten en besteedden minder tijd aan gesprek met zwarten 
o Ontmoetingen kunnen houterig verlopen, maar contact biedt zeker de mogelijkheid om tot betere 

verstandhouding te komen (zeker bij langer gesprek): zwarte en latino sollicitanten slechts iets lagere 
beoordelingen ivm blanke → gesprek verschaft info over spreekvaardigheid van kandidaat, sociale 
vaardigheden, belangstelling voor organisatie… (niet in geschreven materiaal) 

3.4 Na het contact 

- Is contact de oplossing om sociale en maatschappelijke ongelijkheid tussen groepen definitief uit de 
samenleving te bannen?  

- Positieve, interetnische relaties vormen een sleutel tot vreedzaam samenleven, maar door contact verandert 
niets ‘structureels’ en is er een hoge waarschijnlijkheid dat ongelijke kansen en achterstand blijven 
voortbestaan 

- Positieve relaties vormen een soort ‘camouflage’ voor dieper liggende ongelijkheden, waardoor op lange 
termijn niets gaat veranderen: positieve contactervaringen kunnen bij de leden van de achtergestelde groepen 
in de samenleving een vals gevoel geven dat alles ‘goed gaat’ en dat er niets moet veranderd worden. 

- Kan positief contact verandering in de weg staan?  (Het conflictmodel) 
o Contact verandert relaties maar niet structuur (Dixon et al., 2005)  
o Positieve relaties leiden de aandacht af voor dieper liggende, structurele ongelijkheden.  
o Geven minderheden het gevoel dat het “goed gaat” en vermindert de motivatie tot ‘collectieve actie’  
o Positieve relaties creëren hoge verwachtingen bij minderheden, maar die worden niet ingelost  

→ ongelijkheid tussen groepen tegengaan: conflictmodel: versterk groepsidentiteit van benadeelde groep om 
hen aan te zetten tot actie om status quo uit te dagen 

 

 

- Saguy et al. 
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o 2 groepjes die eerst apart moesten discussiëren over een bepaald thema, daarna komen twee groepen samen 
o 2 condities:  
▪ samen discussiëren en focussen op verschillen, soort 

competitie: wie heeft het beste argument?  
▪ goed met elkaar overeenkomen en focussen op de gelijke 

ideeën 
o Nu mag 1 van de 2 groepen 10 euro verdelen over beide 

groepen 
o Mensen van de andere groep (die niks mochten beslissen over 

geld) in coöperatief contact verwachtte ze dat de verdelers 
redelijk eerlijk gingen zijn en kregen minder dan ze 
verwachtten 

o In de negatieve verwachting kregen ze evenveel of zelfs een 
beetje meer dan ze verwachtten.  

 
- Maar: Positief intergroepcontact kan wel leiden tot ‘solidaire 

collectieve actie’, verhoogde steun voor structurele 
maatregelen, grote mate van empathie en verhoogde steun 
voor maatschappelijke programma’s die gelijkheid promoten, bij de meerderheid → meerderheidsleden 
moeten zich wel bewust zijn van problemen van achterstelling 

3.5 Multiculturalisme 

- = beleid gericht op gelijke rechten voor verschillende etnisch-culturele en godsdienstige gemeenschappen; dit 
veronderstelt dat de multiculturele groepen onderscheidende kenmerken kunnen blijven hanteren, bv op vlak 
van kleding, spraak of manieren 

▪ Beleidsmaatregelen: vb. snel verlenen van nationaliteit van gastland, waardoor leden van minderheden exact 
dezelfde rechten verwerven als autochtonen/ ondersteuning van belangenverenigingen van minderheden/ 
subsidiëren van gebedshuizen en personen die erediensten voeren…  

• Gevolg van rechten die al lange tijd bestaan  
▪ Achterliggende redenering: minderheden moeten de mogelijkheid hebben om hun eigen cultuur te ervaren 

binnen de grote, nationale gemeenschap 
- Steunt op duale identiteitsmodel 
o Bevorderen van groepsidentiteit, eigen identiteit: bv ondersteunen van belangenverenigingen, eigen scholen, 

gebedshuizen 
o Bevorderen van overkoepelende identiteit: bv makkelijk en snel verlenen van nationaliteit van het gastland, 

makkelijke toegang tot sociaal stelsel 
- Tegengestelde van assimilatie: een beleid gericht op het laten opgaan van allochtonen in de gevestigde 

cultuur van het gastland. Dit veronderstelt bij de geassimileerde groep het verlies van bepaalde 
onderscheidende kenmerken, bijvoorbeeld op het vlak van kleding, spraak of manieren.  

- In theorie wordt in landen gekozen voor ofwel multicultureel beleid of assimilatiebeleid; maar in praktijk komen 
zuivere vormen niet voor, ook in multicultureel zitten elementen van assimilatie en andersom  
 

- Acculturatiestrategieën: separatie = weinig voordelige psychische conditie voor leden van etnisch-culturele 
minderheidsgroepen → landen die politiek van multiculturalisme voeren, moeten waken dat 
bevolkingsgroepen met elkaar in contact komen: bemoeilijkt door feit dat mensen niet geneigd zijn contact te 
leggen met mensen met een andere etnische achtergrond 
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Multculturalisme of assimilatie?  

- Integratie/ multiculturalisme leidt vaak tot de beste resultaten voor de minderheidsleden, althans wanneer de 
intergroeprelaties positief zijn en de minderheidsleden weinig discriminatie ervaren. 

- Op niveau van naties: landen die een multicultureel beleid voeren, boeken dikwijls minder goede resultaten 
met betrekking tot integratie, net omdat de focus in de eerste plaats ligt op cultuurbehoud voor de verschillende 
groepen  

- Landen die inzetten op assimilatie kunnen op sommige vlakken betere resultaten voorleggen (Duitsland, 
Oostenrijk en Zwitserland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mogelijke reden voor slechtere resultaten: er is best veel contact, multiculturele benadering zonder veel 
intergroep-contact (behoud eigen cultuur) en nood aan integratie leidt tot disfunctionele acculturatiestrategieën, 
separatie 

- Multiculturalisme vs polyculturalisme 
o Cultuur is niet categorisch en stabiel maar partieel en dynamisch. 
o Culturen evolueren door invloed van elkaar  
o Multiculturalisme leidt vaak tot culturele segregatie: minderheidsleden die zich het meest met hun etnische 

achtergrond en religie identificeren vertrouwen het minst in anderen en instituties van het gastland  

 

- Gevaren:  
o Negeert onbewuste vooroordelen 
o Mogelijke rebound-effecten 
o Negeert ongelijke kansen bij zelfde ‘dominante’ standaard 
o Vergroot belang van scheidingslijnen tussen culturen 
o Ontmoedigt subgroepen binnen cultuur 
o Kan stereotypen verhogen 
o “Verbiedt” dialoog rond woorden 
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- Multiculturele politiek zonder maatregelen die contact promoten, lijkt te leiden tot situatie waarin leden van 

bepaalde minderheidsgroepen een sterke band met elkaar en het thuisland onderhouden, maar ze neigen 
zichzelf terug te plooien in hun eigen gemeenschap 

4. Puzzelklas en affirmatieve actie 

- Implementeren van contact in een schoolse setting kan gunstige effecten hebben op de leerprestaties van 
minderheidsleden, althans als de nodige aandacht wordt besteed aan de context van dit contact 

- Positieve-actiemaatregelen die de participatie van minderheidsleden aan school en werk kunnen bevorderen 
is een andere mogelijkheid om ongelijkheid weg te werken 

4.1 De ideale school 

- Puzzelklas (“jigsaw classroom”?): coöperatieve leermethode die specifiek ontwikkeld is met het oog op het 
verbeteren van de relaties van lln met verschillende etnische achtergronden 

o Lln verdeeld in kleine groepjes, gemengd obv geslacht, etnische achtergrond en schoolse prestaties 
o Inhoud bepaald stuk leerstof verdeeld in stukjes (evenveel stukjes als er lln zijn in elk groepje) en elke lln is 

verantwoordelijk voor een stukje 
▪ Vb. les over koning Boudewijn: iemand krijgt stuk over jeugd, ander over koningskwestie…  
o Lln krijgen de tijd om hun stuk individueel door te nemen en worden vervolgens samen gezet in 

