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Sociale cognitie en groepsprocessen 

Hoorcolleges + boek + Integratieseminarie  
 

H6: 1. Sociale Cognitie, een inleiding 

Sociale cognitie is een benadering die de cognitieve basis van sociaalpsychologische fenomenen 

onderzoekt en tracht te begrijpen.  

➢ Handelt over hoe mensen denken over en betekenis verlenen aan zichzelf, andere personen 

en de situatie. 

➢ Richt zich op onderliggende mentale processen van ons sociaal gedrag. 

1.1 De Sociaal-cognitieve benadering 

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

Als twee mensen hetzelfde gesprek horen, zouden ze dan allebei op net dezelfde aspecten en 
woorden letten? Hetzelfde onthouden? ….. → NEEN  
 
Mechanisme van aanvulling en selectie dat put uit doelstellingen / verwachtingen / kennis 

• Aanvulling kan gezien worden als extra informatie die bijgevoegd wordt vanuit de waarnemer 
• Selectie zorgt ervoor dat slechts beperkt deel vd stimulusinformatie id waarneming vervat is 

→Er ontstaat dus een cognitieve representatie v.d stimulus waarbij de informatie in geselecteerde en 
aangevulde vorm binnen de waarnemer als een mentaal beeld wordt voorgesteld.  
 
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). 
 
Wij halen minder informatie uit het beeld / tekst vanwege doelstellingen en verwachtingen (selectie) 
 
De actieve waarnemer 
Kennis die in het langetermijngeheugen opgeslagen is, 
noemt men schema’s. Bij de waarneming worden deze 
schema’s opgeroepen. 
 
Nieuwe informatie wordt als het ware gezien door de bril 
van den oud schema. 
 
Een schema is ook permanent onderhevig aan 
veranderingen en moeten worden gezien als een 
dynamisch geheel van informatie.   
 
Mentale representaties: De geselecteerde en aangevulde 
informatie wordt ‘binnen’ de waarnemer voorgesteld.  
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Stelling 2: Het gedrag van mensen wordt bepaald door de cognities  
die zij hebben over hun omgeving. 

S → Infoverwerking → Mentale representatie (Cognities) → Gedrag 
De informatieverwerking en de mentale representatie zijn bepalend voor het gedrag. 
 
Lewin: Sociaal gedrag kan worden begrepen vanuit de perceptie vd omgeving eerder dan uit de 
omgeving zelf.  

Correl et al. (2002) Police officer’s dilemma 
Berichtgevingen over jonge zwarte mannen, ONGEWAPEND, die toch worden neergeschoten. Dit is al 
decennia lang → dit zou gaan over bepaalde schema’s in ons hoofd over jonge zwarte mannen, onze 
perceptie wordt daardoor beïnvloed. Hier wordt associatie gemaakt tussen jong - zwart - man - 
agressief. 
 
Experiment: Foto’s met mannen op achtergrond, zwart of blank en OF een pistool in hand OF iets 
onschuldig. Als je op L druk schiet je, A → niks, persoon heeft iets onschuldig vast. Je krijgt punten en 
strafpunten (moet gebeuren binnen seconde). 
→ Mensen maken MEER fouten als het gaat over een zwarte persoon met een onschuldig voorwerp; 
MEER fouten als het gaat over een blanke persoon met een pistool. 
→ Mensen reageren gemiddeld ook sneller op een zwarte persoon 
 
Je zou nu kunnen zeggen dat dit fout is (en dat klopt!), dat het racisme / stereotypen zijn. MAAR let 
op; ook zwarte Amerikanen reageren hetzelfde.  
 
 

1.2 De geschiedenis van de Sociale Cognitie  

Behaviorisme: Stimulus → “Black Box” (maakten ze geen uitspraken over, enkel wat zichtbaar was) → 
Gedrag / respons 

= een psychologische stroming die stelt dat mensen begrepen kunnen worden louter in 
termen van responsen op stimuli 

 
Sociale Cognitie: Stimulus → Informatieverwerking → Mentale Representatie → Gedrag ! 
 
Men ging meer en meer kijken of focussen naar onderliggende systemen 
 

Invloed van de functieleer 
• Onvrede met de Black Box-benadering in het behaviorisme 
• Steeds duidelijker dat gedrag niet door stimulus maar perceptie bepaald wordt 
• “Cognitieve revolutie”: een toegenomen focus op de studie van cognities id sociale 

psychologie. Hiervoor hadden ze er echter ook al interesse voor, maar tijdens de “revolutie” 
nam dit erg toe 

• Opkomst computer!  
o Trachten de mens te begrijpen in termen van informatieverwerking 
o Impact in theoretische zin: mentale structuren als computersoftware met scripts en 

regels 
o Impact op de methodologie, steeds meer “harde” labo experimenten, nauwkeuriger 

meten van cognities proces 
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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’.  
Bv. Je kan je een plattegrond voorstellen vd stad Gent, of hoe je je dient te gedrag in een restaurant, 
of hoe bepaalde persoonlijkheidstrekken bij elkaar horen. 
 
Schema =  georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of categorie van stimulus, die 
wordt gebruikt bij het verwerken van informatie. Verbonden a.d.h.v. associaties, variëren in sterkte. 
 
Deze cognitieve structuren kunnen de werkelijkheid benaderen of verkeerd zijn ! 
 
Schema’s bevatten concepten, deze concepten kunnen ook geassocieerd zijn met een affect. 
Bv. Schema = meubilair → tafel, stoel, zetel, bed,… Aan je bed en de zetel hecht ik een positief affect 
omdat ik dit associeer met ontspanning, aan mijn bureaustoel hecht ik een eerder negatief affect zoals 
stress of vermoeid zijn omdat ik dit associeer met studeren, blok, school. 
 
Hier spreken we dus heel duidelijk over top-down verwerking! We bekijken de wereld door de bril van 
a-priorikennis en de perceptie wordt mee bepaald door wat we vooraf al wisten. 
↔ bottom -up. Onthoud dat zuiver datagedreven verwerking nooit voorkomt.  
 
Lees de volgende tekst….  
Eerst sorteer je de dingen in verschillende groepen. Uiteraard kan één enkele groep volstaan als er niet echt veel 
te doen is. Het is belangrijk niet alles tegelijk te doen. Hiermee bedoelen we dat je beter te weinig dan teveel 
dingen tegelijk behandelt, want complicaties treden snel op. De eerste keer dat je deze procedure volbrengt, kan 
alles erg moeilijk lijken. Na een tijd zal het echter een gewoon facet van het dagelijks leven worden. Nadat de 
procedure afgelopen is, kan alles terug op de gewone plaats gelegd worden. Mogelijkerwijs zullen ze weer eens 
gebruikt worden in een volgende cyclus 
 
→ Deze tekst is niet gemakkelijk te begrijpen… Als de prof je vraagt deze nadien opnieuw te vertellen 
is dit enorm moeilijk. Als je dan echter denkt aan het schema “wasmachine” zal dit al veel duidelijker, 
en veel gemakkelijker zijn !! 
 

Historisch-filosofische context 
Kant (1781) had het reeds over het ‘Ding an sich’ (het ding op zichzelf) dat ons volledig onbekend is. 
→ Kennis ontstaat IN de mens door diens interactie met de wereld. 
→De objectieve stimulus zoals die op zichzelf bestaat is onbereikbaar voor de mens. 
→De prijs van een fenomenologische wereld betekent het verlies van de realiteit 
 

Kenmerken schema’s 
Inhoudsdomeinen 

• Bevatten de kenmerken van een bepaald domein van stimuli 
o Concrete voorbeelden (bv. professoren → Duyck, Roets, Gobelijn,...) 

▪ Kunnen bij meerdere schema’s horen, soms rommelig en overlappend 
▪ Kunnen centraal of perifeer zijn; grensgebied = fuzzy boundary 

• Prototype = geabstraheerde voorstelling ve stimulus die alle kernkenmerken heeft die 
bij een bepaald schema horen. (alle voorbeelden bij elkaar = prototype) 

• Abstracte prototypen en centrale exemplaren fungeren als referentiepunt 
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Georganiseerd 
• Relaties binnen schema’s 

o Scripts: sequentieel, logisch, ruimtelijk 
▪ Schema’s met strakke organisatie 

• Schema’s over personen: gelijkenis / covariantie relaties 
▪ Gelijkenis relaties zijn ‘losser’ dan sequentieel, logisch en ruimtelijk 

 

In bepaalde mate toegankelijk 
• Frequency principe = schema’s die frequent opgeroepen worden zullen in de toekomst nog 

gemakkelijker gehanteerd worden 
• Zelfschema’s zijn constructen die voor een persoon belangrijk zijn 

o Deze eigenschappen worden als eerste in het geheugen gevonden 
o Centraal in het denken over anderen en zichzelf. 

• Recency principe = schema’s die vooraf reeds in geactiveerd werden (priming) hebben een 
grotere kans gebruikt te worden. 

o Bepaalde stimuli ‘klikken’ schema’s aan die reeds verhoogd toegankelijk waren, 
bepaalde drempelwaarde overschreden en in bewustzijn gekomen.  

 
 
 

1.4 Effecten van schema’s op informatieverwerking 

A. Richten van aandacht  
• Schijnwerper op relevante info 
• Zien wat we verwachten te zien 
• Inconsistente info valt nog meer op 
• Irrelevant < Consistent < Inconsistent 

 
B. Encodeerfase van informatieverwerking 

• Schema’s beïnvloeden spontane identificatie en categorisatie 
• Categorisatie is automatisch en direct! (bv. Je ziet onmiddellijk of iemand zich 

identificeert als man of vrouw) 
• Hoe meten?? 

o “Wie zegt wat methode” 
→ Men ziet een discussie waarin 6 groepsleden (3 meisjes, 3 jongens) elk een 
aantal argumenten hebben.  
→Dia getoond van een doelpersoon en 4 uitspraken. Doel is om achteraf dus 
nog te weten welke persoon welke uitspraken deed. 

 
→ Welke personen worden met elkaar verward?  
INTERcategoriefouten < INTRAcategoriefouten = meer geslachtsschema’s 
gehanteerd.  
➢ Zullen zich niet specifiek herinneren wie, maar wel of het een man of 

vrouw was.  
→Zij die nadien meer INTERcategoriefouten maken hanteerden deze 
geslachtsschema’s niet 
→ Deze methode maakt duidelijk dat door de afname van een taak achteraf, 
kenmerken vd informatieverwerking kunnen worden bepaald 
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Frable & Bem: Sekserol-oriëntatie 
Schema’s beïnvloeden spontane identificatie en gevolgtrekkingen 

 
 
Mannen en vrouwen die typische 
man-vrouw rollen vervullen zijn 
geneigd nadien ook anderen te 
percipiëren door een 
geslachtsgekleurde bril. → meer 
INTRAfouten 
 
Androgynen of ongedifferentieerden 
doen dit veel minder → meer INTER 
fouten. 
 
 
 

Duaalprocesmodellen: er schuilt een bepaalde dynamiek achter spontane oordelen enerzijds en op 
geheugengebaseerd anderzijds. 
 

• On-line oordeelsvorming; meteen!, kant en klaar (we moeten erover nadenken en 
teruggaan in ons geheugen. Hoe sneller men kan antwoorden → wss on-line)  

• Memory-based = achteraf herinneren, eerst gevormd worden 

 
Spontane identificatie → Een vlugge evaluatie / interpretatie die leidt tot een bepaalde indruk, in 
correspondentie met een bepaald affect. 

→Bv. Peter gaf zijn vader een harde duw. → Onze eerste indruk is: Peter is onaardig, boos en 
wellicht agressief. Terwijl wij deze informatie eigenlijk helemaal niet krijgen. 

 

C. Elaboratie van informatie 
= de grondige en systematische cognitieve verwerking van een stimulus. 

• Schema’s beïnvloeden de snelheid van informatieverwerking en gemak 
o Zeer gemakkelijk en snel info verwerken als we een schema hebben dat toepasbaar is. 

Als het niet afwijkt → gemakkelijk en geen verdere aandacht nodig 
o Voordeel = sparen van cognitieve hulpbronnen 

 
• Macrae, Milne & Bodenhausen  

o Impressievorming taak waarbij men ofwel de naam vd doelpersoon aanbood 
(neutraal) of sociale categorie - “John Skinhead” 

o Men kreeg 5 consistente en 5 irrelevante trekken 
o Tegelijkertijd hoorden ze informatie over geografie en economie Indonesië 
o Multiple Choice → cued recall test gemeten 
o Makkelijker verwerken als ze bij het schema horen 
o Schema’s → gemakkelijker verwerken → meer plaats en aandacht voor andere zaken 

▪ Mensen die John Skinhead kregen gingen nadien ook een betere multiple 
choice test afleggen over Indonesië (iets totaal anders dus)  

▪ Puur en alleen omdat het gemakkelijk is info te onthouden die ‘logisch’ lijkt 
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D. Het geheugen 
Schema’s beïnvloeden attributie-elaboratie 

a. Attributie = wat is de reden die we toeschrijven aan iemands gedrag? 
b. Schema-consistent gedrag → GEEN attributie-elaboratie → past erbij 
c. Schema-inconsistent gedrag → WEL attributie-elaboratie. → Bij voorkeur een 

attributie die het schema in stand houdt  
 

• Schema’s bevorderen het geheugen voor informatie 
o Zaken die verband houden met het schema / script worden beter onthouden 
o Informatie wordt beter onthouden als 

▪ Meer aandacht  
▪ Deze dusdanig geëncodeerd werd dat ze verankerd is in reeds bestaande 

schema’s 
▪ Geëlaboreerd werd → associatieve verbindingen in geheugen 

 
Recall - Herinnering:  

• Schema’s bevorderen de vrije herinnering van inconsistente informatie 
o Dit soort informatie trekt ook het meeste aandacht en elaboratie 

• Superior recall effect voor inconsistente informatie hangt af  
o Aard van schema 

→ sterker bij afwijkingen van schema met minder variabiliteit dan van schema 
met meer variabiliteit 

o Motivatie en capaciteit 
 → elaboratie inconsistente informatie vereist dit soort verwerking 

o Individuele verschillen 
 → behoefte aan cognitie, zekerheid en afsluiting (closure) 

Superior recall effect = de betere herinnering van schema-inconsistente informatie bij vrije 
herinnering door schema-effecten bij het verwerken van een stimulus. 
 