‘expertgroepen’ met leden van andere groepjes die hetzelfde stuk leerstof leerden 
o In die groepen stukje leerstof verder ingeoefend → daarna terug naar eigen groep en leren leerstof 1 voor 1 

aan andere lln 
o Leerkracht heeft functie van algemene coördinator die structuur aanbrengt en alles in de gaten houdt, maar 

zelf zo weinig mogelijk tussen beiden komt 
➔ Leermethode beantwoordt in grote mate  aan ideale voorwaarden voor succesvol contact: 
❖ Geen statusverschillen: elke student is dankzij de wisselende rollen op bepaalde momenten lln en op andere 

leraar  
❖ Persoonlijk contact tussen lln van verschillende etnische achtergronden 
❖ Duidelijke gemeenschappelijke groepsdoelstelling: samen de leerstof beheersen → coöperatief: iedereen 

moet meewerken, anders mislukt het 
❖ Lkr schept een positief, ondersteunend klimaat voor contact 

 
➔ Positieve effecten van zulke coöperatieve leermethodes 
❖ In vgl met lln die les kregen met klassieke, competitieve leermethoden of individueel leren, hadden lln die les 

kregen adhv coöperatieve leermethoden betere relaties met lln van andere etnische groepen + meer vrienden 
in de andere groep + meer positieve emoties tov deze groepen 

❖ Langdurige implementatie van coöperatieve leermethoden kan ook leiden tot toename in leerprestaties, vooral 
bij benadeelde lln → winst voor deze lln hindert de leerprestaties van de sterke lln uit de meerderheidsgroep 
niet, want bij hen leiden de coöperatieve tot gelijkaardige resultaten als de andere leermethoden 
 

➔ Veelbelovende methode om echt geïntegreerde onderwijservaring te creëren en staat model voor meer 
tolerantie en diversiteit 

➔ Deze vorm van coöperatief leren is efficiënt: doen vooroordelen dalen + zorgen voor multi-etnische 
vriendschappen + is intellectueel stimulerend en bevordert cognitieve en schoolse prestaties 
 

- Ideale contact voorwaarden: 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  

- Wanneer dit wordt toegepast in een klas met diverse etniciteiten, veranderen de prestaties van de 
meerderheidsgroep niet maar die van de minderheidsgroep stijgen tot ongeveer het niveau van die van de 
meerderheidsgroep 

- De vooroordelen dalen bij de meerderheidsgroep 
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- De tevredenheid bij de minderheidsgroep stijgt 

4.2 Positieve actie: zachte en harde maatregelen 

= Inspanningen van overheden, privéorganisaties en scholen om discriminatie te bestrijden en gelijke kansen 
in het onderwijs en op de werkvloer te bevorderen (vb. maatregelen voor etnisch-culturele minderheidsleden, 
vrouwen, 50+) 

o Maatregelen gaan van soepel en aanvaard tot streng en weinig aanvaard 
o (in de EU is bijna 6/10 personen met een nationaliteit uit een niet-EU-land aan het werk) 

 Vormen van affirmatieve actie 

- Mogelijkheden scheppen voor leden van minderheidsgroepen → vergroten van 
het aantal mogelijk geschikte kandidaten voor hoger onderwijs en hogere-statusjobs 
(bijscholing, training): hoe meer kandidaten, hoe meer kans ze zo’n job vinden 
 
- Gelijke kansen verzekeren (vervolgen van individuen en organisaties die 
discrimineren → discriminatie in een legale context geïnterpreteerd: objectiveerbaarheid van 
achterstelling) 
- Voorkeursbehandelingen (‘positieve discriminatie’)  
o Klein positief gewicht aan minderheidsstatus (“tiebreak”) → twee evenwaardige 
kandidaten, de persoon uit de minderheidsgroep kiezen 
o Groot positief gewicht, gewicht van allochtoon verhoogd (één van de criteria op 
zich is al tot welke etniciteit de persoon behoort, deze persoon gaat minder moeten excelleren 
op vlak van kwalificaties en competenties) 
o Quota (er moet zoveel procent van die groep in een bedrijf, ... zitten, los van het 
feit of ze geschikt zijn of niet)  

 

 

 

4.3 Aanvaarding van affirmatieve actie 

- De burger is het in het algemeen wel eens met de eerste twee niveaus van affirmatieve actie (mildere niveaus), 
het derde niveau wordt minder vaak geaccepteerd. 

- Probleem bij sterke vormen van positieve actie, bij voorkeursbehandeling, omgekeerde discriminatie: voor 
minderheidsgroepen, eveneens discriminatie voor meerderheidsgroepen! → ook al is doel nobel: wegwerken 
van maatschappelijke probleem van achterstelling; ongelijkheid met ongelijkheid bestreden 

- Amerikaans Hooggerechtshof: 2003: absolute quotasysteem ongrondwettelijk → in de kern vormen van 
discriminatie 

- In Nederlands en Belgisch rechtssysteem: positieve discriminatie over tijdelijke en uitzonderlijke maatregelen, 
gekozen middel moet evenredig zijn aan doel → vb. vrouwen kunnen bij gelijke competentie voorrang krijgen 
op mannen tot bepaalde man-vrouwverhouding bereikt wordt; daarna maatregel ingetrokken 

- Algemene opiniemaatregelen die in de sfeer van trainingen of vrijwillige inspanningen om allochtonen kansen 
te geven liggen, scoren beter dan maatregelen mbt een voorkeursbehandeling!  

o Personen die benadeeld worden door deze acties, de meerderheid dus, staan minder goedgezind tegenover 
positieve actie dan personen die er wel persoonlijke voordelen uit halen 

o Politieke en ideologische kloof: linkse partijen vinden ideeën beter en vinden positieve actie nodig en eerlijk 
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4.4 Tegenstanders van positieve/affirmatieve actie 

- Argument: rechtvaardigheid, met name meritocratie (vorm van gerechtigheid waarbij iedereen verdient waar 
hij of zij recht op heeft obv prestatie of inspanning) 

- Veel mensen overtuigd dat door positieve actie mensen ten onrechte worden gediscrimineerd  
- Opvattingen over rechtvaardigheid en eerlijkheid zijn een betere verklaringsgrond dan racisme voor onze 

houding tegenover positieve actie 
o Vb. wanneer een hard werkende allochtoon niet aanvaard wordt voor een functie, gaan tegenstanders het 

hier niet mee eens zijn; terwijl moesten ze obv racisme beslissen ze het wel een positieve zaak zouden vinden 
omdat een allochtoon minder recht heeft op zo een job → regels van rechtvaardigheid hebben het grootste 
gewicht 

- Tegenstand tegen positieve actie heeft dikwijls ook te maken met de context waarin deze maatregelen worden 
uitgevoerd:  

o Meritocratieprincipe zorgt theoretisch voor eerlijke verdeling van schaarse middelen ↔ positieve actie leidt tot 
een onrechtvaardige verdeling 

o We kunnen tevreden zijn met minder dan dat ons toekomt; als de procedures om de middelen te (her)verdelen 
eerlijk worden geïmplementeerd 

▪ Grote weerstand tegen positieve actieprogramma’s als die eerder heimelijk dan openlijk worden doorgevoerd/ 
wanneer mensen niet in de gelegenheid gesteld worden hierover een mening te geven/ wanneer procedures 
niet nauwkeurig gevolgd worden 

o Distributieve onrechtvaardigheid VERSUS procedurele rechtvaardigheid  

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Psychische dimensie van voorkeursbehandeling door quota 

- Hoe zit het met diegenen die voordeel halen uit positieve actie? Leidt positieve actie tot psychologische 
ondermijning van de personen die ze begunstigt? Onder bepaalde omstandigheden wel! 