Herinnering - “Recognition” 
Schema’s vullen achteraf gaten in het geheugen → Retrieval-effect 
 
Invloed van schema’s op het geheugen na de waarneming: Snyder & Uranowitz (1978) 

• Tijdstip 1: Tekst over leven van Betty K lezen 
• Tijdstip 2: “Label” te horen krijgen: Betty is lesbisch of ze is hetero 
• Tijdstip 3: Herkenningstaak 
• Betere herkenning van schemaconsistente elementen 
• Reconstructie hypothese 

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

SAMENVATTEND: RECALL VS RECOGNITION 
Recall: superior recall effect 

• Inconsistente info > Consistente info > Irrelevante info 
• Mits voldoende motivatie en cognitieve capaciteit 
• Vooral een aandacht en elaboratieffect  

Recognition: reconstructie  
• Consistente info > Inconsistente info > Irrelevante 
• Retrieval effect 
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Herinnering: Aanvullingen 
Schema-gestuurde aanvullingen 

• Dragen bij aan ‘transformatie’ van verleden 
• Schema-gestuurde herorganisatie van elementen  
• Herhaling wordt reconstructie 
• Loftus & Palmer 

o Gebeurtenissen uit het verleden worden aangepast aan de nieuwe informatie die 
mens achteraf krijgt 

o Proefpersonen krijgen video te zien van ongeval 
o “Hoe snel reden de auto’s toen ze elkaar raakten”: “smashed” vs. “hit”, “bumped”, … 
o Een week later “herinnerden” zich meer proefpersonen uit de ‘smashed-conditie’ dat 

er bv glas op de weg lag  

Extreme aanvullingen 
• Verkeerde informatie effect 

o Informatie die verkregen werd na de feiten wordt opgenomen in de “kennis / schema’ 
over de gebeurtenis 

o Vervormt het geheugen en dus ook getuigenverklaring 
• Kinderen → buitengewoon gevoelig  

o Herhaling van vragen impliceert dat het kind “fout moet geweest zijn” 

 
E. Beoordeling 
• Schema’s hebben een direct effect op oordelen: 

→ Afgeleide oordelen 
• Carlston (1980): primen van concepten ‘behulpzaam’ of ‘oneerlijk’. Daarna lezen over 

iemand die goede examenantwoorden stiekem doorgaf aan medestudent 
• Later beoordelen op trekken 

o ‘behulpzaam’ EN ‘eerlijk’ bij primen behulpzaam 
o ‘onbehulpzaam’ EN ‘oneerlijk’ bij primen oneerlijk 

 
• Schema's hebben indirecte effecten op beoordelingen 

o Via negatief affect, zoals stereotypering 
o Via inschatting wat gepast is 

Schema’s vormen een beoordelingsstandaard 
▪ Scripts leveren verwachtingen op hoe te gedragen 
▪ Stereotypen hebben een normatieve component 

 
 

F. Gedrag 
• Directe effecten 
• Bv. Ideomotor effect (= gedachteloze uitvoering of imitatie van gedrag dat 

aansluit op een geactiveerd schema) 
o Deelnemers vullen eerst zinnen aan, zogenaamd om hun 

taalvaardigheid te testen. In de neutrale priming conditie 
diende men neutrale woorden aan te vullen. In de priming met 
ouderen conditie → Tijd om nadien naar de lift te wandelen; bij 
de “ouderen conditie” gingen ze gemiddeld trager 

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

o bv. helpen afhankelijk van waargenomen oorzaak → aan 
overpoort een oud vrouwtje die op de grond ligt of een jongere  
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Epiloog 
Voor-en nadelen van schema’s vormen twee kanten van dezelfde cognitieve medaille: schema’s leiden 
tot snelle, efficiënte en vaak automatische reacties. Ontnemen ons wel van het zicht op alles wat we 
hadden kunnen denken en doen als het schema er niet was geweest 

 
Zonder zou ons leven echter raar en ongemakkelijk zijn… Wat moeten we doen??? 
Veel labo onderzoek is erop gericht om fouten ten gevolge van schema’s detecteren. Dit past binnen 
de cognitieve vrek metafoor. De vraag is evenwel in hoeverre deze processen negatieve gevolgen 
hebben in alledaags leven. 
 

2. Automatische processen 

Inleiding 

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

• Impliceren dat wij als het ware gestuurd worden door dingen in ons waar we geen controle 
over hebben. Dit idee roept vaak weerstand op 

• Onderzoek naar automaticiteit steeds populairder  
• Laatste jaren weer meer kritiek; “replication crisis’ → niet zo simpel om dezelfde resultaten te 

vinden, soms situatie-afhankelijk. 

 
Freud: bestudeerde onbewuste processen al aan het eind van de 19e eeuw. Hoewel hij weinig 
wetenschappelijke methoden hanteerde kan hij worden beschouwd als één van de creatiefste denkers 
en heeft hij een enorme invloed gehad. 
 

Geschiedenis 

Onbewuste inhouden hebben een impact op bewuste inhouden 
• Eagle (1959), Klein et al. (1958), Pötzl (1917) → subliminale prime (een aantal milliseconden, 

TE kort om het echt bewust waar te nemen. Dag nadien aangeven wat ze die nacht gedroomd 
hebben → meer factoren die terugkwamen van de prime dan mensen die het niet 
aangeboden hadden gekregen) 

• Klein et al → Subliminaal op voorhand tekeningen krijgen van mannelijke of vrouwelijke 
geslachtsdelen; daarna gedurende langere tijd een tweede stimulus aangeboden namelijk een 
tekening van een persoon waarvan het moeilijk te zien was of het een man of vrouw was. 
Nadien moesten ze aangeven of de foto’s mannen of vrouwen waren. → de eerste 
subliminale prime had wel degelijk invloed op de beoordeling van de tweede foto. 

 
Is subliminaal echt ‘onbewust’? 

• Mono procesmodellen / enkelvoudig: monotone relatie tussen stimulusintensiteit en 
bewustzijn ervan. Monotone stijging tussen de mate van blootstelling en perceptie ervan. 

• Duale / differentiële procesmodellen: pre-waarnemer (veel) en bewuste verwerker (selectief) 
o Hiertussen een “poort” die bepaalde dingen doorlaat en andere dingen niet; Denk aan 

het cocktail-party fenomeen: op een feestje aan het praten met een groepje, wat de 
rest van de groepen zeggen hoor je enkel ruis. TOT je naam genoemd wordt bv 
(saillant; wordt wel doorgelaten) 

• Na jaren van stilstand, hernieuwde interesse vanuit de cognitieve psychologie 
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• Shiffrin en Schneider: automatische processen zijn belangrijk in ons functioneren omdat ze 
geen cognitieve hulpbronnen nodig hebben. Gecontroleerde hebben wel aandacht nodig en 
kunnen enkel plaatsvinden indien we niet met andere dingen bezig zijn. 

 
Het is echter zo dat processen die puur automatisch of gecontroleerd verlopen zeer zeldzaam zijn. In 
vele gevallen spreekt men over een combinatie van beide.  
  

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 4 criteria (Bv. Knipperen met ogen voor een naderend 
voorwerp beantwoordt aan alle 4) 
 

1. Onbewust 
• Verschillende soorten 

▪ Voorbewuste automatische processen. Bij subliminale perceptie, men ‘beseft’ 
niet dat men de stimulus waarnam. Stimulus nooit in bewustzijn. 

▪ Nabewuste automatische (in je bewustzijn geweest; blijft wel doorspelen tip 
of the tongue) : processen waarbij je je wel bewust bent van een stimulus, 
maar niet van de gevolgen of de processen erna. 

▪ Doelafhankelijke automatische processen: treden conditioneel op 
• We beginnen wel bewust aan een bepaald proces (bv. ik ga fietsen; 

eens je bezig bent verloopt dit automatisch) = gewoontegedrag 
 

2. Efficiënt 
• Efficiënt als we er geen of nauwelijks aandacht voor nodig hebben en geen beroep 

moeten doen op cognitieve hulpbronnen. Kan parallel met andere processen lopen. 
o Bv; ik babbel met Astrid, tegelijkertijd knipper ik om mijn ogen vochtig te 

houden → dit doe ik niet bewust 
• 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 

o Als je aan het fietsen bent en tegelijkertijd aan het babbelen lukt dit, wanneer 
je dan een druk kruispunt nadert stop je wellicht even met babbelen. 
 

3. Niet intentioneel 
• Processen waarbij de wil geen rol speelt; niet door de wil aangestuurd.  
• Intentioneel = beslissen over het opstarten of activeren van een proces 

▪ Automatische activatie = niet-intentioneel 
 

4. Niet of moeilijk te controleren 
• Controle heeft betrekking op het stoppen of bijsturen van een proces (intentie op het 

starten ervan) 
• Controleerbaarheid hangt nauw samen met bewustzijn 
• Bv. Wanneer een voorwerp snel nadert richting je gezicht, of denk aan de lagere 

school waar je klasgenoten in de handen klapten recht voor je gezicht om te zien of je 
knipperde → het is zo goed als onmogelijk dit te controleren.  

 
• Veel processen die aan de eerste 2 criteria voldoen voldoen niet aan 3e en 4e 
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Controle: Onderdrukken van gedachten, gevoelens en gedrag 
Zie Freudiaanse benadering van verdringing; nl. de onderdrukking van ongewenste emoties en driften. 
 
Het witte beer experiment (Wegner) 

• Deelnemers dienden 5 min hardop te denken. Een groep werd expliciet gevraagd niet aan 
witte beren te denken, terwijl de andere groep wel aan witte beren moest denken. 
Telkenmale men aan een witte beer dacht, diende men op een bel te drukken. In 2e fase vh 
experiment werden instructies omgedraaid. Groep die eerst niet aan witte beren mocht 
denken en nu wel, dacht veel meer aan witte beren. 

1. Het tegenhouden van verboden gedachten vergt heel wat cognitieve inspanning en de 
mate waarin dit lukt hangt af van de beschikbaarheid van deze hulpbronnen. 

2. Deelnemers die hun gedachten over witte beren een tijdlang succesvol onderdrukten 
hadden nadien de neiging zelfs meer aan witte beren te denken. 

• Rebound of Terugkaatsingseffect = als je je gedachten onderdrukt komen ze in een latere fase 
gemakkelijker in het bewustzijn 

 
Bij het onderdrukken van gedachten dienen we enerzijds de ongewenste gedachte te onderdrukken, 
anderzijds dienen we te onthouden wat we willen onderdrukken. Hierbij 2 processen van belang 

1. Arbeidsintensief proces = Intentioneel zoeken naar distractoren (=operating proces) → men 
zoekt naar stimuli die er iets mee te maken heeft 

2. Automatisch proces = Automatisch zoeken naar doelgedachte (=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 
 

Model van Wegner 
 

 
Suppressie lukt → tot de moment dat je mag stoppen met het onderdrukken valt dat monitoring 
proces weg → post-suppression rebound effect: je gaat nadien meer denken aan hetgeen je moest 
onderdrukken 
 

2.3 Automaticiteit in evaluatie en affect 

Snel en accuraat beoordelen van stimuli volgens een goed / slecht dichotomie is van belang voor ons 
voortbestaan 

• Vaak sneller reageren obv automatische evaluatie dan dat je echt doorhebt wat er voor je 
staat. 

• Hoe deel je positieve en negatieve op? 

 
Na evaluatieve reactie volgt gedragsreactie om de stimulus te benaderen of te vermijden 
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Twee onderzoeksthema’s 
1. Het proces van evalueren zelf: hoe delen we informatie op in positieve en negatieve.  
→Het snel kunnen van deze evaluatie is belangrijk voor overleving.  

2. Verschillen in verwerking van positieve en negatieve? 

 

Automatische evaluatie 
Zajonc: “Preferences need no inferences”: voorkeuren kunnen los van cognitieve gevolgtrekkingen. 
We evalueren stimuli sneller dan dat we ze bewust begrijpen 
 
Het louter blootstellingseffect illustreert dit; 
 = mensen waarderen een stimulus meer naarmate ze die vaker gepercipieerd hebben.  

• Moreland & Beach → Foto’s van 4 vrouwelijke studenten, ongeveer even aantrekkelijk. Eerste 
ging nooit naar de les, tweede 5 keer, derde 10 …… Hoe meer de studente naar de les ging, 
hoe positiever die achteraf beoordeeld werd. 

• Bornstein illustreerden dit proces adhv subliminale aanbiedingen (→onbekende lettertekens, 
geluidstonen, nonsenswoorden). Deelnemers herkenden stimuli niet, beoordeelden ze nadien 
wel positiever indien ze meermaals werden aangeboden 

 
 
Bargh e.a. (1989) 
Bargh e.a: affectieve processen iets automatischer dan cognitieve 

• Subliminaal woorden aangeboden, in de helft van de gevallen extreem korte 
aanbiedingstijden  

• Dan vragen beantwoorden of 1) het + of – was = evaluatieconditie; en 2) of het een synoniem 
was van twee nieuwe woorden = cognitieconditie. Bij erg korte aanbiedingen (participanten 
ervaarden dit als gokken) beantwoordde men beter bij + / - dan synoniem.  

o Op een of andere manier wel onbewust verwerkt. Je moet niet bewust een woord 
verwerken om te “voelen” of het + of - was 

o Ondersteunt Zajonc 
 
 

Neurologische evidentie 1 
Ledoux: Dieren geconditioneerd angst te hebben voor een beltoon (gepaard met elektrische schok) 

• Zoals verwacht: verbindingen tss sensorische thalamus (gewaarwording) en sensorische cortex 
(interpretatie) en tussen cortex en emotionele reactie (amygdala) 

• MAAR er ontstond eveneens een rechtstreekse weg vd sensorische regio naar amygdala. 
Rechtstreekse weg → snelle emotionele reactie 

o Laat toe om te reageren op wat we voelen, voordat we weten waarop we reageren 
o Ondersteunt Zajonc 

 

Neurologische evidentie 2 
Automatisch, affectieve reacties spelen een belangrijke rol in het nemen van beslissingen 
 
Damasio (1994) 

• Bestudeerde patiënten met schade in het gedeelte vh brein dat emotionele reacties 
controleert (amygdala) 

• Deze personen vertonen geen intellectuele deficieten en zijn perfect in staat de gevolgen in te 
schatten. Nochtans verliezen ze zichzelf in allerlei risicovol gedrag 

• Men stelde dat de oorzaak hier lag bij het ontbreken van automatisch affectieve reacties  
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Bechara (1997) IOWA gambling task 
Taak bestaat eruit om kaartjes te nemen (4 stapels kaarten, 100 kaarten). Je start met 2000 dollar → 
ofwel winst ofwel verlies. Bedoeling is om met zoveel mogelijk winst naar huis te gaan 

• 2 pakjes die het meest opleveren MAAR ook het meest verliezen. + 2 pakjes die kleinere 
winsten genereren en verliezen. 

• In begin random, merkt een “patroon” op. Na een tijdje trek je meer naar de ‘veilige’ 
• Na een bepaalde tijd doorhebben welke pakjes “veilig” waren. 
• Hoe voelt men zich vooraf (via huidgeleiding) 

o “Normale” deelnemers + risicovol gedrag (straf verwachten?) → huidrespons omhoog 
= anticipatorische arousal 

o Nadien kiezen ze bewust voor de veilige pakjes 
Deelnemers met hersenbeschadiging vertoonden op geen enkele wijze een verhoogde huidgeleiding. 
Zelfs nadat ze zich bewust worden van het gevaar. 

• Blijven maw onverantwoord gedrag stellen, ook al weten ze beter 
• Automatische, affectieve reacties treden op als ‘rood licht’ 

 

 
Bij gevaarlijke pakjes meer arousal, blijft 
doorgaan. Daarnaast zie je mensen met 
hersenbeschadiging → vertonen niets 
EVIDENTIE dat we een automatisch 
proces hebben voor + en - (beloning en 
straf) 
 

 

 

 

Verschillen in verwerking van + en - informatie 
Wordt negatieve informatie sneller en meer automatisch verwerkt dan positieve? 

• Uit onderzoek blijkt dat mensen een automatische waakzaamheidsreactie voor negatieve 
stimuli → heeft een groter gewicht, trekt meer aandacht en wordt grondiger verwerkt. 

• Men kan stellen dat evaluatie automatisch verloopt. Dit geldt in nog sterkere mate voor 
negatieve stimuli 

• Studie Hansen & Hansen  
o Foto’s: als het afwijkende gezicht boos was haalden ze dit er sneller uit dan een 

positief. Ook wekt subliminale aanbieding van boze gezichten fysiologische opw. op 
• Lavie et al 

o Een woord op het scherm flitsen en zeggen of het positief, neutraal of negatief was. 
(Subliminaal, mensen hadden het gevoel te moeten gokken). TOCH scoort men beter 
bij het raden van negatieve woorden, dan positieve of neutrale. 
 

Automatische waakzaamheid 
= de neiging om negatieve stimuli grondiger te verwerken, waardoor we minder snel aandacht 

hebben voor andere stimuli. 
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Stroop test (Jaensch) 
• Deelnemers dienen de kleur van een aangeboden woord te benoemen, zonder hierbij te 

letten op de betekenis van het woord. 
• Er treedt interferentie op, wat blijkt uit verlengde reactietijden 

• Dit principe kan ook toegepast worden op inhoud vd woorden 
 
Bv. Pratto & John (1991) hanteerde positieve en negatieve 
persoonsbeschrijvende adjectieven 
Afhankelijk vd gemiddelde evaluatie verkreeg men andere 
reactietijden 

 
→Negatieve woorden trekken meer de aandacht, men is meer 
daar mee bezig. → langere reactietijden. 
 