- Positieve acties, in het bijzonder absolute quotasystemen, leiden tot nadelige gevolgen voor de 
bevooroordeelde personen 

- Studies over positieve actie obv geslacht: 
o Mannelijke en vrouwelijke studenten moeten voor een taak als leider optreden 
o Er wordt hen verteld dat ze ofwel 
▪ Werden uitgekozen door een selectieproces met voorkeursbehandeling, zonder geschiktheid 
o Vrouwelijke studentes: in volgende fase schatten ze hun prestaties als leider lager in, zelfs al zegt iemand dat 

ze goed bezig zijn 
o Mannen schatten zichzelf niet minder hoog in  
➔ Laboratoriumstudie en quotasysteem komt in praktijk weinig voor!! 
▪ Werden gekozen obv hun kwalificaties 

 
- Minstens 4 verklaringen waarom een quotasysteem (zonder rekening te houden met bekwaamheid) negatieve 

effecten heeft voor de begunstigden: 
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o Bevooroordeelde vindt zelf procedure onrechtvaardig omdat beter gekwalificeerde kandidaten worden 
uitgesloten louter en alleen omdat ze niet tot een bepaalde groep behoren 

o Collega’s hebben twijfels over competentie voorkeursbehandeling (enkel juiste afkomst → “zo iemand moet 
dus wel onbekwaam zijn”) 

o Neiging om eigen successen MINDER aan eigen capaciteiten toe te schrijven: twijfelen aan zichzelf terwijl 
collega’s ook al twijfels hebben 

• Strikt affirmatieve actiemaatregelen leiden bij bevoordeelden tot de meeste zelftwijfel  
o Voorkeursbehandeling/ affirmatieve actiemaatregelen is hoe dan ook een vorm van hulp die bij begunstigden 

bevestigt dat anderen negatieve percepties over hen hebben 
 

➔ Vanuit psychologisch perspectief geen goed idee om selectieprocedures enkel obv geslacht of etnisch-
culturele achtergrond uit te voeren 
 

- Voorkeursbehandeling hoeft negatieve effecten niet te hebben → procedure moet wel expliciet rekening 
houden met de bekwaamheden van de bevoordeelden → als persoon bekwaam is, valt voorkeursbehandeling 
beter te aanvaarden 

- Hoe best implementeren? Een gebalanceerde benadering: 
o enkel quota vermijden  
▪ devaluatie van de eigen prestaties door bevoordeelde partij 
▪ Wordt moeilijk aanvaard door de gemiddelde burger (meerderheid)  
▪ Plaats bevoordeelde mogelijks in een moeilijk zelf te aanvaarden positie  
o Zeker duidelijk dat capaciteiten belangrijke rol spelen en voldoende zijn voor de functie, ook heel belangrijk 

voor gevoel van bevoordeelde 
o Veiliger om te investeren in scholing en training van leden van minderheidsgroepen (ipv quota (vooral 

aangemoedigd vanuit politieke hoek)) → langetermijninvesteringen nodig 

5. Effecten van goedbedoelde maatregelen, media, wetten en regels 

5.1 Educatie 

- Doel: kennis over de uitgroep vergroten en/of ervaren wat het is → onwetendheid is belangrijke bron van 
onverdraagzaamheid 

- Divers materiaal om dit over te brengen: video’s, songteksten, handboeken, poëzie.. en verschillende wijzen 
van aanbieding (intensiteit!): veldbezoeken, gastlessen, groepsdiscussies  

o Weinig intens: kort en 1 thema 
o Langdurige interventies: dagelijks gedurende maanden 

- Bv. Jane Elliot: 
o Deelt participanten in obv kleur van ogen 
o Groep van mensen met blauwe ogen: geschoffeerd, beledigd en gediscrimineerd 
o Bruine ogen: goed behandeld 
o Geen reden voor mishandeling: gewoon statusverschillen uit microkosmos van Elliot 
o Doel: kinderen laten ervaren hoe het is gediscrimineerd te worden obv uiterlijk kenmerk waar we geen controle 

over hebben 
- Weinig effectief:  
o Relatief zwakke en kortdurende effecten, kort na blootstelling gemeten  
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o Mogelijks contraproductieve effecten 
▪ Bij kinderen: filteren van stereotypes, aandacht vestigen op verschillen, impliciete boodschap ‘raciaal 

probleem’; geen kritisch denken zoals bij volwassenen 
▪ Multicultureel materiaal attendeert op impliciete wijze dat er belangrijke etnisch-culturele verschillen zijn 

• Impliciete boodschap: er moet een probleem zijn anders zouden ze hierover geen les krijgen → kindergeest: 
waar rook is, is vuur 

▪ Contraproductief bij mensen met neiging tot autoritarisme (belangrijke basis voor vooroordelen + verhoogd 
niveau van dreiging) → opvallend want interventietechnieken hebben als doel hoogst bevooroordeelde 
personen te beïnvloeden; weinig winst anders: deze personen dienen niet gecorrigeerd te worden 
→ goed bedoelde educatieve pogingen ter promotie van multiculturalisme hebben niet altijd de beoogde 
effecten → betuttelende oriëntatie en impliciete boodschap dat er iets verkeerds moet zijn kan averechts 
werken 

5.2 Media 

- Extreme gevallen ten slechte: bv radio mille colines: alle Tutsi’s en Hutu’s vermoorden 
- Ten goede?  
o Radiomakers Rwanda: soap waarin 2 Rwandese gemeenschappen na de volkerenmoord met racisme en 

geweld worstelden  
▪ Publiek: 600 Rwandese burgers, overlevenden en gevangenen die veroordeeld werden voor hun daden 

tijdens de volkerenmoord 
▪ Zorgde ervoor dat de radioluisteraars anders gingen nadenken over de algemene maatschappelijke normen, 

over het samenwerken en samenleven van Hutu’s en Tutsi’s 
o Weinig effect op persoonlijke opvattingen → men dacht dat de gemiddelde Hutu’s en Tutsi’s de draad van het 

vredevol samenleven weer wilde oppakken (algemene normen), maar luisteraars zelf niet geneigd anders te 
staan tegenover de buren en dorpsgenoten die deel uitmaakten van zijn of haar dagelijks bestaan (eigen 
overtuiging) 

➔ Positieve relaties tussen rassen meer invloed op hoe consument denkt over algemene normen dan op eigen 
overtuiging 
 

- Massamedia heeft vermogen om sociale realiteit te construeren die als werkelijk bestaand wordt beschouwd, 
ook al is die fictief 

- Problemen:  
o ondervertegenwoordigd (werkt marginaliserend, alsof ze er niet toe doen): aanwezigheid nodig om 

vooroordelen te bekampen  
o ongewild stereotype-bevestigend (stereotype vaak gespeeld door leden van etnisch-culturele minderheden): 

vaker daders of slachtoffers van geweld + dikwijls lagere statusjobs  
o onrealistisch (er zijn geen interraciale spanningen, contact meestal als positief of neutraal afgebeeld: geen 

inspiratie over hoe we het in het echt zouden kunnen oplossen) 

• ~ Sesamstraat: alle figuren positieve relaties los van huidskleur, leeftijd of geslacht → niet over etniciteit 
gepraat en iedereen respectvol 

• Later toch enkele afl om vooroordelen en stereotypen te bekampen en dit had een positief effect 
o Sommige kinderen sluiten geen interetnische vriendschappen omdat ze bang zijn van reactie ouders: als 

ouder expliciet meegeven dat dit mag 
→ media verliest impact als motor voor verandering van vooroordelen door dit alles 
 
→ itt educatie: niet met een belerend vingertje gewezen 
 

5.3 Wetten en regels 

- Om effecten van rechtspraak, best onderscheid tussen 2 doelgroepen: daders van discriminatie en algemene 
publiek 
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- Straffen van daders/overtreders: 
o maximaal aanpassen gedrag, niet attitudes!! Denkkader van normen blijft (zeker bij sterk bevooroordeelden) 
o Kan averechts werken via onrechtvaardigheidsgevoel, wraakgevoel 
- Het brede publiek: 
o Effect van bestraffing positief of negatief, afhankelijk van de perceptie van de sociale norm  
▪ Positief: afschrikking, als de meeste burgers de wet duidelijk en compromisloos volgen → wet = norm (die je 

dan van je eigen maakt) 
▪ Reactantie: als de wet tegen de wil van het volk indruist zal er eerder weerstand en verzet zijn  
▪ Sancties op zich kunnen leiden tot een verhoogd wantrouwen in de goede intenties van anderen (veel mensen 

discrimineren want er worden specifieke wetten voor gemaakt en sancties opgelegd): verkeerde norm, denken 
dat de meeste burgers zouden discrimineren als ze niet zouden worden gestraft 

▪ Algemeen proces: Lage kans betrapt te w kan gedrag uitlokken  
o Wetten en regels hebben gedragseffecten omdat we sancties niet willen ondervinden 
o Wetten enkel echt effectief als ze breed gedragen worden, op lange termijn in de diepte verandering brengen  

5.4 Invloed van omgeving en sociale normen 

- “Extended contact” = contact per associatie  
o Wanneer iemand vrienden of kennissen heeft die op hun beurt vrienden hebben uit minderheidsgroepen, 

waardoor men onrechtstreeks met minderheidsleden in een sociaal netwerk geassocieerd is, reduceert dit 
vooroordelen  

o Meest uitgesproken effect bij individuen die hoog scoren op autoritarisme 
o is in het bijzonder nuttig bij mensen met weinig direct contact en mensen met hoge RWA (angst) (bv Dhont & 

Van Hiel, 2011) 
- Invloed ouders en vrienden belangrijk: over veel zaken bestaat geen objectief aantoonbaar juist antwoord, 

geen andere optie dan overtuiging  
- Media, wetten en regels beïnvloeden ons later ook, naast vrienden en kennissen  
- Media, wetten en regels effect via sociale normen  
o Enkel als ze breed gedragen worden kunnen ze op termijn individuele attitudes veranderen: mensen moeten 

geloven dat de wet door velen wordt gedragen, anders opstand! 
- Mensen zijn hoffelijker als individu dan als groepsdier!!  

HOOFDSTUK 15: Duurzaamheid 

− Handelt over de juiste balans tussen mens, planeet en welvaart = Triple Bottom Line = Triple P (people, planet, 
prosperity) → harmonie tussen sociale, ecologische en welaarts-dimensie; evenwicht, geen overwicht 

− Oorlog en conflict → grootste bedreiging voor mens en welvaart: conflict oplossen door overleg en 
onderhandeling 

1. Sociale dilemma’s  

− Een sociaal dilemma is een situatie waarin een conflict ervaren wordt tussen het vervullen van egoïstische 
motieven en het collectieve belang, waarbij egoïsme het voordeligste is voor het individu, maar aanzienlijke 
collectieve kosten met zich meebrengt.  

− Sociale dilemma’s: 3 kenmerken:  
o Het individu maakt het meeste winst als hij/zij enkel het eigenbelang nastreeft.  
o Als elk individu voor zichzelf de meest lonende keuze maakt, heeft dit nadeel voor de anderen.  
o De schade die veroorzaakt wordt door het nastreven van het eigenbelang aan het collectief is groter dan de 

waarde die het niet- coöperatieve individu wint.  

1.1 Het gevangenendilemma  

− Een onderzoeksparadigma dat gemengde motieven schept. Deelnemers worden aangemoedigd tot 
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samenwerking door beloningen, maar worden 
verleid tot competitie door nog grotere beloningen  

− Gevangenendilemmaspel (GDS)  
o Als de gevangenen samenwerken (niet bekennen) 

worden ze beide matig beloond: elk krijgt 1 jaar 
straf  

o Als ze competitief reageren (bekennen) verliezen 
ze beide: 5 jaar straf voor beide  

o Als een van beide samenwerkt (niet bekent) en de 
andere reageert competitief (bekent: ‘free rider’) 
krijgt de gevangen die zwijgt 10 jaar straf maar de 
verklikker krijgt helemaal geen straf  

− Herhaalde aanbiedingen: wat zou er gebeuren 
indien we het gevangenendilemma met dezelfde persoon meerdere keren zouden moeten spelen? Dit soort 
vragen komen aan bod in zogenaamde ‘iteratieve spelen’, dergelijk onderzoek maakt mogelijk om na te gaan 
welke strategieën deelnemers ontwikkelen.   

− In iteratieve spelen kan men dus gaan reageren op keuzes van de tegenspeler! (andere eerst competitieve of 
coöperatieve keuze gemaakt?) 

− Effectieve Strategieën  
o Tit for tat: imitatie van zet van de tegenpartij (let op bij competitie)  
▪ Samenwerking van de ene partij lokt bij de andere partij ook samenwerking uit (positieve uitkomsten), zelfde 

met een competitieve houding.  
▪ Competitie is een sterkere determinant voor wederkerigheid dan coöperatie!  

• Vb. als land extra raketten zet, geneigd om dit ook te doen ↔ als land raketten weghaalt, eerst nog wat kat 
uit de boom kijken 

▪ Gevaar voor conflict dat uit de hand loopt, waarbij niemand nog wil toegeven, oplopende competitie 
▪ Variant: tit for tat met vergiffenis: competitieve keuzes van andere partij niet steeds met competitieve zet 

beantwoorden, in beperkt aantal gevallen toch coöperatief reageren → meest succesvolle manier om in 
iteratief gevangenenspel positieve uitkomsten te krijgen 

▪ Context!! → in een denkbeeldige wereld loont coöperatie of vergeven niet 
o Win-stay, lose-shift: winnen-blijven, verliezen- veranderen  
▪ Consistent met grondbeginselen van de conditionering 
▪ Blijven coöperatief of competitief handelen zolang het lonend is, maar stappen over op het omgekeerde 

gedrag als ze weinig of niets aan hun huidige strategie verdienen.  
▪ Dus als de tegenpartij zich altijd coöperatief opstelt, dan schrijft deze tactiek voor dat je zelf competitieve 

keuzes maakt omdat daar het meest winst uit te halen is.  

1.2 Middelendilemma’s 

- Ontstaan als twee of meer personen beperkte middelen delen 

- Deze dilemma’s komen voor in twee basisvormen: 
o Brondilemma’s 
▪ Brondilemma is een situatie waarbij iedereen onbeperkt aanspraak kan maken op een gemeenschappelijke 

bron, hierdoor dreigt de bron uitgeput te raken omdat ze zichzelf niet of onvoldoende opnieuw kan genereren. 
▪ Vb. in middeleeuwen hadden boeren gemeenschappelijke grond waarop dieren konden grazen → meer 

belang bij om slechts enkele dieren op deze weide te laten grazen, maar zo inboeten op eigenbelang 
▪ Moeilijk op te lossen → vb. nu op grote schaal voelbaar: ontbossing, lucht- en watervervuiling, overbevissing… 
▪ Ontstaat door het nastreven van het individuele belang, in een context van een op economische groei gericht 

beleid 

• Huidige beleid gaat op termijn meer schade dan baten opleveren 
o Publiekgoeddilemma 
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Commons-dillema (brondilemma), Brechner (1977) 

Studenten nemen in groepen van drie deel, krijgen een 
beloning als ze 150 punten verzamelen. Ze moeten 
hiervoor lampjes nemen uit een gemeenschappelijke 
‘bron’, door op de lichtjes te drukken werd een punt 
toegevoegd aan hun groep. De bron kon regenereren. De 
regeneratie is afhankelijk van de grootte van de bron. Een 
goed gevulde bron regenereert sneller (bv. vissen: kunnen 
sneller reproduceren als er nog veel zijn, duurt langer als 
de helft al uitgestorven is). Beste oplossing = beperkt 
oogsten zodat de bron haar beste regeneratiepotentieel 
behield ↔ grafiek: overconsumptie waardoor bron 
vernietigd werd, vooropgestelde 150 punten zo vaak niet 
behaald 