 

2.4 Individuele verschillen in impliciete reacties 

Hoe centraal / belangrijk iets is voor individuele persoonlijke schema’s 
zal het sneller of meer beïnvloed worden door automatische 
processen. 

→ Stimuli die tegemoetkomen aan een niet voldane 
behoefte, worden sneller herkend en hebben grotere impact. 

 
Deelnemers spraken zo snel mogelijk een woord uit dat op scherm 
verscheen 

• Subliminaal aangeboden machtswoorden → snellere reactie 
voor seks gerelateerd materiaal vergeleken met neutrale 
stimuli 

• Maar enkel voor hoogscoorders op de ‘attractiviteit van 
seksuele agressie’ vragenlijst, en enkel in één richting 

• Vervolgexperiment: alternatieve prime → Vrouwelijke handlanger aantrekkelijker voor 
hoogscoorders 

 
Impliciete en expliciete oordelen 
Indien een onderzoeker wil weten hoe iemand tov een bepaald onderwerp staat, wordt dit meestal 
gemeten met behulp van beoordelingsschalen. 
 
Expliciete bevragingsvorm heeft een aantal nadelen 

• Wat zijn bewuste inhouden 
• Methodologische artefacten zoals sociale wenselijkheid, antwoordtendensen 

 
De Impliciete Associatie Test (IAT) 
Sociaal cognitieve methode om impliciete representaties te meten 

• Basisprincipe: het geheugen is een associatief netwerk van concepten. Daardoor activeert 
het ene concept ook automatisch andere concepten die ermee verbonden zijn. Door het 
registreren van reactietijden kan dus bijvoorbeeld de automatische affectieve reactie op 
stimuli onderzocht worden. 
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IAT: 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. → 2 
categorieën in combinaties 
Als de categorieën die aan dezelfde respons toets verbonden zijn, in 
ons associatief netwerk sterk verbonden zijn, dan gaat het 
antwoorden makkelijk en snel 

 

 
 
 

 

IAT: Werking blok 4-5 
In het vierde blok worden 
Vlaamse en vreemde namen 
aangeboden, maar dient men 
respectievelijk met de rechter en 
de linkertoets te reageren. De 
betekenis van de toetsen wordt 
omgedraaid! 
  
Vijfde blok dienen categorieën 
vreemd/goed en Vlaams/slecht 
gecombineerd te worden 

 

 
 

Doorgaans zijn mensen sneller in blok 3 dan blok 5 → sneller antwoorden als positief en Vlaams aan 
dezelfde knop zijn.  
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IAT: Combinaties van categorieën 
Een IAT score wordt berekend door de gemiddelde reactiesnelheid in het vijfde blok te verminderen 
met deze uit het derde blok. 
 
Het is zo dat men met de IAT niet alleen impliciet racisme zal meten, men kan dit ook gebruiken voor 
andere impliciete zaken; zoals:  

• Impliciete attitude  
o Combinatie van een attribuut dimensie (bv., lui/ijverig) en een evaluatieve dimensie 

(goed/slecht) 
• Impliciete 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) 

 
 
Alternatieven voor IAT 
Problemen met IAT  

• Meet enkel de relatieve sterkte van associaties tussen bipolaire concepten 
• Combinaties van slechts twee categorieën: elk concept dient afzonderlijk gemeten te worden  

o Er treden volgorde-effecten op. Naargelang welk concept eerst gemeten werd zal dit 
een effect hebben op de scores. 

• Deelnemers ontwikkelen strategieën   
o Kunnen de categorisatietaak in de twee experimentele blokken vergemakkelijken. 

 

Alternatieven voor IAT 
• EAST (De Houwer, 2003)  

o Komt vooral tegemoet aan de derde kritiek. Er worden eveneens twee categorieën 
aangeboden en associaties ten aanzien van categorieën binnen een blok worden 
gemeten ipv TUSSEN twee verschillende blokken. 

• Dot probe taak  
o Om impliciete attitudes te testen. Twee stimuli aangeboden; bv. Een neutraal en 

bedreigend woord op een specifieke plaats op het scherm. Nadien verdwijnen ze van 
het scherm en verschijnt er een bolletje op de plaats waar één van de woorden stond. 

o Idee is dat wanneer een woord de aandacht trok, deelnemers minder snel de dot 
zullen ontdekken als die zich op een andere positie bevindt. 

• Emotionele Stroop (cf Pratto & John, 1991) 
!! Maar problemen met de Interne consistentie bij de alternatieven. Bleken niet aan de 
psychometrische vereisten te voldoen! 
 
Toch enkele kanttekeningen (niet in boek, gezien in les) 

• Aanvankelijk sterke claims m.b.t. IAT en andere impliciete maten in VOORSPELLEN van gedrag 
o Kritiek op sterke claims 

• Tegenwoordig beseft men steeds meer dat betrouwbaarheid en validiteit ook v/d IAT toch te 
wensen overlaten 
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• Tegengeadviseerd om IAT scores te gebruiken om een persoon te classificeren als meer of 
minder geneigd bepaald gedrag te stellen 

• IAT meet reactietijden, die beïnvloed worden door aanwezigheid stereotypen wat niet 
noodzakelijk hetzelfde is als steun van die stereotypen of er zich naar gedragen  

 

2.5 De feilbare en onbewuste beslisser 

Kahneman (2016): Ons feilbare denken 
Systeem 1 = snel, makkelijk, automatische manier van denken 
Systeem 2 = langzaam, inspannende, gecontroleerde manier van denken 
 
We gebruiken heel vaak systeem 1 in dagelijks leven 

• Voordeel: snel en efficiënt 
• Nadeel: heel gevoelig voor heuristische fouten (zeker als er probabiliteiten bij gemoeid zijn) 

o Centraal element hier is de neiging om oordelen te baseren op makkelijk beschikbare 
of opvallende informatie ten koste van statistische informatie. M.a.w. het negeren van 
de basisfrequentie waarmee iets voorkomt in de algemene populatie bij het 
beoordelen van een specifieke gebeurtenis of individu. 

= Basisfrequentievertekening  
 
Noot: opdeling in 2 systemen in een metafoor, eerder dan absolute tweedeling 
 
( Enkele heuristieken en vertekeningen (kijk deze eens na)) 

1. E 
2. B (je hebt nl een gemiddelde, hoe kleiner het ziekenhuis hoe groter de kans dat er een 

toevallige afwijking vh gemiddelde is → Hoe groter de sample, hoe groter de marge tussen 2) 
3. A (het voorkomen van meerdere specifieke kenmerken is kleiner dan het voorkomen van 1 

specifiek kenmerk) 
4. A (maar 3 professoren Oosterse talen en duizenden arbeiders bij Volvo) 
5. E (je hebt 100.000 vrouwen (bv) 4/1000 krijgt borstkanker → 400 wel, de rest niet. Als die 

allemaal getest worden en 95% vd gevallen juist is → 380 juiste diagnose → 4980 vals 
positieven → op alle positieve testen, 5360 positieve eigenlijk maar 7,09% correct.  

6. Het “Monty-Hall-Dilemma” : JE MOET VAN DEUR VERANDEREN. De auto zit random achter 1 
vd deuren, de kans is telkens ⅓. De presentator weet dit, doet telkens een deur open waar 
een geit zit. Het is in jouw voordeel om van deur te veranderen omdat het dubbel zo 
waarschijnlijk is dat de auto achter de overgebleven deur zit dan dat hij achter de deur zit van 
je initiële keuze.  

 
Zelfs wanneer we alle gegevens expliciet voor handen hebben blijft ons intuïtief systeem een rol 
spelen (ons op het verkeerde been zetten). 
 

 

2.5 De feilbare en de onbewuste beslisser 

Dijksterhuis (2008) 
Is bewust en diepgaand nadenken altijd best? 

• Bewuste beslissingen gebaseerd op verbaliseerbare argumenten  
o Wilson en collega’s: Kiezen van posters: met of zonder expliciete beoordeling op 

papier 
• Bewuste heeft beperkte informatieverwerkingscapaciteit  
• Onbewuste effectiever in wegen van relaties belang van elementen 
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Drie manieren om beslissing te maken 
1. Bewust maar snel en oppervlakkig (intuïtief, je bent er wel mee bezig maar eerder o.b.v. 

buikgevoel) 
2. Bewust en diepgaan 
3. Onbewust (uitgesteld)  

• er een nachtje over slapen 

 
Voordelen van onbewust nadenken 

1. Het onbewuste is goed in het vormen van globale indrukken van de verschillende 
alternatieven. 
▪ Uitgebreid nadenken → verbaliseerbare argumenten. Dit is ten koste van 

aspecten die te maken hebben met smaak en gevoel 
2. Daarnaast minder beperkt in capaciteit dan bewust denken 

▪ Kan meer informatie tegelijk in aanmerking brengen 
3. Effectiever in het wegen van relatieve belangen van verschillende aspecten 
4. Beter bij het maken van eenvoudige, regelgebonden beslissingen 

 

 
Experimentele evidentie  
Dijksterhuis en Van Olden (2006): Kiezen van posters: derde conditie nog beter → tss bekijken en 
kiezen met iets anders bezig zijn 
 
Dijksterhuis (2004) → kiezen appartement  

• 1 appartement (8+ en 4-)  
• beter dan de andere (5+ en 7-)  

Zij die alle informatie in zich opnemen en daarna iets anders 
doen zouden het beste scoren achteraf 
  

• Onbewust nadenken is vooral voordelig bij heel 
complexe beslissingen waarbij veel elementen moeten 
worden afgewogen 

 
• Payne et al 

o Probleem met bewust en diepgaand nadenken is vooral het te lang ‘overdenken’. 
▪ Het aandacht en belang hechten aan minder relevante aspecten v/d keuze 

 

3. Hot cognition: Affect, motivatie en cognitie 

3.1 Affect: Emoties en stemmingen 

Hot cognition erkent dat cognitieve processen worden beïnvloed door verlangens (motivatie) en 
gevoelens (affect). 

 
Affect = globale term die verwijst naar subjectieve evaluatie van iets op positief-negatief dimensie 

 
Dit omvat 

• Emoties → hebben een duidelijk object en zijn hevig 
• Stemmingen → hebben geen duidelijk object en zijn minder hevig. Het zijn algemene 

affectieve toestanden waarin we ons bevinden. 
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Emoties 
= Affectieve toestanden met een duidelijk object, zijn vrij kortdurend en intens en gaan gepaard met 
specifieke actietendensen, gevoelens en gedachten. 

• Kortdurend: als we de aandacht op iets anders richten, verdwijnt de emotie. 
• Duidelijk object = gaan ergens over, er was een specifieke aanleiding toe. 
• Het is echter niet zo dat ze daarom geen langdurige effecten kunnen hebben, je ervaart ze 

dan niet continu maar als je expliciet terugdenkt aan de gebeurtenis. 

 
1. Emoties roepen een verandering in actiebereidheid op 

= emotie specifieke impulsen om bepaalde gedragingen te vertonen 
2. Emoties roepen gevoelens op 

 = zijn subjectieve, fenomenologische ervaringen die vaak affectief van aard zijn 
 Gevoelens ≠ emoties !  
Drie soorten 

• ‘Lichamelijke gevoelens’ zoals honger, pijn, opwinding 
• ‘Cognitieve gevoelens’ zoals verbazing, verwarring, herkenning 
• ‘Affectieve gevoelens’ (mild, positief of negatief) 

3. Emoties worden vaak vergezeld door specifieke gedachten 
Bv; bij jaloezie denken we aan degene die we liefhebben in innige omhelzing met een ander, 
en bij spijt over de keuzes die we gemaakt hebben 

 

Stemmingen 
Stemmingen hebben geen duidelijk object en zijn minder hevig 
 = algemene affectieve toestand die negatief of positief is.  

• Gaan daarom ook niet gepaard met specifieke actietendensen en gedachten. Wel algemene 
actietendensen. 

• Door algemeen en diffuus karakter, de potentie om veel processen te beïnvloeden. 
 
Emoties kunnen overgaan in stemmingen als de focus op het object verdwijnt. 

 
→Stemmingen zijn vaak het gevolg van een opeenstapeling van gebeurtenissen die afzonderlijk niet 
genoeg zijn om emoties op te roepen. 

Mood repair-principe = Mensen die in een negatieve stemming verkeren, proberen vaak die 
negatieve stemming ongedaan te maken.  

Mood maintenance-principe = Mensen die in een positieve stemming verkeren trachten deze te 
behouden. 

Individuele verschillen in positief en negatief affect 
Individuele verschillen in de mate waarin mensen positieve en negatieve emoties ervaren 
(PANAS, Watson, Clark & Tellegen, 1988) 

• Positieve emoties slaan op enthousiasme, energie, activiteit, alertheid, plezier 
• Negatieve gevoelens slaan op droefheid, en gevoelens zoals kwaadheid, angst, walging,.... 

Deze dimensies correleren nauwelijks. Individuen kunnen dus hoog (of laag) scoren op beide 
dimensies. 
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Indeling van emoties: het model van Russell (1980) 
Bestaat uit twee dimensies:  

1. Positief vs. Negatief affect 
2. Arousal 
• Vormt dan een soort circumplex model 

 
Typisch arousal hoog: hyperactief, opgewonden, geprikkeld, waakzaam 
Typische arousal laag: loom, vredig, rustig 
 

 
 
Over het geheel heb je 4 
kwadranten, theoretisch kan je 
emoties dan in een kwadrant 
plaatsen. Emoties zijn als het ware 
gebundeld. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 De invloed van cognitie op affect 

Emoties leiden dikwijls een leven zonder dat de bewuste cognities tussenkomen, maar affectieve 
reacties kunnen ook tot stand komen als reactie op cognitieve processen. Meestal gaat het om 
eenvoudige betekenisgeving die een impact heeft op affect. 
 
3.2.1 Betekenisgeving (Appraisal)  
James (1890): Emoties ontstaan doordat we ons bewust worden van lichamelijke veranderingen 

• Bv. We zien een beer, voelen onmiddellijk verhoogde opwinding (en lopen weg). Door de 
lichamelijke reacties hierbij ervaren we de emotie angst. 

• Geen betekenisverlening (geen appraisal) nodig om emoties te ervaren 

 
 
Arnold (1960) 
Twee problemen bij de theorie van James 

1. Waarom leiden stimuli tot emoties in de ene situatie, maar in andere niet? 
o Bv. Zeer angstig zijn wanneer je in een bos een beer tegenkomt, maar wanneer je 

deze in de dierentuin ziet niet. 
2. Sommige stimuli leiden eerst niet tot een emotie, maar door associatie met negatieve 

ervaringen achteraf wel. 
o Bv. Bij het horen van de kerkklokken voel je normaal gezien geen heftige emoties, 

echter als een week daarvoor jouw beste vriend begraven werd kan het horen van 
deze klokken nu wél emoties opwekken. 
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Volgens Arnold is er wel 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  
 
 

Schachter (1964) 
Emoties ontstaan doordat een bepaalde attributie wordt gemaakt bij lichamelijke veranderingen die 
men ervaart. 

• Bv. je schrijft arousal toe aan de beer die je net zag en ervaart dit als angst, maar na een 
eindje joggen ervaar je dezelfde arousal niet als angst 

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

→Eerst ervaren van opwinding → dan interpreteren waarom → dan opwinding 
toeschrijven aan emotie. 

 
Emotie die door een situatie opgewekt wordt, is dus afhankelijk van hoe die arousal in functie van de 
situatie beoordeeld wordt. 
Experiment over injecties. Aan groep 1 werd gezegd welk effect dit echt zou hebben, aan groep 2 
werd iets fout gezegd en groep 3 werd gezegd dat het niets zou doen. Nadien in de wachtkamer zet 
men een handlanger die zich OF heel opgewonden en hyperactief gedroeg OF net boos. Op basis van 
deze situatie interpreteerden de proefpersonen hun eigen lichamelijk gewaarwordingen. 
+ Experiment Brug: filmpje → Resultaten; mannen die ze aanspreekt op de enge brug bellen haar 
vaker terug die avond, ervaren ook meer arousal en vinden haar nadien aantrekkelijker. 
 