Er waren ook twee condities: in één werd communicatie 
toegestaan tussen de groepsleden, in de andere niet 
(coördinatie hier moeilijker, deelnemers gemiddeld minste 
punten, zeker bij kleine bron) → allebei score ver onder 
150 

Publiekgoeddilemma 

- Een situatie waarin iedereen verondersteld wordt tot het gemeenschappelijke goed bij te dragen, maar waar 
men van kan profiteren zonder zelf bij te dragen, waardoor het risico groot is dat er te weinig mensen bijdragen 
en de bron geëlimineerd wordt.  

o Vb. bloed geven, openbare omroep, onderwijs, bib, wegen en parken, inkomensbelastingen…  
- Meest winst: zelf geen bijdrage leveren en hopen dat anderen dit doen 
➔ Indien niemand bereid is het “publiek goed” ten koste van eigen tijd en middelen in stand te houden verdwijnt 

de dienstverlening voor iedereen  

De Cremer (2006) 

- Studenten kunnen ‘geld’ verdienen voor zichzelf en voor de groep. Groepsleden kregen elk een aantal punten, 
waarvan ze een vrij te kiezen deel mochten investeren in een publiek goed, wat in deze studie eigenlijk een 
soort groepskas was. Wat niet werd geïnvesteerd van hun bedrag mogen ze houden. Na elke ronde werd het 
bedrag van de groepskas verdubbeld en verdeeld onder alle leden, dus ook wie niets bijdraagt krijgt iets. Door 
niks te investeren maak je dus het meeste winst.  

- Wanneer de groepsbijdragen zo laag waren dat ze het minimumbedrag niet overschreden (het provisiepunt) 
verdween het geïnvesteerde bedrag.  

- Sommige leden kregen op voorhand meer punten dan anderen (onderscheid rijk/arm) + provisiepunt laag 
(120p) of hoog (130p) gezet.  

- Bevindingen: 
o Hoog provisiepunt vaak niet behaald. 
o Rijke groepsleden dragen slechts evenveel bij aan het groepsbedrag als arme leden, als het provisiepunt laag 

was. 

o Alleen bij hoog provisiepunt dragen rijken meer bij dan armen, denken dat hun bijdrage beslissend was om 
het publiek goed te onderhouden.  
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1.3 Gereduceerde dilemma's  

- Beperken interactie tussen twee spelers, of maken interactie irrelevant.  
- Beide partijen zijn van elkaar afhankelijk, maar er zijn verschillen in de rollen die ze vervullen en de macht waarover ze 

beschikken om te beslissen 
- Relevant: kritische tests van de vraag of mensen enkel door financiële motieven worden gedreven of dat er andere 

motieven meespelen zoals het nastreven van eerlijkheid 

1.3.1 Ultimatumspel 

- Een gereduceerd sociaal dilemma waarbij een speler A een som geld tussen zichzelf en speler B verdeelt, waarna speler 
B dit bod al dan niet kan aanvaarden. 

o Speler A verdeelt een som geld  
o Speler B kan dit bod aanvaarden, waardoor hij/zij dit bedrag krijgt. Indien Speler B niet ingaat op het bod, krijgt niemand 

iets  
o Individuen in de rol van speler B aanvaarden voornamelijk een te laag bod niet (dus niemand krijgt iets), vb. al je van 100 

euro maar 20 krijgt  
o Bewijs dat mensen niet enkel door economische/materiële motieven worden gedreven, maar psychologie speelt ook een 

rol (beschouwing over eerlijkheid etc.)  

 

1.3.2 Dictatorspel 

o Speler A verdeelt een som geld. Speler B kan niet weigeren.  
o Gemiddeld 28% van de te verdelen middelen wordt aan speler B gegeven (dus houden niet alles voor zichzelf 

ook al zouden ze dat perfect kunnen) 

- Deze spelen tonen aan dat mensen niet enkel door economische motieven worden gedreven  

1.4 Individuele verschillen in prosociale oriëntatie en vertrouwen 

- Mensen verschillen duidelijk individueel in hun aanpak van sociale dilemma’s, het belangrijkste individueel 
verschil in deze context is sociale oriëntatie (de voorkeur met betrekking tot hoe uitkomsten tussen zichzelf 
en anderen verdeeld moeten worden) 

- Er bestaan op dit vlak twee types personen (gevangenisspel): 
o Coöperatieven 
o Competitieven 
- Individuen verschillen in dimensies in: 
o Bezorgdheid om eigen uitkomsten 
o Bezorgdheid om uikomsten voor anderen  
o Gelijkheid tussen de eigen uitkomsten en die van de andere partijen 
- Individuele verschillen in oriëntatie (SVO: social value orientation)  
o Coöperatieve oriëntatie/ prosociale oriëntatie: coöperatie voor maximalisatie van gezamelijke opbrengst, 

waarbij gelijkheid tussen uitkomsten wordt nagestreefd  
o Individualistische oriëntatie: maximalisatie van de eigen opbrengst, zonder rekening te houden met opbrengst 

voor anderen  
o Competitieve oriëntatie: willen anderen overtreffen en zo weinig mogelijk gelijkheid tussen hun uitkomsten en 

die van de ander (relatief niet absoluut; het is een gevoel) 
➔ Laatste twee: ook egoïstisch genoemd 

      A: competitieve oriëntatie 

    B: individualistische oriëntatie  

 C: coöperatie 

 A B  C 

Jij 480 540 480 

Ander 80 280 480 
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Sociale Waarden Oriëntatie 

-  ‘Might over morality’ perceptie 
o Egoïstische en prosociale mensen verschillen in de wijze waarop ze dilemma’s percipiëren → niet enkel 

gedrag, maar ook perceptie verschilt 
▪ Egoïstische: strikt individualistische logica waarbij ze waarachtig geloven dat winst maken de beste oplossing 

is 

• Might: individualistische logica: zelfzuchtigheid als sterk en rationeel wordt gezien 
▪ Prosociale individuen: gericht op ethische dimensie en meer bepaald op welzijn van anderen en de bron 

• Morality: collectieve logica: coöperatie is wenselijk omdat winst voor groep dan groter is → sociale 
verantwoordelijkheid 

• Egalitarisme: gelijke verdeling van uitkomsten, vaak gezien als meest eerlijke verdeling ↔ andere norm die 
ook vaak met eerlijkheid wordt geassocieerd: billijkheidsnorm: er wordt rekening gehouden met geleverde 
inspanningen/ bijdragen (+ minst profiteren) 

➔ Ideologie van meritocratie/ principe van ‘loon naar werken’ 

Vertrouwen 

- Vertrouwen = de positieve verwachtingen omtrent de goede intenties van een andere partij  
- Informatie over wat de anderen doen, of vermoedelijk zullen doen, is een belangrijke determinant van sociaal 

dilemma gedrag. Zonder vertrouwen coöpereert men niet.  
- ‘sociale lijm’: smeedt banden en maakt gemeenschapsleven mogelijk 

 

1.5 Sociale dilemma's oplossen (4) 

- Aanstellen van autoriteiten: meest gehanteerde oplossing! → treden controlerend op en beperken of sturen 
keuzes van eenieder bij  

o Als controlerende organisaties niet efficiënt zijn: dubbel verlies voor de maatschappij 
▪ Verlies van bedreigde middelen 
▪ Verlies van financiële middelen die werden uitgetrokken om de autoriteit te installeren en te ondersteunen 
o Hanteren van autoriteiten is paradoxaal: we installeren een gerechtigde autoriteit omdat we onze medemens 

niet vertrouwen, maar hiervoor moeten we opnieuw vertrouwen plaatsen in een medemens namelijk de 
autoriteit 
 

- Implementatie van sanctiesystemen: mensen vertonen een bepaald gedrag minder als dat gedrag objectief 
onaantrekkelijk wordt gemaakt (straf) 

o Kan ook averechts werken: vb. Mulder: 
▪ Instellen van sancties kan tot een verhoogd wantrouwen in de goede intenties van anderen leiden (kennelijk 

rijden veel mensen te snel; er wordt immers een sanctie opgelegd) → op zoek naar ontduikmogelijkheden 
▪ Sancties kunnen door dwingende karakter snel weerstand oproepen 
▪ Probleem: je kan niet altijd iedereen controleren → pakkans laag, niet laten weerhouden 
o Minder coöperatie als het strafsysteem wordt weggenomen 

 
- Voorzien van beloningen voor coöperatief gedrag: materieel belonen van milieuvriendelijk gedrag kan ertoe 

leiden dat intrinsieke motivatie voor dit gedrag afneemt 
o Materiële beloningen: redelijke bijdrage tot een hogere kostprijs, men mag hier niet te kwistig mee omspringen 

  
- Privatiseren: mensen springen heel wat voorzichtiger om met dingen die ze bezitten dan met dingen die 

anderen bezitten 
o Opsplitsen van een collectieve bron in kleine stukjes privé-eigendom leidt net tot een snellere uitputting van 

die bron → iedereen ervaart minder sociale verantwoordelijkheid 
o Onverwachte effecten: 
▪ Privatisering van fundamenteel onderzoek kan leiden tot problemen om toegepast onderzoek te verrichten 
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▪ Het ‘anticommons dilemma’:  

• Een eigendomsregeling waarbij iedereen de anderen de toegang tot een beperkte gemeenschappelijke bron 
kan beletten of beperken, die hierdoor niet gebruikt wordt. 

• Anticommons dilemma leidt tot grotere verliezen dan een equivalent brondilemma (eigenaars hebben recht 
om publiek goed zo veel te gebruiken als ze willen, kunnen andere partijen niet uitsluiten ervan te consumeren) 

• Gezien als situatie die competitie en graaigedrag vereist, norm is winst maximaliseren 
o Een commons leidt tot overgebruik, een anticommons tot ondergebruik van gemeenschappelijke goederen 
o  

• Dhont: eigendomsregime van gemeenschappelijke bron gemanipuleerd, waarbij ze in elke groepssessie 5 
deelnemers voor een brondilemma en een anticommons-dilemma stelden 

o Deelnemers konden bepaalde hoeveelheid uit bron nemen (tss 0 en 140 000 euro) = brondilemma, of deel 
van opbrengst aan andere speler verkopen = anticommons-dilemma (hiervoor kozen ze ook een 
minimumbedrag dat ze wouden ontvangen) 

o Helft van de condities: deelnemers bewust gemaakt van feit dat egoïstisch gedrag de bron ten gronde kon 
richten + simulatie van gevolgen van overdreven graaigedrag 

o Wanneer bewustzijn van negatieve gevolgen van egoïstisch gedrag laag: vooral anticommons-dilemma 
onrealistisch hoge prijzen: bron niet gebruikt 

o Spelers wel bewust van valkuilen: geen verschil in bedrag dat in beide dilemma’s gevraagd of genomen werd 
 

2. Ecologisch handelen 

2.1 Psychische barrières 

- Gifford: redenen (barrières) waarom mensen het nalaten om milieuvriendelijk te handelen 
o Inzicht, interesse en kennis over de milieuproblematiek 
▪ Onwetendheid over oorzaak, omvang, mate waarin specifieke acties gunstige milieueffecten sorteren, ernst 

van situatie en welk gedrag kan helpen 
▪ Gevoelloosheid tov milieuproblematiek: we ervaren problemen niet direct of gewenning door gepraat erover 
▪ Wegredeneren van probleem: uit 18 bevraagde landen waren er 15 die dachten dat het milieu er elders erger 

aan toe was 
▪ Gebrek aan langetermijndenken: baten op korte termijn door milieuonvriendelijk gedrag die samengaan met 

negatieve kosten op lange termijn 
o Wereldbeelden en ideologische overtuigingen 
▪ Rechts-ideologische houdingen: minder begaan met eindigheid van hulpbronnen en belang van anderen 
▪ Pro-houding vrijemarktkapitalisme: geloven minder in menselijke inbreng in klimaatverandering 
▪ Onbegrensd geloof in technologie dat problemen zal oplossen → zelf minder milieuvriendelijk gedrag 

 

o Wantrouwen 
▪ In deskundigen en autoriteiten: geloven we dat ze accurate inschattingen geven over ernst van 

milieuproblemen en dat ze handelen in algemeen belang? 
▪ In anderen: gaan ze niet van onze inspanningen profiteren en is de gedragsverandering effectief, waardevol 

en billijk 
▪ Actieve ontkenning van milieuproblemen: eigen handelen speelt geen rol, er is geen probleem, geen 

antropogene oorsprong ( substantiële minderheid in veel landen) 
o Sociale vergelijkingsprocessen en normzetting 
▪ Beschrijvende normen: gedrag wordt bepaald door wat meeste mensen doen in specifieke situatie (morele 

verplichting) 
▪ Voorschrijvende normen: gedag wordt gesteld omdat bepaalde groep dit gedrag positief evalueert, we doen 

iets omdat we ons zo zouden moeten gedragen (vb. reciprociteit) 
▪ Normzetting kan geïnduceerd worden door framing → bij sociale gebeurtenis meer coöperatie dan bij 

zakendeal 
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o Engagement tav eerder genomen beslissingen en weerstanden 
▪ Eigenaarseffect (endowment effect): mensen willen meer betalen om een goed te behouden dan dat ze bereid 

zijn te betalen om ditzelfde goed te verwerven 
▪ Weerstand tegen verandering: tarieven van sigaretten gaan sinds mensenheugenis omhoog, maar kentering 

heeft lang op zich laten wachten; gebruik van veiligheidsgordels moeten aanmoedigen 
▪ Terugkaatsing: winsten die we boeken door bepaald gedrag, uitgewist door minder milieuvriendelijke 

vervolgacties (vb. eigenaars van milieuvriendelijke auto’s hebben neiging om meer km te rijden dan  vroeger) 

2.2 gedrag aanpassen 

- Meta-analyse: zelf-gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag is significant gerelateerd aan het werkelijk gestelde 
milieuvriendelijke gedag, maar beide constructen zijn ook distinctief → zeggen ≠ doen: 

o Methodologische problemen: sociale wenselijkheid, gebrekkig geheugen, gedrag van anderen niet te 
observeren 

- Concrete gedragingen vooral vormgegeven door motivaties, contextuele invloeden en demografische 
variabelen (houding speelt minder een rol) 

o Vb. energieverbruik sterkst verbonden met inkomen, gezinsgrootte, leeftijd, gezondheid en gemak; niet met 
attitudes en houdingen tav ecologisch gedrag 

- Respondenten die rapporteerden milieuvriendelijk gedrag te stellen: verbruiken niet minder dan mensen die 
dit niet rapporteren/ openbaar vervoer nemen eerder uit gemak dan voor milieu 
 

- Gemakkelijk uitvoerbare gedragingen hebben vaak weinig impact: vb. recycleren, maar wel mogelijks 
transfereffect: kunnen later eerder geneigd zijn hoog-impact gedrag te veranderen ↔ autorijden: grote impact, 
moeilijk te veranderen; vaak gewoontegedragingen, immuun tegen permanente verandering of verandert heel 
traag, context is hier ook zeer belangrijk 

- Beperken van verbruik heeft een grote potentiële impact 
o Huishoudens die besparen op 27 concrete punten, hebben een cumulatieve besparing van 60% op 

energieverbruik → gevaar is om dit consistent vol te houden, wat op lange termijn soms niet lukt 
o Besparen kan ook door efficiënte oplossingen (isolatie of zonnepanelen): leiden vaak tot grote 

energiebesparingen omdat eens wijziging is doorgevoerd, besparing automatisch volgt (meer onderhevig aan 
terugkaatsing) 