 
Moderne theorieën 
→ Gaan ervan uit dat 

• Appraisal gebeurt obv een aantal criteria of dimensies. De vraag is (1) welke en (2) hoeveel 
dimensies 

• Fysiologische opwinding / arousal niet echt belangrijk is 

 
Dimensies 

• Valentie of plezierigheid v/e gebeurtenis  
• “Agency”: de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor een gebeurtenis 
• De nieuwheid of onverwachtheid v/e gebeurtenis 

 
Primary appraisal: eerst maakt men onderscheid tussen positieve en negatieve emoties.  

• Positieve emoties zijn minder gedifferentieerd. Meestal stoppen we na de primary 

Secondary appraisal: bij negatieve emoties gaat men dikwijls de mate van verantwoordelijkheid na. 
• Eigen verantwoordelijkheid gaat dikwijls samen met emoties schuld, schaamte, spijt 
• Wanneer je inschat dat anderen verantwoordelijk zijn, ervaar je boosheid, minachting, irritatie 

en walging 
• Wanneer de situatie voor negatieve emotie zorgde, ervaar je triestheid en frustratie 

o Je bent niet boos op jezelf of iemand anders, je voelt je vaak gefrustreerd 

 
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. Bij 
schaamte is de sociale dimensie heel belangrijk. 
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Overzicht theorieën 
 
 

 
 
 
3.2.2 Contrafeitelijk denken 
Verwijst naar de neiging om zich mogelijke alternatieve uitkomsten voor te stellen die zich niet 

voordeden: WAT ALS ? 
→Gebeurtenissen mentaal simuleren; genereren van gedachten die tegen reeds voltrokken 
feiten ingaan.  

 
Negatieve gebeurtenissen waarbij je gemakkelijk betere afloop kunt bedenken, versterken emoties. 
 
Versterking van emoties door contrafeitelijk denken is sterker bij - dan bij + gebeurtenissen (bij 
negatieve uitkomsten worden gemakkelijker contrafeiten gegenereerd) 
 →Bv. Je haalt een 9/20 voor statistiek: “Wat als ik die ene vraag nu anders had ingevuld….” 
 →OF je haalt een 14/20: “Wat als ik die ene vraag nu anders had ingevuld.” 
  →Je voelt zelf onmiddellijk wat het verschil hier is; bij een 14 doet het er niet toe! 
 

Aan de uitdrukking zie je dat de linkse 
persoon het minst gelukkig is. Zij had 
echter zilver, dit is logisch als men kijkt 
naar de theorie van contrafeitelijk denken. 
→ wat als ik dit of dat had gedaan? Dan 
had ik goud 
 

Ook zij haalde zilver ! 
 
Onderzoek van Medvec, Madey en Gilovich (1995) naar de 
emotionele reacties van medaillewinnaars op de Olympische spelen in 
Barcelona bij het vernemen van zilver of brons. 

= illustratie van hoe de emotie op een uitkomst afhankelijk is vd 
alternatieve uitkomst die de persoon genereert. 
 
Winnaars van brons tonen meer gevoelens van blijdschap dan winnaars 
van zilver ! 
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Effect 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”. 

• 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 alleen de intensiteit van emoties, maar ook welke emotie 
opgeroepen wordt. 

➔ Contrafeitelijk denken treedt vooral op bij ‘net-niet’ situaties: denk maar aan 
een 9/20 halen; of een zilvere medaille. 

 
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 aIleen 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.” 
 
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 m.b.t. persoonlijkheid (was ik maar…) → schaamte 
Contrafeiten genereren m.b.t. gedrag (had ik maar…gedaan) → schuld 
 

3.3 De invloed van affect op cognitie 

Stemmingsinductiemethoden  
 
In onderzoek kunnen zowel emotie als stemming experimenteel geïnduceerd worden. Meestal richt 
men zich echter op stemmingen. 
 
Verschillende methoden (die +, - of neutrale stemmingen induceren) 

1. De Velten techniek: proefpersoon leest 60 uitspraken voor die over hem / haar zelf gaan. Dit 
zijn ofwel positieve uitspraken zoals “ik voel me vrolijk” ofwel negatieve uitspraken zoals “ik zit 
voortdurend in de put”. Hij / Zij moet zich dan het gevoel trachten voor te stellen → stemming 
induceren!  

2. Het laten zien van een stukje film of een verhaal laten lezen 
3. Facial expression en posturing: Bepaalde lichamelijke uitingen kunnen een stemming 

veroorzaken. Dit kan eveneens gehanteerd worden als een stemmingsinductie 
 
De keuze vd methode hangt af vd intensiteit die je wil bereiken, gemak van de methode, specificiteit, 
demand characteristics, ethiek,.... 
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3.1 Affect-priming 

Affect heeft net als andere primes invloed op de gedachten die bij ons opkomen en de wijze waarop 
we externe informatie verwerken. 

→Verkeren we in een negatieve stemming, dan zullen negatieve constructen meer 
toegankelijk zijn. Zo zal je bv. op die moment meer negatieve kanten v/e persoon opmerken 

→Bv. Een meisje in jouw klas is heel enthousiast en uitbundig; op die moment zal je 
het eerder zien als aanstellerij en aandacht zoeken. 

 
Drie manieren waarop dit kan gebeuren: 

1. Via selectieve aandacht: affect-congruente informatie krijgt meer aandacht dan affect-
incongruente informatie  

2. Via selectieve encodering: doordat negatieve of positieve kenmerken meer toegankelijk zijn in 
bepaalde affectieve toestanden, worden deze sneller gebruikt om nieuwe informatie te 
interpreteren. 

3. Via selectieve herinnering: men herinnert zich bv. enkel maar negatieve kenmerken van een 
persoon 

 
Merk op dat het effect van de affectieve toestand telkens indirect is. 

 
MAAR merk op: we hebben zonet gezien dat emoties bepaald worden door appraisal van de 
situatie, herinner nu echter ook dat de interpretatie anderzijds kan beïnvloed worden door affect!  

 
 
Onderzoek Schwarz en Clore → mensen werden telefonisch opgebeld en gevraagd naar hun globale 
toestand van tevredenheid. Wanneer deze mensen op zonnige dage werden gebeld, bleken ze meer 
tevreden te zijn dan op regenachtige dagen. ECHTER wanneer deze mensen eerst gevraagd werden 
om het weer te beschrijven, verdween dit effect. Waarom? → mensen werden bewust gemaakt van 
mogelijke, misleidende invloed van effect. 
 

3.1 Affect als bron van informatie  

Emoties geven een signaal hoe men dient te reageren. Hier vormen emoties een rechtstreeks verband 
met oordelen, gedragingen,... 
 
Affect dat geassocieerd wordt met een stimulus is vaak de belangrijkste bron van beslissingen. Men 
vergeet immers vlug de feitelijke basis van oordeelsvorming. 
 
Stemmingen kunnen ook ten onrechte toegeschreven worden aan een saillante stimulus 

 

3.2 Invloed van affect op informatieverwerking 

Affect heeft niet enkel impact op wat we denken, maar ook de wijze waarop we informatie verwerken. 
 
Mensen in een + stemming verwerken informatie oppervlakkig, in een - negatieve stemmingen 
verwerken ze informatie ‘dieper’. 
 
In positieve stemming worden cognitieve vertekeningen sterker, stereotyperen we meer,... 
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*Effect-als-informatie-principe = een positieve of negatieve stemming informeert ons over de 
goedaardige dan wel problematische aard van een situatie. Positief? → geen nood aan verandering! 
Negatief? → mogelijks een probleem en zet ons aan tot analyseren 
 

Drie verklaringen 
1. Positieve stemming? → dan is alles in orde * 
2. Mood maintenance principe: Elke activiteit die de + stemming kan veranderen, wordt 

vermeden, dit geldt ook voor grondig nadenken over een stimulus 
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 

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 infusie 
= Mate waarin affect invloed heeft op oordeel is afhankelijk vd informatieverwerking (Forgas 1995) 
 
Verschillende strategieën 

1. Heuristische verwerking: lage motivatie en / of capaciteit 
▪ Affect als informatie 

2. Uitgebreide verwerking: hoge motivatie en capaciteit 
▪ Affect priming 
▪ Hoe uitgebreider en langer het proces is van informatieverzameling, hoe 

groter de kans dat affect beslissingsproces kan binnensluipen en beïnvloeden 
• Sterke affect infusie 

 
Directe toegang-strategie: lage motivatie en mogelijkheid zich te baseren op vroegere beslissingen 
Gemotiveerde verwerking: specifieke motivatie om welbepaalde beslissing te nemen → bepaalde 
uitkomst !! 

• Zwakke affect infusie 
 

 

3.4 Effecten van stemming vs 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 

→Emoties hebben algemeen minder effecten op informatieverwerking 

 
Keltner et al. → herinnering aan negatieve gebeurtenis heeft een duidelijk effect op zelfbeoordelingen 
en algemene tevredenheid.  
 + Affectieve toestand blijft gekoppeld aan een toenmalige levensgebeurtenis.  
Effecten kunnen verschillen binnen dezelfde valentie: zie boosheid vs droefheid of angst 
 →Boosheid leidt tot verminderde informatieverwerking, droefheid net niet.  

 
Effecten van geanticipeerde emoties: spijt 
Mensen anticiperen op emoties die ze later kunnen ervaren (bv., schuld, teleurstelling ...) 
 
Spijt is een emotie die 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) → specifieke trekking postcode (in Nederland); 
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als uw straat getrokken wordt krijg je geld! MAAR enkel als je een lootje hebt gekocht → idee 
is dat het kopen van zo’n lotje een soort verzekering is tegen spijt achteraf. MENSEN DOEN 
VAAK DINGEN ALS ANTICIPATIE!  

 
• Geanticipeerde spijt kan eveneens leiden tot inactie (cf. fitness experiment)  

1. Keuze tussen 2 zalen: één is op 5 minuutjes van thuis, de ander op 30 minuten. Je 
vergeet het, en de dichtste fitness is volzet. → vaak gaan ze dan niet meer 

2. Keuze tussen 2 zalen; één op 25 minuten, één op 30 minuten 
 

Toekomstig affect 
Onze verwachtingen van toekomstig affect beïnvloeden ons gedrag. Maar, in welke mate zijn we in 
staat om onze affectieve gevoelens accuraat in te schatten? 

• Meestal schatten we het soort gevoelens goed in 
• De intensiteit en duur van die gevoelens schatten we echter vaak verkeerd in. 

 
Overschatting van intensiteit en duur van gevoelens treedt vaker op dan onderschatting. 

= Duurzaamheidsvertekening 
cf. Gilbert studie over relatiebreuk 
→Twee controlegroepen:  

1. In een relatie 
2. Twee maand geleden relatie beëindigd 
• De twee groepen verschillen weinig tot niet in positief levensgeluk. ECHTER als je ze vraagt 

“Hoe zou je je over twee maanden voelen als het uit is met je lief” schatten ze in dat ze zich 
miserabel voelen! → houden geen rekening met andere factoren 

 
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 

• Piek en einde regel: we onthouden vooral het piekmoment en einde gebeurtenis 
• Herinneringen aan emoties worden gekleurd door kennis die men van zichzelf heeft 

(i.c., iemands persoonlijkheid) 
2. We misleiden onszelf een beetje door ons negatieve uitkomsten nog erger voor te stellen dan 

ze in feite zijn. Dit motiveert ons om ons best te doen 
3. Onvoldoende correctie voor 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 (en optreden van nieuwe emoties) doorheen de tijd 

4. Mensen houden geen rekening met hun psychisch afweersysteem. Toch hebben mensen 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 
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3.5 Effect van motivatie op cognitie 

De behoefte aan cognitieve afsluiting 
= de nood aan snelle, definitieve en zekere kennis en antwoorden, i.t.t verdere verwarring en 
ambiguïteit 
 

 
Bv. Achtergrondlawaai → wanneer je een taak probeert te maken met veel achtergrondlawaai ben je 
geneigd om de taak nog sneller af te ronden. 

→Deze behoefte wordt echter verlaagd door het benadrukken van verantwoordelijkheid voor 
de eigen beslissingen of de hoge kosten van foute beslissingen. 
 

Componenten: 
• “seizing” (cfr. urgentie-principe): 

= het snel ‘grijpen’ van beschikbare informatie om tot een conclusie te komen en dus 
zekerheid te krijgen 

• “freezing” (cfr. permanentie-principe) 
= Het vasthouden of bevriezen van eerdere conclusies en het daarbij negeren van nieuwe 
informatie 

 

Gevolgen 
• Hanteren van minder informatie bij oordeelsvorming 
• Primacy effecten bij impressievorming 
• Gebruik van cognitieve heuristieken 
• Gemakkelijker activeren van stereotypen 
• Afwijzing van opiniedevianten 
• Weerstand tegen overreding 
•  … 

Deze gevolgen werden gevonden in experimenteel onderzoek dat met situationele inductie werkte, en 
in correlationeel onderzoek op basis van vragenlijsten 
 
 

Hoofdstuk 7 Attitudes 

= een aangeleerde, algemene evaluatie v.e object die met een bepaalde intensiteit wordt uitgedrukt. 

Ze hebben betrekking op personen, objecten en ideeën. De + en – dimensie zijn onafhankelijk van 

elkaar. Ze kunnen verschillen in dimensie en in sterkte. 

Cacioppo, Gardner en Berntson: 4 mogelijke reacties op attitude objecten: 
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Stellen dat attitudes niet zomaar 

kunnen worden voorgesteld op een 

enkele dimensie die varieert tussen 

sterk negatief en sterk positief. Het 

is beter om een onderscheid te 

maken tussen een positieve en 

negatieve dimensie die 

onafhankelijk zijn van elkaar. 

(ambivalent = gemengde emoties 

hebben over iets) 

Wat je hier ook ziet is dat attitudes 

verschillen in sterkte. Soms zijn er 

attitudes waar we eerder onzeker 

over zijn. Over andere zijn we dan 

weer zeer zeker. 

Natuurlijk vind je ook veel individuele verschillen terug in de mate waarin iemand nood heeft om 

attitudes te huldigen. = behoefte aan evaluatie. 

De 3 componenten van attitudes 

Het multicomponentenmodel van Maio en Haddock, Zanna en Rempel. Attitudes hebben 

cognitieve, affectieve en gedragsmatige componenten. 

• De cognitieve component: bestaat uit cognities en opvattingen over het attitudeobject, het 
afwegen van + en – kenmerken. 

o Staat centraal in een klassieke theorie van attitudes:  
▪ de verwachtingswaardetheorie van Fishbein en Ajzen → de attitude 

tegenover een object wordt bepaald door de verwachting dat een 
attitudeobject bepaalde kenmerken vertoont en ook door hoe sterk een 
persoon de kenmerken waardeert.  

o Attitude is gebaseerd op een objectieve beoordeling van feiten van het 
attitudeobject. 

o Elk kenmerk krijgt in dit model een bepaalde waarschijnlijkheid die varieert van 0 tot 
1, maar ook een evaluatieve waarde 
 

• De affectieve component: attitude roept een affect op, waardoor we ergens positief of 
negatief tegenover staan. 

o Vooral het resultaat van leerproces: klassieke of operante conditionering. 
▪ Klassiek: (NS + aangename S = positieve emoties) 

Bv. Je favoriete filmster rijdt met een auto → auto roept na tijdje een positief 
gevoel op 

▪ Operant: affect wordt bepaald door beloning/straf.  

• Belangrijk om dit door een sociale bril te bekijken: sociale 
ondersteuning en afkeuring 

o Herhaaldelijke blootstelling kan ook leiden tot positief gevoel 
o Sociale vergelijking: kan zowel positief als negatief werken: denk aan onzekerheid bv 
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• De gedragsmatige component: observatie van ons eigen gedrag ten aanzien van een 
attitudeobject. 

o Zelfperceptietheorie (Bem): zelfobservatie van eigen gedrag kan leiden tot attitudes. 
▪ Speelt vooral een rol bij zwakke attitudes 

o Directe gedragseffecten: studie van Wells en Petty: knikken (zoals bij ja zeggen) of 
schudden (zoals bij nee) terwijl ze via een hoofdtelefoon naar de inhoud van een 
artikel luisterden (zogezegd om te zien of ze tegen hoofdbewegingen konden). De 
personen die bevestigend knikten gingen achteraf meer akkoord met de argumenten 
uit het artikel. 
 

→Deze drie hangen wel samen, maar in sommige situaties overheerst het ene over het andere. Ze zijn 

echter wel uniek, sommige attitudes zijn meer gebaseerd op affect, andere vooral op cognitie. 

→Het gewicht van cognitie en affect is eveneens gerelateerd aan de psychische functie van attitudes.  

→Enerzijds zijn sommige attitudes gebaseerd op waarden en normen die ons nauw aan het hart 

liggen; denk maar aan meningen over doodstraf of abortus. Sommige attitudes drukken een 

fundamentele waarde uit, dergelijke hebben dan ook een sterkere affectieve component. 

→Anderzijds ook soms een praktische, utilitaire functie. 

Attitudesterkte 

Zoals we al weten vinden we bepaalde attitudes belangrijker dan andere. Over sterke attitudes ben je 

zeker, men vindt ze belangrijk en komen dus snel in ons bewustzijn.  Dit komt doordat… 

• Deels genetisch bepaald (tweelingstudies) 
o Mogelijk dat de genetische component in attitudes indirect is, omdat hij 

onrechtstreeks bepaald wordt door aangeboren fysieke, zintuigelijke en cognitieve 
vermogens, temperament en persoonlijkheidstrekken. 

• Psychisch bepaald: 3 factoren die met passionele attitudes samengaan 
o Eigenbelang: betrekking op objecten waarvan het individu denkt dat ze instrumenteel 

zijn voor het bereiken van bepaalde uitkomsten. (Bv; geld) 
o Groepsbelang: betrekking op groepen/individuen waarmee we ons verbonden voelen 

▪ Wanneer ons sociaal netwerk dezelfde sociale attitudes heeft, worden onze 
eigen attitudes versterkt en minder veranderbaar. 

o Mate van verbondenheid met filosofische/politieke/religieuze overtuigingen 

• Steunen meestal op veel informatie en zijn gesteld op eigen ervaring! → Afhankelijk van hoe 
goed we geïnformeerd zijn en of we ze zelf ervaren hebben  

o Worden ook sterker wanneer we een beïnvloedingspoging kunnen weerstaan  
 

Expliciete en impliciete attitudes 

Onderzoek naar attitudes is vooral gebaseerd op zelfrapportering. 

→Is goedkoop, eenvoudig, direct en onderzoekers kunnen veel en snel mensen bevragen. 

→Echter rekening houden met het feit dat antwoorden op attitudevragen beïnvloed worden 

door de verwoording van de vragen en diverse andere externe factoren. 

Expliciete attitudes zijn attitudes waarvan we ons bewust zijn, impliciete attitudes gebeuren 

automatisch en voornamelijk onbewust. 
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Zelfrapportage gebeurt met attitudeschalen. Deelnemers geven hun bewuste voorkeur voor een 

attitudeobject aan (expliciet).  

➢ De Likert schaal : voor elk item beoordelen respondenten op een meerpuntenschaal in 

hoeverre ze het met de uitspraak eens zijn of oneens zijn. De eindscore bestaat dan uit de 

som van de scores op alle items of het gemiddelde. (vaak 1, 2, 3,… = 1 is oneens, 3 is eens) 

➢ of semantische differentiaal : respondent moet hierbij een aantal schalen invullen, waarvan de 

schaalankers uit tegengestelde evaluatieve adjectieven bestaan. Bv. Slecht vs. goed / oubollig 

vs. hip / zelfs -1 vs. +1 

➢ De nadelen hiervan zijn  

o Dat mensen sociaal wenselijk  

o met de instemmingstendens antwoorden. 

➢ Veronderstelt daarnaast ook dat… 

o Mensen zichzelf kennis 

o Ze gemotiveerd zijn om waarachtig en doordracht te antwoorden 

→Echter bij zwakke attitudes zijn zelfkennis en bewustzijn vaak laag. 

In welke mate vind je dat de overheid te veel geld uitgeeft aan bijstand voor armen  → 23%  

OF in welke vind je dat de overheid te veel geld uitgeeft voor welfare van armen → 52%  

Het gebruik van een ander woord hier maakt een wereld van verschil !! 

IMPLICIETE ATTITUDES: Verborgen metingen (= toch proberen “de ware aard van iemand” te 
achterhalen) gebeuren door… 

• non-verbaal gedrag, lichaamshouding of hoofdbewegingen te meten. Let wel op dat ook dit 
kan gespeeld worden 

• Fysiologische metingen zoals  
o arousal meting (hartslag, galvanische huidreflex)  
o nadeel is: men kan hieruit niet afleiden of attitude positief of negatief is. (de richting) 

▪ Liefde en haat lijken bijvoorbeeld op elkaar 

• Registratie hersenactiviteit: Een gelaatselektromyograaf (GEF); Elektro-encefalografie (EEG); 
fMRI onderzoek (amygdala, Cunningham)  

 

Deze waren allemaal niet zo praktisch. Nu gebruikt men methodes om de reactietijden te meten en 

automatische associaties zijn hier belangrijk.  

Impliciete AssociatieTest (IAT) 
• De IAT combineert een evaluatieve dimensie (+/-) met een objectdimensie (bv. 

allochtoon/autochtoon,…). → expliciet en impliciet 
o Onderzoek met IAT toont aan dat 

▪ Mensen hebben een impliciete voorkeur blank > zwart en jong > oud.  
▪ Mannen worden daarnaast ook impliciet geassocieerd met loopbaan en 

vrouwen met gezin.  
▪ Zwarte deelnemers geven vooraf hun expliciete voorkeur dan wel aan 

zwarten, maar met IAT bleek het omgekeerd.  
▪ Ook ouderen geven expliciet even grote voorkeur aan jong én oud, maar 

impliciet de  voorkeur aan jong.  
▪ Positieve attitudes tegenover traditionele rollenpatronen blijken expliciet 

sterker bij mannen, en impliciet sterker bij vrouwen! 

= Studie van Nosek 
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• Of bv. In welke mate wordt man geassocieerd met carrière en vrouw met gezin?  
 

 
 

Correlatie IAT-effect en expliciete attitude 

 

Toch enkele kanttekeningen 
• Aanvankelijk sterke claims mbt de IAT en andere impliciete maten in voorspellen van gedrag. 

o Kritiek op deze claims  

• Tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit ook vd IAT toch  

te wensen overlaat 

• Tegengeadviseerd om IAT om scores te gebruiken om een persoon te classificeren als meer of 

minder geneigd om bepaald gedrag te stellen. 

• IAT meer reactietijden, die beïnvloed worden door aanwezigheid van stereotypen / 

associaties, wat niet noodzakelijk hetzelfde is als het steunen van die stereotypen of zich 

ernaar gedrag. 

Verband tussen attitudes en gedrag 

Het lijkt wel vanzelfsprekend dat attitudes een relatie zou hebben met gedrag. Stel je voor dat je gek 

bent van een bepaalde auto, dan zal je toch eerder die auto kopen dan een andere?  

→ECHTER weinig verband gevonden tussen attitudes en gedrag. Gedrag wordt minder door 

algemene attitude beïnvloed, maar vooral door… 

Onderzoek van Richard Lapiere (1934): samen met een jong chinees koppel gedurende 3 

maanden, 16.000km doorheen de VS. ze bezochten 251 restaurants, hotels en kampeerplaatsen. 

Hoewel er veel vooroordelen waren t.o.v. Aziaten, kwam het maar 1x voor dat ze werden geweigerd. 

Toen hij echter 6 maand later de horeca uitbaters contacteerde, met de vraag of ze Chinese klanten 

aanvaarden, antwoordde 90% negatief van de 128 die antwoordden (terwijl er toen maar 1 iemand 

weigerde!!!). De gerapporteerde attitudes kwamen dus niet overeen met het vastgestelde gedrag. 
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→Of dit dan ook effectief onbestaande is, valt te bediscussiëren. Het lijkt er echter wel op dat het 

verband zeer klein is. 

De Theorie van beredeneerd gedrag 
De theorie van beredeneerd gedrag = stelt dat attitudes het gedrag beïnvloeden via een proces van 

beredeneerde besluitvorming.  

Dit onderstaande model stelt 3 variabelen voor die een impact hebben op het gedrag!  

1. Attitude ten opzichte van een specifiek gedrag         → 
→Bv. Ik ga volledig akkoord met gratis bijlessen voor  
lln van middelbare school 
 

2. Subjectieve norm                → intentie → gedrag 
→Bv. Mijn vrienden moedigen me aan om bijlessen te geven  
aan lln van middelbare school. 
 

3. Waargenomen controle over het gedrag            → 
→Bv. Niets kan mij verhinderen deze bijlessen te geven! 

 

→Hou wel rekening met het feit dat intenties het gedrag wel aansturen maar dat niet elke intentie 

daarom omgezet wordt in gedrag! 

Even uitgebreider uitgelegd… (vanuit boek) 

1. Attitudes t.o.v. een specifiek gedrag 

= gedrag wordt minder door algemene attitudes beïnvloed dan door specifieke. 

Onderzoekers toonden aan: hoe specifieker de attitudevraag, hoe voorspelbaarder 

gedrag.  

2. Subjectieve normen 

= opvattingen over wat anderen vinden dat we moeten doen. Mensen handelen in 

situaties met sociale druk vaak minder in overeenstemming met eigen attitudes. 

3. Waargenomen controle over het gedrag 

= mate waarin je meent de situatie onder controle te hebben. Wanneer je denkt niet 

te zullen slagen om het gedrag te vertonen, zal je wellicht zelfs geen moeite doen.  

Echter zijn intenties hier een belangrijke schakel, maar dit betekent niet dat we deze intenties effectief 

ook gaan uitvoeren. Tal van redenen waarom, denk maar aan bv. de intentie om elke maandag te gaan 

lopen, maar de volgende maandag regent het en je gaat niet meer. 

Implementatie intentie = “als..dan” plannen waarbij we proberen te specificeren waar en wanneer 

we het gedrag zullen stellen. Door ze specifiek te maken om een bepaald doel te bereiken, stijgt de 

waarschijnlijkheid in het effectief doen ervan. 

 

Toch kan het zijn dat we, ondanks dat de 3 factoren aanwezig zijn, we het toch niet doen. (voorbeeld 

van autogordel dragen: iedereen weet dat een autogordel belangrijk is voor je veiligheid, is ook altijd 

aanwezig. Toch zal je dit bij bv. korte ritten niet doen) = prototype willingness model (PWM) = 

noemt dit prototypische situaties en gaat ervan uit dat mensen vaak rationeel handelen, maar in PS 

eerder een gemakkelijke, sociaal-reactieve weg kiezen. De neiging om dit te doen wordt 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 situatie. 
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Voorspelling van spontaan gedrag 
→Vooropgestelde intenties worden vaak niet volledig uitgevoerd 
Dus het verband is vooral afhankelijk van de mate waarin het gedrag beredeneerd wordt of spontaan 

ontstaat. Impliciete attitudes gebeuren vooral spontaan, expliciete attitudes zijn meer 

beredeneerd/gecontroleerd. 

Bv. Stel dat iemand je op straat vraagt om een petitie te tekenen dan moet je eigenlijk al vrij 

onmiddellijk beslissen. = spontaan 

Attitudes voorspellen spontaan gedrag accuraat indien ze heel toegankelijk zijn. Toegankelijkheid 

verwijst naar de snelheid waarmee de attitude wordt opgeroepen telkens als je met het attitudeobject 

wordt geconfronteerd. Hoe dit precies werkt → onderzoek Fazio et al.  

Ze vragen deelnemers hun attitudes te rapporteren ten aanzien van 10 producten (merken van 

kauwgom en snoep). De toegankelijkheid werd gemeten door de tijd die de deelnemers nodig hadden 

om deze vragen in te vullen. Daarna mochten ze als beloning voor hun deelname 5 producten kiezen! 

Producten werden in 2 rijen uitgestald → resultaat is dat gedrag en attitude meer overeenkwamen 

voor deelnemers met toegankelijke attitudes. Zij met weinig toegankelijke attitudes werden eerder 

geleid door situationele factoren, aantrekkelijkheid, 

 

2.Overreding door communicatie 

2.1 Twee wegen voor overreding 

2 manieren waarop communicatie kan leiden tot attitudeverandering. 

• Overreding, overtuiging 
o Het proces van attitudeverandering 
o Politici, adverteerders, drukkingsgroepen etc. → steeds in de weer om onze houding 

tov partijen, producten,… te beïnvloeden 
 
Ofwel proberen we anderen te overtuigen met inhoudelijke argumenten, ofwel trachten we door 
uiterlijk vertoon en het bespelen van emoties iemand op andere gedachten te brengen. 
 
The Political Brain: argumenteert op basis van talrijke studies dat de ratio het in de politiek inderdaad 
vaak moet afleggen tegen de emoties. 
 
Heuristic systematic Model ↔ Elaboration Likelihood Model: vanaf nu meer plaats voor intuïtie  
 
→2 duale procesmodellen die naast systematische verwerking van argumenten ook een intuïtie 

bestudeerde. 2 verschillende modellen, maar ze werken beide met 2 wegen voor overreding: 

1. De centrale weg: de ontvanger denkt kritisch na over de inhoud en de mate van beïnvloeding 
wordt bepaald door de sterkte en kwaliteit van argumenten. 

2. De perifere weg: de ontvanger denkt ni et kritisch na en de mate van invloed wordt bepaald 
door oppervlakkige aspecten. 
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De centrale weg 
Hovland et al. begrip: een boodschap heeft enkel effect indien de ontvangers de inhoud begrijpen.  

= receptie 

McGuire geheugen: men kan enkel overtuigd worden door argumenten die men aandachtig beluistert, 

begrijpt en in het geheugen vasthoudt. EN gemotiveerd zijn. 

= acceptatie 

Greenwald elaboratie: Ontvangers luisteren niet enkel naar de argumenten om informatie te 

verzamelen, maar ze denken ook actief na over deze informatie. M.a.w. niet enkel het goede begrip 

en de memoriseerbaarheid van argumenten is van belang, eveneens de gedachten die door die 

informatie gegenereerd worden, zoals het afwegen van voor-en nadelen en het nagaan van de 

gevolgen ervan. 

 

De perifere weg 
Overredingsproces waarbij de persoon niet zorgvuldig nadenkt over een boodschap maar overtuigd 

wordt door perifere cues (dingen die eigenlijk niks te maken hebben met de boodschap) gekoppeld 

aan de boodschap!  

➢ Steunt op oppervlakkige signalen: spreekvaardigheid, gemoedstoestand,… 

➢ Demagogen/uiterlijk machtsvertoon: uniformen, liederen, vlaggen, symbolen, massa… 

Le Bon: bevestiging, herhaling, puur en eenvoudige boodschappen is een van de beste methodes om 

publiek in te prenten. (Hitler) 

➔ Hitler had evenmin een hoge dunk van de gemiddelde intelligentie van het publiek. 

Zowel Le Bon als Hitler geloofden dat mensen – zeker wanneer ze tijdens een 

massabijeenkomst een spreker aanhoren – incompetente informatieverwerkers zijn. 