2.3 interventies 

- Informatieve strategieën → doel: mensen overtuigen, hun interne psychische processen (houding, kennis, 
motivatie) beïnvloeden 

o Meest geschikt voor aanpassing van eenvoudig gedrag, sociale marketing (interventie zorgvuldig afgestemd 
op behoeften en barrières van een bepaalde groep) 

o Efficiënte strategieën vragen mensen in te zetten op gedragsveranderingen en reiken plan aan hoe die 
verandering exact kan worden gerealiseerd 

o berichten die mensen een gevoel van competentie bezorgen/ doen denken aan concrete oplossingen werken 
goed 

o kunnen dankbaar gebruik maken van normen: geneigd anderen te volgen als je weet wat zij doen 
- Structurele strategieën → doel: (externe) context veranderen waardoor milieuvriendelijk gedrag meer wordt 

gesteld 
o vb. prijsstijgingen of dalingen/ opleggen van beloningen of straffen 
o meer effectief voor veranderen van gedrag dat flink wat psychologische barrières kent en dus moeilijker 

gesteld wordt 
- Vaak gericht op inhoudelijke communicatie (klimaatveranderingen niet direct te detecteren) en verschaffen 

van informatie: zonder brede bewustmaking geen basis voor actie; relatief goedkoop en levert vaak 
verdiensten op (ook voor beïnvloeding van gedrag) 

- meest effectieve maatregelen zijn afgestemd op individu/ huishouden en op specifiek gedrag, rekening 
houdend met specifieke belemmeringen 

- vaak gemengde strategieën gehanteerd: meest effectieve en duurzame effecten (niet altijd) 
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3. Conflicten oplossen 

3.1 Niet inzetten van dreigmiddelen en coöperatie 
- Inzetten van bedreigingscapaciteiten leidt tot conflict → niet inzetten van die middelen leidt tot minder conflict. 

Sterker nog: coöperatie leidt tot reductie van het conflict.  
- Experiment Deutsch et al. 
o Spel met meerdere beurten tegen een medewerker van experiment die op een voorgeprogrammeerde wijze 

reageerden (weten deelnemers niet) 
o Mogelijke acties: 
▪ Coöpereren → beide spelers krijgen geld 
▪ Verdedigen → andere speler kan niet aan het geld 
▪ Agressie → het geld van de andere speler trachten af te pakken 
o Drie condities: 
▪ Bestraffende conditie → non-coöperatieve zetten van deelnemer beantwoorden met een aanval. (simuleert 

‘wraak’) 
▪ Niet-bestraffende conditie → elke non-coöperatieve daad beantwoorden met verdediging 
▪ ‘Biedt de andere wang aan’ → Elke zet met coöperatie beantwoorden ook al was speler niet coöperatief 

 
o Bestraffende conditie geeft de slechtste 
resultaten 
o 2 coöperatieve technieken genereren beste 
uitkomsten 
➔ Toch komen resultaten van de derde conditie 
heel dicht bij de niet-bestraffende conditie, vooral 
als het spel lang genoeg duurt, duidt erop dat 
mensen die consistent coöperatief zijn door de 
andere partij niet blijvend worden geëxploiteerd.  
o 10% van de deelnemers: spontane patroon 
van consistente coöperatie → zonder druk 
o 1 consistent coöperatief individu zorgt ervoor 
dat anderen de hele groep als heel coöperatief 
zien 

- Nadeel voorgaand onderzoek: hoogst kunstmatige context (labo) 
- Studie door Leng & Wheeler: bestuderen een aantal internationale (bijna-)conflicten.  
o In een niet-kunstmatige context is het resultaat duidelijk anders! 
o 6 landen proberen consistent coöperatieve strategie, 5 daarvan geëxploiteerd en leden diplomatiek verlies, 

het andere wordt aangevallen. 
o Een te grote nadruk op coöperatie in internationale diplomatie levert slechte resultaten op, zeker wanneer 

tegenpartij competitief is en uitbuiting als doel heeft 
o Consistent competitieve houding ook niet succesvol → leidt tot oorlog → niet altijd gewonnen door aanvaller 
o Tit-for-tat/ win-stay, loose-shift strategie is het meest succesvol 
▪ houdt rekening met de acties van de tegenpartij wat duidelijk efficiënter blijkt te zijn dan steeds maar hetzelfde 

te herhalen. 
- Resultaten Leng & Wheeler 
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- Osgood: graduele wederzijdse initiatieven voor spanningsvermindering (GWIS) = wederzijdse tit-for-tat → 
nadruk ligt op coöperatie aangezien eerste daad telkens coöperatieve zet is 

o Escalerend of geblokkeerd intergroepsconflict kan worden doorbroken door als eerste een unilaterale, 
coöperatieve stap te zetten 

o Unilaterale concessies die conflictescalatie kunnen omkeren zijn het belangrijkste element van GWIS!!! 
o 4 basiscomponenten 
▪ Communiceer intentie om conflict te reduceren en nodig tegenpartij uit om hetzelfde te doen → verhoogde 

druk tot samenwerking bij tegenpartij 
▪ Voer aangekondigde intenties uit, zelfs indien tegenpartij nauwelijks reageert → geloofwaardigheid van 

coöperatieve acties kan worden verhoogd door verdere initiatieven voor spanningsreductie te nemen 
▪ Zodra tegenpartij samenwerking beantwoordt, reageer je onmiddellijk met even groot, of liefst nog groter 

coöperatief antwoord 
▪ Om uitbuiting door tegenpartij te voorkomen, behoud optie tot represailles (weerwraak) → wanneer tegenpartij 

competitieve daad stelt, reageer met gelijke middelen → nadien cyclus van unilaterale inspanningen hervat om het 
conflict te reduceren 
 

o GWIS voorkomt ook exploitatie omdat optie om te vergelden blijft bestaan en vermijdt conflictescalatie omdat 
vergeldingsacties binnen de door de tegenpartij opgestelde norm blijven 

o Bewerkstelligt geduldig, volhardend en proactief de vrede → positieve effecten hebben meestal een blijvend karakter 
o Kan ook op individuele conflicten toegepast worden, met betere resultaten dan tit-for-tat → zelfs personen met 

competitieve oriëntatie hebben neiging om coöperatief te reageren op GWIS 

 
3.2 Onderhandelen  

- Unilaterale concessies kunnen vredesproces opstarten, maar verdere onderhandelingen nodig om akkoord te 
bereiken 

- Collectieve onderhandelingen en multi-laterale onderhandelingen zijn een belangrijk element geworden in de 
politiek, maar ook in gezinnen, burenruzies 

o Onderhandelingen/ beslissingen kunnen jaren aanslepen 
- Om tot een vergelijking te komen moet men bereid zijn tot onderhandeling en toegeving 
- Integratieve overeenkomst:  
o Een onderhandelde oplossing voor een conflict waarbij alle partijen meer van de betwiste middelen verkrijgen 

dan wat ze konden verwachten bij een 50/50 deling  
▪ Kenmerkend is dat er geen vaste som te verdelen is en dat in sommige gevallen de onderhandelende partijen 

helemaal geen concessies hoeven te doen om een compromis te bereiken.  
o Fixed-pie- syndroom versus integratief potentieel  
▪ Fixed pie: de perceptie van onderhandelaars dat de ene verliest wat de andere wint 
▪ Thompson & Hrebec: 45% van de onderhandelaars leiden aan fixed-pie, dit leidt tot 20% onderhandelingen 

konden overeenkomst van het integratief potentieel niet realiseren: onderhandelingen voor beide partijen 
slechter dan optimaal (een ‘lose- lose agreement’) → onderhandelaars moeten ervan uitgaan dat er meer is 
dan 1 oplossing (win-win) 

o Een succesvolle onderhandeling kan tot een compromis leiden die voor beide partijen meer opleveren dan 
een 50/50 split  
 