➔ Context, belichting, achtergrondmuziek,… zodanig uitgedacht dat de emotie van het 

publiek ten top gedreven werd. Werkt jammer genoeg uitstekend  

➔ Het publiek volgt soms de korte, perifere overredingsweg, waarbij de ontvangers 

weinig kritisch zijn en nauwelijks cognitieve inspanningen leveren → de perifere weg 

➔ Op de perifere weg hanteert men vaak heuristieken. Heeft de spreker een goede 

reputatie, is het een goede spreker,…?  

 

Illusory Truth Effect 
Herhaalde blootstelling aan informatie maakt het meer geloofwaardig!  

Experiment 

• 60 stellingen (bv. Een neushoorn weegt meer dan een nijlpaard) 

• Sommige kloppen, sommige niet. 

• Opnieuw na 2 weken en 4 weken, waarvan deel herhaalde stellingen 

• Herhaalde stellingen worden meer als ‘waar’ bestempeld!  

= Robust Effect; onafhankelijk van individuele verschillen. Bv. Intelligentie 

Verklaring? Processing fluency = het gemak waarmee we informatie kunnen verwerken wordt als 

heuristiek voor correctheid gebruikt. Herhaling vergemakkelijkt verwerking. 
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Twee routes tot overtuiging 

 

De kenmerken van (1) de bron, (2) de boodschap en (3) het publiek bepalen welke overredingsweg er 

gevolgd wordt. Op de centrale weg wordt het publiek door sterke argumenten beïnvloed. Op de 

perifere weg zijn vooral heuristieken en oppervlakkige wenken belangrijk. 

 

Selectie van een weg 
Bekwaamheid en motivatie van toehoorders voorspellen of men ‘denkt’ of ‘reageert’, dus centrale of 

perifere weg. Dit wordt bepaald door kenmerken van de bron, de boodschap en het publiek zelf.  

Men kiest voor de centrale weg indien:  

• De bron duidelijk argumenteert 

• De boodschap belangrijk is voor publiek 

• Het publiek bekwaam en aandachtig is, nemen m.a.w. de tijd om de informatie systematisch 
te verwerken. 
 

Perifere weg indien: 

• Bron te vlot/te snel spreekt om goed begrepen te worden 

• De boodschap triviaal is 

• Het publiek afgeleid is, men heeft weinig tijd, is niet geïnteresseerd,…  
Persoonlijke betrokkenheid van de ontvanger bepaalt of de boodschap belangrijker is dan de bron.  
 

Experiment door Petty, Cacioppo, Goldman het Elaboration Likelihoodmodel  
Eindexamen introduceren waarin alle leerstof van vorige jaren aan bod komen → je moet slagen. 

• Onafhankelijke variabelen (4 condities) + 
persoonlijke betrokkenheid (dus eigenlijk 6) 

o Boodschapper: prof OF student 
o Argumentatie: sterk OF zwak 
o Persoonlijke betrokkenheid: hoog (volgend 

academiejaar) OF laag (binnen 10j) 

• Afhankelijke variabele 
o Attitude na communicatie 

 
Bij sterke betrokkenheid is er weinig verschil wat de 
expertise is van de bron. Wél de sterkte van de 
argumentatie 
 
Is men weinig betrokken doet het er eigenlijk niet zo veel 
toe.  
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2.2 De bron 

 De mate van effectiviteit hangt af van 2 eigenschappen: geloofwaardigheid en gunstigheid   

(1) Geloofwaardigheid bepaalt overtuigingskracht: 

• Competentie en expertise → de bekwaamheid of expertise. We nemen aan dat ze weten 
waarover ze praten. Echter dit alleen is niet voldoende  

• Betrouwbaarheid → Oordeel over ‘te vertrouwen’ steunt op bvb stereotypen van beroepen, 
eigenbelang… 

o Meest betrouwbaar: brandweer, pilote en verpleegkundigen 
▪ Als een brandweer aan je deur staat en die zegt dat je onmiddellijk naar 

buiten moet; ga je ervan uit dat dit gunstig is voor jou! Eigenbelang! 
o Minst: politici, autoverkopers en voetballers 

▪ Politici en autoverkopers: om ons te overtuigen. + halen er zelf rechtstreeks 
voordeel uit met een geslaagd verkooppraatje. 

Wanneer we vermoeden dat de spreker omgekocht is, bijbedoelingen heeft of gewoonweg vertelt wat 
het publiek wil horen verdwijnt het vertrouwen in de spreker. 
 

• The yes men: 2 of 3 Amerikaanse activisten die zich voordoen als woordvoerders van…  
Bv. Bedrijf dat verantwoordelijk is voor een enorme vervuiling. Dan zou zogezegd een 
woordvoerder van zo’n bedrijf de verantwoordelijkheid opnemen; gaat dan viraal;…  is echter 
een prank maar zo overtuigend omdat het tegen eigenbelang ingaat.  

→We hechten net meer geloof aan personen die onpopulaire standpunten innemen of tegen hun 
eigenbelang in argumenteren. 
 
Wat ook aantrekt is de bronnen die schijnbaar geen intentie hebben om een overredende 
communicatie te brengen = de meeluisterende buitenstaanderstechniek = het gevoel hebben een 
persoonlijke conversatie te horen die niet tot jou gericht is.  
 

(2) Gunstigheid 
De mate waarin we een boodschapper sympathiek vinden wordt bepaald door: 

• Aantrekkelijkheid 
o Fysiek: schoonheid, jeugd en seks verkoopt producten! (vooral als ze iets met de 

producten te maken hebben) 
o Helpt attitudes veranderen. 

▪ Petitie voor vegetarische maaltijden op campus: aantrekkelijke studenten 
overtuigen 41%. Minder aantrekkelijke studenten overtuigen slechts 32%  

o Ook niet-menselijke schoonheid! (mooie landschappen bv.) 

• Similariteit 
o Mackie et al.: gaat over het invoeren van een ingangsexamen. Ofwel toespraak van 

student universiteit OF andere universiteit (bv. Gent vs. Leuven) 
o Bij sterke argumenten: enkel als het iemand uit je eigen groep was, was men meer 

overtuigd dat de invoer ervan goed was! Bij andere student niet.  
o Similariteit is vooral doeltreffend indien de gelijkenissen relevant zijn voor de inhoud 

van de boodschap  
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Het slapend effect 
 

 

 

 

 

 

 

Soms is de bron 

niet meer belangrijk. Bron die onbetrouwbaar is heeft onmiddellijk na de boodschap wel een effect, 

maar na verloop van tijd vervaagt dit. Mensen onthouden vooral WAT en minder WIE.  

Hovland en Weiss: geloofwaardige bron had eerst veel impact, ongeloofwaardige bron niet. Na een 

tijdje verminderde de eerste en vergrootte de impact van de tweede. 

Het slapend effect = het uitgestelde effect op attitudeverandering door een ongeloofwaardige 

boodschapper. We zijn geneigd om de boodschap te herinneren, maar niet de boodschapper. 

= de neiging om na verloop van tijd de boodschapper te dissociëren van de boodschap, 

waardoor overtuigende boodschappen van een ongeloofwaardige bron een uitgestelde 

impact hebben. 

Kelman en Hovland vonden dat dit uitgestelde effect verdween wanneer deelnemers herinnerd 

werden aan de identiteit van de bron, voordat de attitudes opnieuw werden bepaald. 

2.3 De boodschap 

Twee aspecten van de boodschap zijn belangrijk, namelijk wat een persoon vertelt, en hoe. 

Informationele strategieën 
• Doeltreffendheid is afhankelijk van de overtuigingsweg die gebruikt wordt.  

o Perifere weg: omvang is oppervlakkige cue voor juistheid.  
▪ “Lange boodschappen bevatten een waardevollere boodschap.” “Hoe langer 

de spreker spreekt, hoe meer hij er wel over zal weten” 
→foute heuristiek. Omvang op zich lijkt de feiten te ondersteunen, 
ongeacht de kwaliteit van de gehanteerde argumenten. 

▪ Vaak veel argumenten (niet altijd goed) 

• “ik kom vanavond niet want ik ben wat ziek.. en mijn fiets is kapot en 
ik wou eigenlijk nog wat studeren”. Als je hier echter over nadenkt; 
als je ziek bent boeit het niet dat jouw fiets kapot is en ga je normaal 
gezien ook niet meer studeren 

▪ Toch kiezen wij vaak voor de perifere weg!  
o Centrale weg: lengte is alleen belangrijk als argumentatie sterk is en niet redundant.  

▪ Indien de nieuwe bronnen overbodig lijken, dan laat een alert publiek zich 
niet bedotten door de loutere omvang. Als de spreker de boodschap nodeloos 
verlengt en die daardoor aan kwaliteit inboet, wordt ze minder overtuigend. 

 

Volgorde van presentatie van argumenten: belang van timing – jurysimulatie 
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• Primauteits- en recentheidseffect: eerst en laatste heeft meeste impact  
o Eerste indrukken zijn belangrijk en de boodschap die als eerste wordt ontvangen, 

wordt gemakkelijk geaccepteerd omdat er nog geen alternatieven voorhanden zijn. 
o Laatst gehoorde hebben dan weer voordeel omdat ze nog fris in het geheugen zitten 

 
o Milner en Campbell → wanneer 2 boodschappen meteen na elkaar gelezen worden 

en na 1 week de mening wordt 
gevraagd → primauteitseffect & 
wanneer onmiddellijk na het lezen 
van het tweede en een week na het 
eerste de mening wordt gevraagd is 
recentheidseffect het sterkst 
 

 

• Discrepantie: discrepantie kan je wat vergelijken met de mate waarin iets afwijkt 
o Te veel discrepantie overtuigt niet! Hoe discrepanter, hoe kritischer men wordt! 
o Niet te veel, niet te weinig is perfect 
o Bochner & Insko: Omgekeerde U-curve tussen de discrepantie en de 

overtuigingskracht van de boodschap. → gematigde discrepantie is het beste.  
o Edwards & Smith: Discrepante berichten worden nauwkeuriger gelezen en 

produceren meer tegenargumenten. Ze behandelen discrepante boodschappen vaak 
stiefmoederlijk. 
▪ Vroegen eerst de attitudes van deelnemers over enkele hete sociale 

hangijzers: bv. hoe sta je t.o.v. de doodstraf? Enkele weken later vroegen ze 
aan dezelfde persoon om argumenten te lezen consistent of inconsistent met 
hun eerder gerapporteerde attitudes, erover na te denken en ze dan te 
beoordelen. → deelnemers analyseerden discrepante berichten kritischer. 
Ook geneigd boodschappen ver van hun opvatting te verwerpen. 

▪ Hoe belangrijker we een opvatting vinden, hoe weerbarstiger we ons 
opstellen t.o.v. afwijkende boodschappen 

• Emotionele oproepen 
 

Emotionele oproepen 
Afschrikkende boodschappen zijn overtuigender en veroorzaken attitude- en gedragsverandering 

indien: 

• Mensen zich persoonlijk kwetsbaar achten voor het risico 

• Men beschikt over bruikbare en specifieke informatie omtrent te nemen maatregelen 
o Men is overtuigd dat men de maatregelen kan uitvoeren en dat ze het probleem 

effectief zullen oplossen 

• De informatie bewust en zorgvuldig verwerkt wordt (via centrale weg ipv perifere weg) 
 
MAAR.. Hulpeloosheid vermijden: geruststellend advies geven bij afschrikking 
 

Positieve emoties: personen in goede stemming zijn makkelijker te beïnvloeden 

• Voedsel, drank, landschappen, muziek…  
→ werken dus vooral via perifere weg 
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• 3 verklaringen: 
o Positieve emoties verzwakken aandacht voor de boodschap → meer verspreid in ons 

brein. Vanalles wordt geactiveerd.  
▪ onderzoek: pp makkelijker te beïnvloeden als ze pindanoten kregen// 

beoordeling van programma als die humoristisch was 
o Men is minder op zijn hoede en minder geneigd om diepgaand te verwerken 
o Men laat de positieve gevoelens niet bederven door kritische bedenkingen 

 

2.4 Het publiek 

Effect afhankelijk van het soort publiek.  

Algemene en specifieke invloeden op bekwaamheid en motivatie:  
Een aantal factoren bepalen welke overredingsweg er wordt gekozen om boodschappen ter 
verwerken: 

1. Behoefte aan cognitie:  
a. Hoge behoefte aan cognitie = mensen die graag cognitief uitgedaagd worden 

(hersenbrekers,…) → eerder centrale weg  
b. Lage behoefte = meer intuïtief, houden niet van lang nadenken en grondige analyse 
→ perifere weg  

→Cacioppo et al. vonden dat deelnemers met hoge behoefte aan cognitie meer nadachten over de 
aangeboden informatie, zich die achteraf ook beter herinnerden en eerder door de sterkte van de 
argumenten werden beïnvloed. Zij met lage behoefte aan cognitie werden daarentegen overtuigd 
door het uiterlijke vertoon en de reputatie van de spreker, reacties van anderen en eigen positieve 
gemoedstoestand. 
 

2. Zelfsturing: 
a. Hoge zelfsturing: letten op situatie met oog op strategische zelfpresentatie→ letten 

op zelfpresentatie in die situatie (imago) 
→Letten vooral op bv. verpakking 

b. Lage zelfsturing: baseren op eigen opvattingen en voorkeuren 
→Letten vooral op bv. informatie 

 

Verwittigen en weerstand 
Het moeilijkste publiek om te overtuigen is een publiek dat verwittigd is. Zij kunnen op voorhand 

argumenten bedenken! 

1. Inlichten over standpunt dat spreker zal innemen 
a. Lokt cognitieve reactie uit: formuleren van tegenargumenten 
b. Vaccinatiehypothese blootstellen aan zwakke variant van boodschap versterkt de 

verdediging tegen overtuiging (op voorhand weerstand inbouwen) 
Voorbeeld: lekken van informatie in de politiek 

Bv. Freedman en Sears bestudeerden de reactie van laatstejaarstudenten aan de middelbare school 
op een toespraak over waarom tieners beter niet met de auto rijden → uiteraard een onpopulaire 
uitspraak bij dit publiek. Ofwel werden ze hierover op voorhand ingelicht, ofwel niet. De leerlingen die 
op voorhand werden ingelicht, stemden het minst in met de spreker.  
 

2. Inlichten over de poging tot overtuiging 
a. Lokt motivationele reactie uit: psychologische reactantie (Brehm) 
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i. “Straks zal ik je proberen overtuigen” → probeer maar! We staan heel erg op 
onze autonomie en zelfstandig denken. Alleen al het feit dat ze ons willen 
proberen overtuigen is al genoeg om een barrière op te stellen. 

b. Psychologische reactantie = personen reageren tegen bedreiging van hun vrijheid met 
demonstratie van hun vrijheid en met verhoogde waardering voor de bedreigde 
alternatieven (negatieve attitude) 

 

3.Overtuigen door eigen gedrag 

“De hele wereld is een schouwspel en alle mannen en vrouwen zijn enkel acteurs.” -Shakespeare  

→ We vertonen veel vaker attitudediscrepant gedrag dan we denken. Wie enkel en alleen gedrag wil 

stellen dat conform is aan de eigen attitudes, loopt het risico om als sociaal onaangepast bekeken te 

worden. Wanneer attitudes door eigen gedrag geïnspireerd wordt, houden ze nog beter stand (Janis).  

 

3.1 Cognitieve dissonantietheorie 

Dissonantiereductie 
Techniek: 

• Reduceren van waargenomen keuzevrijheid 
o Ik had geen keuze, dat wijntje was speciaal voor mij gekocht 

• Wijzigen van gedragsperceptie 
o Ik heb bijna niet gedronken, het was maar een half glas 

• Toevoegen van consonante cognities 
o Wijn is voedzaam 

• Minimaliseren van belang van het conflict 
o Het kan me niet schelen dat ik veel drink, het leven is te kort en die wijn is lekker! 

• Veranderen van attitude 
o Ik wil niet minder drinken, ik heb geen drankprobleem 

 

Festinger: gedrag dat inconsistent is met onze attitudes creëert cognitieve dissonantie  

= een onaangename psychologische toestand die opgewekt wordt wanneer het eigen gedrag strijdig is 

met de eigen waarden/normen… fysiologische opwinding die we vervolgens willen reduceren. 

➔ Mensen worden gedreven door een verlangen naar cognitieve consistentie, een 

toestand waarbij opvattingen, attitudes en gedragingen onderling overeenstemmen. 

➔ Deze sterke neiging kan leiden tot rare kronkels  

➔ Wanneer de consistente cognities overwegen, en er maar enkele inconsistente zijn is 

er geen probleem. 

Experiment Festinger & Carlsmith:  

• heel vervelende opdrachten uitvoeren gedurende 30 minuten: 12 draadspoelen uit een bord 

nemen en terugplaatsen, wegnemen, terugplaatsen,….  

• Uitvoeren tweede vervelende taak: 48 vierkante staafjes in een bord draaien,opnieuw,… 

• Daarna voor veel/weinig geld moeten vertellen aan de volgende deelnemer dat het een leuk 

experiment is.  
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o Voor 1 euro: onvoldoende justificatie -hoge dissonantie 

o Voor 20 euro: meer dan voldoende justificatie – lage dissonantie  

o Controleconditie: geen leugen vertellen – geen dissonantie  

• Achteraf vragen of ze het leuk vonden, ze zeiden allemaal dat het saai 

was behalve degene die gelogen hadden voor weinig geld: attitude 

aangepast. Deelnemers die slechts één euro hadden gekregen, vonden 

het experiment nog leuk omdat ze attitudediscrepant gedrag hadden 

gesteld zonder daarvoor voldoende justificatie te hebben.  

 

3 facetten van deze studie: 

• Hoe meer beloond, hoe meer justificatie je meent te hebben/hoe minder geneigd tot 
attitudeverandering. Dus nauwelijks disonantie.  

• Zelfovertuiging: jezelf voor de gek houden, zonder druk van een ander 
o Wanneer je jezelf ervan kan overtuigen dat het toch niet zo saai was.  

• Logica van beloning kan ook werken met straffen  
 

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

consistentie. Het kan ontstaan door: 

• Onvoldoende justificatie: uit vrije wil uitvoeren van attitude-discrepant gedrag zonder een 
goede beloning. Veranderen hun attitude. 

 

• Onvoldoende afschrikking: wanneer individuen een aangenaam gedrag niet uitvoeren, hoewel 
er slechts met milde straf wordt gedreigd, devalueren ze achteraf de waarde van dit gedrag. 
→Het niet stellen van gedrag hoewel de attitudes positief zijn.  

o Aarson & Carlsmith experiment 
▪ Kinderen worden gevraagd niet te spelen met aantrekkelijk speelgoed 

• Onder bedreiging met milde straf – onvoldoende afschrikking – kleine 
druk – hoge dissonantie → evaluatie van speelgoed 

• Onder sterke bedreiging met straf – voldoende schrik – grote druk – 
lage dissonantie → geen attitudewijziging 

• Controle conditie  
▪ Hoe leuk vond je het speelgoed?  

• Milde bedreiging: devaluatie van het speelgoed 
→Bepaald gedrag niet stellen zonder dwingende reden → grotere 
kans dat ze andere attitude vertonen! 
→Blijvend effect!!  

• Sterke bedreiging: geen attitudewijziging  
 

3.2 Toepassingen van dissonantie-theorie: Justificatie van Inspanning 

Deed je ooit eens erg je best om een doel te bereiken, waarvan het achteraf niet de moeite bleek te 

zijn? → De inconsistentie tussen inspanning en uitkomst kan eveneens cognitieve dissonantie 

teweegbrengen, waardoor we onze attitude tegenover de de onbevredigende uitkomst wijzigen.  
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Aarson & Mills experiment 
• Subjecten worden ter voorbereiding van een groepsdiscussie onderworpen aan een 

“verlegenheidstest” → een obscene tekst publiek voorlezen om te mogen deelnemen aan 
discussiegroep over seksualiteit  

o Tekst met weinig expliciet seksuele termen; milde initiatie – beperkte inspanning – 
lage dissonantie 

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

• Daarna beoordeling van een op tape geregistreerde discussiegroep over seksueel gedrag bij 
lagere diersoorten  

o Milde initiatie: weinig belangstelling voor de groep 
o Strenge initiatie: grote belangstelling 

Deelnemers uit groep met veel obscene termen beoordeelden de tape positiever → vaak vinden we 

iets aangenamer als we er een grotere inspanning voor hebben moeten leveren (denk aan 

ontgroening van studenten) 

➔ De inconsistentie tussen de grotere moeite en de teleurstellende uitkomst werd 

opgelost door de attitude over deze uitkomst te veranderen.  

➔ Vaak vinden we iets aangenamer of belangrijker indien we er grotere investeringen 

voor hebben meten doen.  

 

Justificatie van moeilijke keuzes 

Wanneer we moeten kiezen tussen 2 (on)aantrekkelijke opties, gaan we naderhand de gekozen optie 

meer waarderen dan de optie die we verworpen hebben. = postbeslissingsstrategieën  

Brehm experiment: participanten worden gevraagd om consumentenartikelen te beoordelen, hierna 

mochten ze eentje uitkiezen als beloning. 

• Kiezen tussen 2 producten die als gelijk waardevol beoordeeld waren: hoge dissonantie 

• Kiezen tussen verschillende beoordeling: lage dissonantie tussen gekozen en verworpen optie 
 
Dan opnieuw onderzoeksrapporten lezen en opnieuw beoordelen: 

• Hoge dissonantie: verschillen tussen producten nemen toe → gekozen optie wordt 
aantrekkelijker 

• Lage dissonantie: weinig attitudeverandering 
 

3.3 Randcondities van dissonantietheorie 
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Cooper & Fazio: Proces van dissonantiereductie: 

1. Het attitude-discrepante gedrag moet tot negatieve gevolgen leiden 
→Bv. zoals in de studie van Festinger: medestudent moeten misleiden om hem of 
haar te overhalen aan een bijzonder saai experiment deel te nemen. 

2. Gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid moet aanwezig zijn 
a. Vrije keuze is nodig 
b. De mogelijkheid om de – effecten van het gedrag te voorzien 

3. Fysiologische opwinding  
4. Attributie van arousal aan gedrag, ongemak moet effectief toegeschreven worden aan gedrag 

Volgens onderzoek toch niet altijd allemaal nodig! 

 

3.4 Alternatieve wegen tot zelfovertuiging 

De feiten zijn dus duidelijk: onder bepaalde omstandigheden reageren individuen op attitude 

discrepant gedrag door hun attitudes aan te passen.  

 

Zelfperceptietheorie (Bem): attitudes worden afgeleid uit observatie van eigen gedrag en de 

condities (justificatie) waaronder het gesteld wordt. We leren dus de ambigue aspecten van het zelf 

kennen door zelfobservatie. 

→Hij vroeg aan waarnemers om de procedure van Festinger en Carlsmith te lezen, daarna 

voorspelden ze de attitudes die gesteld zouden worden. De voorspellingen waren tamelijk accurraat. 

→ Uit onderzoek bleek dat fysiologische opwinding niet noodzakelijk is. 

 

Impressiemanagement: gedrag is niet het motief om consistent te zijn dat ons drijft maar het motief 

om consistent te lijken voor anderen. 

→ Leidt niet tot echte attitudeverandering maar eerder strategische wijziging. We willen niet als 

hypocriet worden gezien dus passen we attitude en gedrag enkel in het openbaar aan. 

→Volgens dit perspectief zouden de deelnemers van Festinger en Carlsmith dus hun gerapporteerde 

attitude aanpassen om aan de buitenwereld een beeld van zichzelf als consistent te presenteren. 

→ Zelfpresentatie speelt volgens Baumeister en Tice wel een rol maar attitudeverandering kan ook 

optreden als er geen reden tot zelfpresentatie is. 

 

Zelfbevestigingstheorie:  

➢ Attitude-discrepant gedrag vormt bedreiging voor het zelfconcept: schuld, hypocriet, oneerlijk  

➢ Indien het beschadigde zelf kan hersteld worden, treedt geen dissonantie op. 

Bij het onderzoek van Festinger en Carlsmith → we veranderen onze attitude om ons zelfconcept 

te redden. We zien onszelf niet graag als hypocriet of oneerlijk.  
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4.Reclame en voorlichting 

Heeft reclame een impact op ons? 
• Reclames nieuwe producten: 60% vd gevallen stijging in verkoop 

• Bestaande producten: 46% 

• Verschil in verkoopcijfers tussen mensen die de reclame wel gezien hadden en diegenen die 
niet blootgesteld werden, was 21% 
 → Dus JA  

Split cable market tests 

➢ Studies waarbij televisie, supermarkten en consumenten samenwerken om de 

effectiviteit van reclame te testen. Sommige panelleden wordt reclame aangeboden 

over bepaalde producten, terwijl andere panelleden andere boodschappen zien.  

➢ Panelleden krijgen dan een elektronische kaart die kan zien wat hun aankoopgedrag is 

➢ Dergelijke studies duiden wel degelijk aan dat dit ondubbelzinnig werkt!  

Ook Elaboration Likelihood Model !!  

4.1 Subliminale berichten 

= verborgen boodschappen die slechts enkele miliseconden aangeboden worden waardoor het 

publiek zich niet bewust is van het feit dat de stimulus aangeboden werd.  

Studie door James Vicary: eat popcorn & drink coke subliminaal aanbieden bij film in de bioscoop → 

stijging! Bleek later fake te zijn. 

Duitse of Franse achtergrondmuziek in wijnafdeling op alternerende dagen bevordert verkoop van 

Duitse/Franse wijn. Ook kon het politieke campagnes beïnvloeden.  

Gebruik in politieke campagnes: Bush campagne: 

• Studie 1: RATS subliminaal aangeboden voor onbekende politicus → negatievere evaluatie 

• Studie 2: Clinton (=positief) subliminaal aangeboden voor foto van andere democratische 
kandidaat → positievere evaluatie bij ONBESLISTE kandidaten 
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Kunnen we dan concluderen dat subliminale berichten effectief altijd werken? 
Wel, neen. Er zijn ook heel wat studies die aantonen dat subliminale berichten geen invloed hebben.  

Bv. een experiment van Greenwald et al. lieten deelnemers gedurende 5 weken luisteren naar 

muziekcassettes met verborgen boodschappen om geheugen of zelfwaardering te verbeteren. Na 

afloop werden de opvattingen bevraagd, deelnemers geloofden wel dat de cassettes hadden geholpen 

maar de zelfwaardering was niet verhoogd.  

➔ Maar hoe kan dit dan? In de ene studie wel, in de andere dan weer niet…  een eerste 

belangrijke verklaring is het tijdsbestek waarin het effect zou moeten optreden? De 

effecten worden vaak kort erna gemeten, terwijl subliminale perceptieliteratuur dan 

weer ging over lange termijn effecten.  

➔ Daarnaast nog iets belangrijk: MOTIVATIE ! 

! Rol van motivatie:  
Effect is afhankelijk v motivatie 

• Strahan et al. (2002) 

• Dorstige studenten nemen deel aan 
‘marketingonderzoek’. Sommigen 
kregen water, andere niet. 
Vervolgens voerden ze een 
computertest uit waarin subliminaal 
aangeboden stimuli verwerkt 
werden die neutraal of 
dorstverwant (dorst, droog) waren 
→Daarna proefden de deelnemers 
drankjes. 

• Dorstverwante stimuli leiden tot 
meer drankconsumptie tijdens een 
proeverij, maar enkel bij dorstige studenten 
 
DUS mensen ondernemen alleen actie wanneer ze voordien al gemotiveerd waren. 
 

Korte vs lange termijn:  
Zelfhulpcasettes met subliminale boodschappen hebben geen significante invloed (Greenwald) 

→ effecten zijn enkel op korte termijn zichtbaar, maar subliminale berichten hebben geen effect op 

lange termijn! 

 

4.2 Stereotypen in reclame 

Media en cultuur werken geslachtsstereotypering in de hand.  

➢ Reclame’s, tv-shows, kinderboeken en muziek-video’s primen ons met geslachtsstereotypen 

o Vrouwen worden namelijk vaker getoond in stereotiepe, hulpeloze rollen 

o Mannen (en blank!!) daarentegen dan weer vaker prominent en autoritair 

o Bv. Parfumreclame waarin vrouw gezien wordt als lustobject die de man als beloning 

krijgt wanneer hij de parfum gebruikt.  

➢ Na het zien van beeldmateriaal dat geslachtsstereotypen bevat, vertonen zowel mannen 

(Rudman & Borgida) als vrouwen (Geis) stereotype-congruent gedrag. 
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Onderzoek Rudman & Borgida 
Mannelijke studenten zagen ofwel sekstistische ofwel neutrale reclame voor een gelijkaardig product.  

➢ Daarna dienden de participanten een vrouwelijke sollicitante te interviewen. → deze 

interactie werd door onafhankelijke waarnemers nadien beoordeeld. 

➢ Mannen die seksistische reclamespot scoorden hoger op alle indices van geseksualiseerd 

gedrag. Deze werden beoordeeld door vrouwelijke waarneemsters. (nabijheid, dominantie en 

geseksualiseerd gedrag) 

 

Opmerking: na het zien van seksistische 

video was men wel meer geneigd om de 

sollicitante aan te nemen en een hoger loon 

te betalen. 

 

 

 

Onderzoek Geis, Brown, Jennings & Porter (1984) 
Vrouwelijke studenten zagen een reeks reclamespots: 

➢ Stereotype beeld: vrouw aan haard of verleidelijk 

➢ Omgekeerd: man aan haard of verleidelijk 

→ in daaropvolgende taken toonden vrouwen die de stereotype spots hadden gezien verminderd 

zelfvertrouwen, zelfstandigheid en loopbaanaspiraties. (essay “10 years from now”) 

 

Face-ism 
= de mate waarin gefocust wordt op het gezicht in de afbeelding. Het fenomeen waarin mannen 

eerder met het gelaat in de media komen, terwijl vrouwen eerder met volledig lichaam. 

afstand tussen top hoofd en kin / 

afstand hoofd en laagt zichtbare deel van lichaam 

 

 

 

Enkel het hoofd wordt vaak geassocieerd met macht, dominantie. Het is namelijk ook zo dat mannen 

vaker in de media afgebeeld worden met enkel hun hoofd, vaak ook prominenter en groter en 

vrouwen vaker in combinatie met een deel van of volledig lichaam. 

➢ Zelfs als je vraagt aan studenten om mannen of vrouwen te tekenen zie je dit. → portretten 

en tekeningen  

➢ Hier kan je ook op letten bij het bekijken van reclamespots. 
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Evoluties in reclame en media? 
• Overduidelijke stereotypes zijn verminderd (e.g Mager, Helgeson, 2011), zeker in meer 

“stereotype culturen”: toename contra-stereotype reclame (Landreth & Zotos, 2016) 

• Opkomst van ‘Femvertizing’: reclame die appelleert aan “empowerment of women” 

• Opvallend weinig aandacht en onderzoek naar negatieve gevolgen van stereotype, normatieve 

of denigrerende reclame op mannen.  

o “Vrouwen zijn kwetsbaar voor negatieve effecten van stereotype / normatieve 

reclame, mannen zijn immuun 

4.3 Culturele verschillen 

Advertenties in individualistische culturen richten zich op: 

• Persoonlijke voordelen van zelfontplooiing 

• Unieke van een persoon 

• Zich onderscheiden en competitie met de rest 
 

Advertenties in collectivistische culturen richten zich op: 

• Integriteit 

• Welzijn en prestaties van de ingroep (familie) 
 

Beklemtonen van het zelf of groep / relaties  
In de VS spelen beroemdheden in reclames als zichzelf, in Korea springen ze niet uit de band.  