- De efficiente onderhandelaar:  
o Goede voorbereiding: 80/20 regel 
▪ 80% van beschikbare tijd besteedt aan voorbereiding en 20% aan eigenlijke onderhandeling 
1) Identificeren van beste uitkomst die kan worden bereikt zonder onderhandelingen met tegenpartij = BATNA 
2) Behoeftes en doelen van andere partij onderzoeken: niet enkel aandacht op zichzelf gericht 
a. Niet zozeer gevoelens van empathische bezorgdheid spelen hierbij een rol, maar inzicht in hoe de andere 

partij de zaken ziet, leiden tot een succesvolle onderhandeling 
o Flexibiliteit is ongetwijfeld het belangrijkste kenmerk van een succesvolle onderhandelaar, men moet rekening 

houden met verschillende scenario’s 
▪ Kan helpen een meer abstracte manier van denken te hanteren (big picture niet uit het oog verliezen) 



 

183 
 

▪ Flexibiliteit vergt complexe informatieverwerking (integratieve complexiteit), waarbij onderhandelaars 
verschillende perspectieven innemen en meerdere strategieën overwegen (voor wat hoge eisen stellen en 
voor wat meer toegeefelijk zijn?) 

o Bij rigiditeit en koppigheid geeft de tegenpartij op  
o Sterkte dwingt respect af, zwakte leidt tot exploitatie: ‘zacht met een ijzeren vuist!’  
o De meest effectieve strategie is evenwel een combinatie van flexibiliteit en sterkte 

 
- 3 thema’s die onzekerheid in de hand werken: 
o Gebrek aan controle: andere partij nodig om doelstelling te bereiken 
o Onvoorspelbaarheid: meegaandheid andere partij? onverwachte toegevingen of eisen? 
o Afwezigheid van feedback: twijfelen aan bekwaamheden en voelen zich kwetsbaar 
➔ Vertrouwen nodig 

− Beste manier om vertrouwen te krijgen, is vertrouwen geven → MAAR velen vertrekken vanuit wantrouwen 
(anders als naïef beschouwd) 

o Vertrouwen opbouwen door competentie te tonen, integer te zijn en rekening te houden met belangen van 
andere partij 
 

➔ Communicatie is ‘key’: standpunt tegenstander begrijpen 
➔ Als ene zich bloot geeft, andere vaak ook → integratieve overeenkomst bevordert (belemmering is dat 

onderhandelaars denken dat hun intenties al duidelijk zijn voor anderen) 
➔ Partijen die doelstellingen niet eerlijk communiceren halen meer voordelen uit onderhandelingen! Andere partij 

ertoe brengen voor zichzelf nadelige beslissingen te nemen 

− Communicatieproblemen komen vooral voor bij verschillende culturele achtergronden (verschil tussen 
individualistische en collectivistische): 

- Mediatoren en scheidsrechters  
o Succes in onderhandelingen wordt ook bevorderd door het inschakelen van een mediator/ bemiddelaar  
o Een mediator is een neutrale partij. Zorgt voor opruimen misverstanden, het ontdekken van 

gemeenschappelijke punten, bieden een nieuwe visie waardoor meer flexibiliteit ontstaat 
▪ Getraind in onderhandelen en conflictmanagement + slagen er vaak in coöperatieve oplossing te vinden 
o Scheidsrechters/ arbiters zijn eveneens neutrale partijen. Zij beslissen in eer en geweten voor de partijen.  
o Men is meer tevreden over mediatie dan over arbitrage 
▪ Partijen hebben nog steeds een stem 
▪ Partijen ervaren nog steeds enige controle op het beslissingsproces  
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4. Hebben of zijn? 

- Mensen meten zich in termen van bezit, niet in termen van wie ze zijn 
o Het plunderen van de overdreven luxe die we vandaag kennen, maakt mensen niet gelukkiger 
o Leven in conflict, geen rekening houden met anderen en hen exploiteren voor eigen gewin, maakt niet 

gelukkiger 
- Wat is geluk? 
o Aristoteles: = de beloning voor een actief leven 
o Freud: = werk en liefde 
- Subjectief welbevinden is de cognitieve component van geluk 
- Aanwezigheid van positief affect en afwezigheid van negatief affect vormen affectieve kant van geluk 
- Duurzaamheid: 
1) Bedachtzaam omgaan met natuurlijke hulpbronnen en vermijden van vervuiling 
2) Oplossen van conflicten, zowel op internationaal toneel als tussen personen 

4.1 geld en materieel bezit 

- Dagelijkse stemmingswisselingen: mensen zijn het gelukkigst op vrijdagen en zaterdagen en het minst op 
maandag en dinsdag; schommelt zelfs doorheen de dag afh van het uur: gelukkigst tussen 12 en 18 en minder 
in de vroege en de late uurtjes 

- Algemene positieve relatie tussen rijkdom van een natie en welbevinden onder de burgers (relatie vrij beperkt) 
o Zodra gemiddeld inkomen onder de grens van 10 000 dollar blijft, is de bevolking over het algemeen minder 

gelukkig 
o Boven de grens maakt inkomen niet veel meer uit 

• Basisbehoeften zijn essentieel voor ons subjectief welbevinden, zodra deze vervuld zijn, draagt een toename 
van weelde nauwelijks bij tot ons geluk 

• Ook blijkt dat op lange termijn er geen verband is tss rijkdom en geluk, want Amerikanen zijn nu rijker, maar 
niet gelukkiger 

▪ Rijke Amerikanen rapporteren maar 10% vaker gelukkig te zijn dan mensen met gemiddeld inkomen (geen 
groot ≠) 

- Onze perceptie van weelde is niet zozeer absoluut → relevante standaard is rijkdom die anderen hebben 
o Gelukkige mensen maken meer neerwaartse vergelijkingen dan ongelukkige mensen 
- Mensen gaan ook hun recente verleden als vergelijkingsbasis hanteren 
- Aanpassingspeiltheorie/ Adaptation-level theory: huidige niveau van tevredenheid hangt vooral af van wat 

iemand gewend is 
▪ Vb. bij aangaan nieuwe relatie: eerst heel euforisch, na een tijd hogere standaarden of normen waarmee we 

ons vergelijken 
▪ Mensen die lotto wonnen niet gelukkiger dan voordien, nu zelfs minder plezier aan dagelijkse activiteiten als 

shoppen… 

• Hoe meer geld, hoe meer je je geluk wil verhogen 

4.2 betekenisvolle relaties 

- Constructieve relaties en afwezigheid van conflict leiden tot meer geluk → hechte relaties zijn een belangrijke 
bron van geluk: sociale relaties leiden tot een betere gezondheid en eenzaamheid is dodelijk 

- Geld maakt gelukkiger wanneer we dit geld kunnen besteden aan anderen, zowel in arme als rijke landen 

• Mensen zijn minder gelukkig na de aankoop van een materieel goed dan nadat ze geld uitgeven aan een 
ervaring; meest duidelijk voor mensen die meer verdienen → minder gefortuneerden toonden hetzelfde niveau 
van geluk, wss omdat ze materiele dingen kochten die met basisbehoeften te maken hadden 

▪ Verklaring: ervaringen worden meestal met anderen gedeeld, waardoor dit een sociale component bevat → 
denken aan geld heeft tegengestelde effect 

▪ Primen met geld ivm primen met een neutrale stimulus, zorgt ervoor dat mensen minder sociaal zijn en minder 
geven om anderen 

- Mensen die in het materiële zijn opgesloten, zijn vervreemd van zichzelf, anderen en de wereld 



 

185 
 

- ZDT = meer recente benadering die nadruk legt op het feit dat mensen die te veel het materiële nastreven, 
nalaten om aan echte psychische basisbehoeften te voldoen; zoals autonomie, competentie en 
verbondenheid 

• Bevredigen van deze basisbehoeften leidt nochtans tot verhoogd subjectief welbevinden en een betere 
psychische gezondheid 

- Nastreven van bezit ondermijnt het geluk, waardoor basisbehoeften niet bevredigd worden en psychische 
groei stokt 
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