Onderzoek door Han en Shavitt: 2 reclamespots, koffie voor individuen (the best you) en koffie voor 

collectivistische culturen (share joy). Amerikanen verkozen het eerste, Koreanen het 2e.  

 

Hoofdstuk 11 : De sociaalpsychologische basis van groepen 

Groep = verzameling van personen die minstens één van de volgende karakteristieken bezitten: 

• Directe interactie met elkaar 

• Gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie zoals geslacht/ras/etnische groep 

• Een gedeeld/gemeenschappelijk doel of lot 
 

Collectief = mensen begaan met gemeenschappelijke activiteit maar met minimale directe interactie. 

1.Kenmerken van groepen 

1.1 Basisfuncties van groepen 

Affiliatiebehoefte (Baumeister & Leary) = een algemene drijfveer om blijvende, positieve en 

significante interpersoonlijke relaties op te bouwen en in stand te houden. 

Evolutionair perspectief → betere overlevingskansen, voortplantingskansen. Ook om sociale status 

en identiteit te verwerven. → hieruit ontlenen we zelfwaardering  
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Interpersoonlijke relaties zijn een fundamentele behoefte, mensen voelen zich van streek wanneer ze 

verwaarloosd, verworpen, uitgesloten of gestigmatiseerd worden.  

➔ Al deze fenomenen kunnen gezien worden als vormen van “sociale dood”  

Groepen verschillen in belangrijke mate in hun psychische relevantie voor de groepsleden. Ze zijn met 

andere woorden belangrijk voor samenwerking ↓ 

 

Groepen zijn medium voor samenwerking: 

➢ Sociale interdependentie = leden zijn van elkaars prestatie afhankelijk om gemeenschappelijke 

doelstellingen te bereiken. 

o Positieve interdependentie?: individu streeft resultaat na dat diegene met wie hij 

samenwerkt ook ten goede komt 

o Geen interdependentie?: eigenbelang, geen rekening met resultaten anderen. 

➢ Sociale integratie = mate waarin groepsleden denken, voelen en handelen als enkel individu. 

 

1.2 De groep als veilige haven 

Vooral in stressvolle situaties is de nood om bij anderen te zijn.  

➢ Onderzoek heeft uitgewezen dat een eenzame opsluiting in een donkere locatie al na 48 uur 

de aanleiding kan zijn tot perceptuele ervaringen die op hallucinaties lijken. 

 

• Externe bedreiging: (bv. elektroshocks krijgen) wekt angst op en motiveert om contact te zoeken 
met andere personen die dezelfde bedreiging ervaren. (geldt niet bij gênant gedrag!)  

o Rofé: stress verhoogt het verlangen naar contact enkel als we denken dat het zal 
verminderen. 

• De deelnemers hadden goede redenen om te geloven dat de aanwezigheid van anderen hen 
voordelen kon opleveren. 

o Zo konden ze hun emotionele reacties met die van de anderen vergelijken en zo bepalen 
of hun angst gegrond was.  

• Personen die voor een bedreiging staan, zoeken anderen op om duidelijkheid te scheppen over 
het gevaar waarin ze verkeren.  

o Kulik en Mahler ontdekten dat ziekenhuispatiënten die een openhartoperatie moesten 
ondergaan, kamergenoten prefereerden die deze ingreep al achter de rug hadden, dan 
kamergenoten die dit nog moesten ondergaan. Wellicht om hieruit informatie te kunnen 
halen.  

 

Gênante situaties → Indien we ons gegeneerd voelen, zal de aanwezigheid van anderen net voor meer 

stress zorgen. 
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1.3 Groepsgrootte 

Dunbar’s number: de maximale groepsgrootte hangt samen met de cognitieve bekwaamheden 

waarover men beschikt. 

➢ Neocortex ratio = het percentage van het brein dat instaat voor hogere cognitieve functies 

o Is gerelateerd aan het max aantal individuen met wie een lid v/e soort persoonlijk 

contact kan onderhouden 

o De mens kan 150 betekenisvolle relaties aan 

➢ Vergelijking soorten: 150 is al veel! Chimpansees slechts 50, en andere soorten nog minder  

➢ Deze cruciale groeispurt van het menselijke brein vond al 250.000 jaar geleden plaats. Het 

gebeurde onder evolutionaire druk, waardoor de noodzaak ontstond om steeds grotere en 

complexere sociale groepen te vormen.  

o Dit vereist meer mogelijkheden voor sociaal denken en oordelen. → denk maar aan 

jagen destijds.  

Functionele groepsgrootte = hoe groter de groepen, hoe groter het aantal niet-actieve groepsleden  

➢ Groepen die uit meer dan 150 leden bestaan, worden voor ons brein te groot om informatie over 

alle leden te verwerken.  

➢ De macht komt hierbij als gevolg ook in handen van slechts enkele groepsleden, er is meer conflict 

en ook minder bereidheid tot coöperatie.  

Het is dus wel zo dat we de cognitieve mogelijkheid hebben tot 150 persoonlijke contacten, maar dit 

betekent uiteraard niet dat dit het optimale aantal is voor allerlei soorten taken. Vele groepstaken 

worden met minder grote groepen afgewerkt. Als er te veel groepsleden aan een taak werken kan dat 

leiden tot minder motivatie om dan ook samen te werken. → “iemand anders zal het wel doen” 

 

1.4 Groepsterritorium   

Territoria = specifieke gebieden die door een individu of een groep opgeëist, gemarkeerd en 

verdedigd worden tegen indringing van anderen. 

➢ Dikwijls gerelateerd aan groepsniveau.  

Bv. Je huis: toegankelijk voor gezinsleden en familie, maar vreemdelingen horen hier niet. 

➢ Het is wel zo dat groepsleden en anderen de natuurlijke neiging hebben dit te respecteren 

Knowles (1973) plaatste een groep van twee of vier handlangers in een gang. Voorbijgangers hadden 

de keuze om zich een weg te banen door de smalle ruimte tussen de groep en de muur OF de levendig 

debatterende groep heen. 

➢ 75% ging tussen de smalle ruimte tussen de groep en de muur  

➢ Mensen passen hun route aan wanneer ze een groep passeren, zodanig dat de afstand tussen 

henzelf en de groep vergroot. BEHALVE WANNEER  

o De afstand tussen de groep groot is 

o We eerder spreken over een menigte i.p.v. een entiteit 

 

De grenzen die we aanbrengen inzake ons territorium brengen ons comfort en maken het mogelijk 

ons veilig en vertrouwd te voelen. Lukt dit echter niet, dan ervaren we stress. 
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➢ Ook ruimtelijke configuratie is hierbij super belangrijk! 

➢ Baum en Valins: Twee types studentenhuizen 

1. Studenten gehuisvest in tweepersoonskamers die uitkwamen op lange gang 

2. Blokken van vier tweepersoonskamers die uitkwamen op een 

gemeenschappelijke ruimte.  

➢ Hoewel ze ongeveer evenveel plaats innamen, waren studenten in de blokstructuur meer 

tevreden. Ze ontwikkelden diepere vriendschappen met hun huisgenoten en waren socialer 

naar anderen toe. 

➢ De studenten in lange gangen, ervaarden dit als drukker, hadden meer moeite met sociaal 

contact en hadden meer behoefte aan privacy. 

We appreciëren een zekere mate van sociaal contact, maar te veel kan verstikkend werken.  

Individuele ruimte geeft daarnaast ook aanleiding tot uiting van persoonlijke identiteit. 

In samenlevingen waarin weinig hiërarchische verschillen aanwezig zijn, wordt de onderlinge ruimte 

zelden opgedeeld. Gelaagde samenlevingen / Statushiërarchieën zijn meer territoriaal georiënteerd. 

Hoge densiteit = wanneer te veel mensen, te weinig plaats hebben. 

➢ Calhoun observeerde bij een experiment met ratten dat ondanks de beschikbaarheid van 

voedsel en water, een rattenpopulatie op een bepaald punt stagneert en niet meer aangroeit. 

Daarnaast vertonen de ratten ook disfunctioneel gedrag en minder functioneel gedrag 

wanneer de densiteit toeneemt.  

➢ Ook bij mensen heeft dit negatieve gevolgen. (experiment overvolle gevangenis: leidt tot 

zelfmoord, psychiatrische stoornissen,…) 

 Het Sealab Programma  
 

Een programma dat gaat over de Amerikaanse 

ruimtevaartorganisatie → een cilinder die men op de grond 

zette op de zeebodem met 4 mensen. Die mensen waren dus 

als het ware ‘gedwongen’ veel tijd met elkaar door te brengen 

in eenzelfde, krappe ruimte. (gelijkaardig aan missies naar 

Mars: heel lang samen in een krappe ruimte) → wat heeft 

men onderzocht? Hoe kan je zo’n ruimte inrichten opdat die 

tot een soort psychische veiligheid leidt? 

➢ Iedereen moet een eigen territorium / een eigen 

plekje hebben, hoe klein de ruimte ook is. 

 

2.Groepsstructuur 

De normatieve structuur = elke groep heeft een verzameling van gedragsregels en groepsleden 

vervullen bepaalde sociale rollen. 

De affectieve structuur = de mate waarin leden zich tot elkaar aangetrokken voelen. 

De communicatiestructuur = de wijze waarop groepsleden met elkaar communiceren. 
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2.1 Normen en rollen 

Normen = regels die gedrag sturen 

Groepsnormen = beperken, stimuleren en reguleren van gedrag van groepsleden. Ze verduidelijken 

hoe groepsleden zich dienen te gedragen en reiken een referentiekader aan (= psychische ruimte 

waarbinnen gedrag geëvalueerd dient te worden) 

➢ Onderzoekers bestudeerden de gevolgen van tal van groepsnormen, gaande van normen m.b.t. 

drankverbruik, roken, seksuele gedragingen,…. 

➢ McAuliffe, Jetten, Hornsey en Hogg (2003) vonden dat zelfs individualisme als groepsnorm 

geïnstalleerd kon worden. → groepsleden conformeren aan de norm om niet te conformeren. 

Prescriptief vs. Descriptief 
Prescriptieve component = normen schrijven voor wat je zou moeten doen. Dit doel van de norm is 

meer evaluatief geladen: wel doen wordt gewaardeerd, niet doen wordt slecht ervaren.  

o Bv. beleefdheid, eerlijkheid  

o Bv. je vloekt niet in de kerk >> wordt niet gewaardeerd.  

Descriptieve component = normen zijn beschrijvend: ze schetsen wat groepsleden in een bepaalde 

situatie gewoonlijk zullen denken, voelen en doen. Ze geven aan hoe dingen zijn. 

o Macneil en Sherif (1976) → in een follow-upexperiment met autokinetisch effect: een 

medewerker met een extreem oordeel (ging zeggen dat het licht zo’n 40 cm afweek). 

Na enige tijd convergeerde het groepsoordeel richting de extreme positie. Hierna 

werd de medewerker vervangen → de oorspronkelijke groepsleden bleven bij het 

extreme oordeel, ook het nieuwe lid paste zich aan die norm aan. 

o Slechts na gemiddeld 5-6x een groepslid te vervangen, veranderde de groepsnorm in 

de richting zonder extreem → maakt duidelijk dat groepsleden lang aan de initiële 

norm blijven kleven, zelfs wanneer diegenen die het instelden er niet meer zijn. Nieuwe 

leden passen zich dan aan de groep en zijn normen in plaats van omgekeerd.  

Groepsrollen = de verzameling van verwachte gedragingen van een groepslid met een specifieke 

positie. Formele rollen worden door titels aangegeven, informele rollen zijn minder duidelijk zichtbaar 

maar wel even belangrijk.  

Bales (1950, 1958) constateerde 2 rolpatronen: 

→ onderzoek door Bales: heeft als eerste bekeken hoe groepsrollen zich ontwikkelen. Hierbij foct hij 

zich vooral op de verschillen tussen mannen en vrouwen in mixed / kleine taakgroepen. Hij 

ontwikkelde hiervoor een mooi schema: instrumenteel vs. expressief. Wat zag men?  

1. Instrumenteel = gericht op bereiken van doelstellingen: woordvoerder 

2. Expressief = emotionele ondersteuning, bevorderen van groepsgevoel, groepscohesie 

a. Mannen vs. Vrouwen: Mannen waren meer taakgericht, terwijl vrouwen de eerder 

sociaal-emotionele rollen op zich namen. 

b. Effecten van status, diffuse statuskenmerken: in een gemengde groep zie je dat voor 

vrouwen-stereotype taken, vrouwen eerder de leiding zullen nemen en omgekeerd. 

c. Rolambiguïteit, effecten op prestatie en stress: soms weten mensen niet goed wat 

hun rol in een groep is, niet goed weten wat te doen. Dit heeft negatieve effecten op 

taakprestaties en verhoogde stress. 
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= de mate waarin het groepslid een gebrekkig zicht heeft op welke gedragingen van 

hem of haar verwacht worden. 

Belang van status: wanneer deelnemers in een experiment feedback krijgen dat op hoge competentie 

duidt, worden ze meer taakgericht. Na negatieve feedback nemen ze daarentegen eerder sociaal-

emotionele rol op. 

➢ Zowel gevonden voor mannen als vrouwen 

➢ Status is ook vaak taakgebonden 

 

Wanneer relatie tussen gender en taakprestatie niet duidelijk is, treden diffuse statuskenmerken op. 

Diffuus statuskenmerk = een statuskenmerk is niet altijd gelinkt aan taakprestatie. = een individueel 

kenmerk, zoals geslacht en etnische afkomst, waaruit we ten onrechte de bekwaamheid van een 

individu afleiden. 

➔ Wat we zouden moeten doen in de plaats is kijken naar bekwaamheid. Daar waar het 

fout loop is het opdelen volgens stereotypen.  

➔ We gaan er ten onrechte van uit dat vrouwen minder goed presteren op bepaalde 

taken. Hierdoor worden ze dan inderdaad in de socio-emotionele rol geduwd.  

Rolambiguïteit kan ook leiden tot verminderde niveaus van extrarolgedragingen. = spontane 

gedragingen ten gunste van de groep/organisatie. Gedragingen die niet opgenomen zijn in de 

taakomschrijving, maar dus spontaan ontstaan.  

➢ Kan ook leiden tot stress, burn-out, conflicten en pestgedrag. 

 

2.2 De affectieve structuur van de groep 

Cohesie = mate waarin leen zich aangetrokken voelen tot elkaar en de groep, de neiging van 

groepsleden om elkaars gezelschap op te zoeken en als groep bijeen te zijn en te blijven.   

➢ Moeilijk te manipuleren, bijna ongrijpbaar concept in onderzoek 

➢ Er bestaan tal van instrumenten om via zelfrapportering en observatieschema’s te meten. 

TWEELEDIG: omvat enerzijds onderlinge aantrekkingskracht tussen groepsleden en anderzijds 

aantrekking tot groep als geheel. 

o Onderzoek toont aan dat er vaak minder interpersoonlijke attractie is in succesvolle 

groepen dan in minder succesvolle groepen. (in de context van sport teams).  

Samenhang wordt bevordert door: (zorgen voor verhoogde cohesie) 

• Aantrekkingskracht van groepsleden en gelijkenis  

• Engagement en betrokkenheid bij primaire taken 

• Aantal en intensiteit van de interacties 

• Effect van externe krachten (bedreiging, gevaar) 
o Rally around the flag: in de VS stijgt de populariteit van de president bij internationale 

crisissen met gemiddeld 7%, zelfs wanneer de crisis negatief uitdraait. Het lijkt er dus 
op dat we bij dreiging massaal achter de leider staan, de figuur die symbool staat voor 
ons als groep. 
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Directe gevolgen/effecten van cohesie: 

Positieve gevolgen: 

• In hechte groepen is er minder verloop en weinig afwezigheid 

• Verhoogde coöperatie 

• Meer genieten van elkaars aanwezigheid 

• Ondersteuning van zelfwaardering 

• Zorgen voor een gevoel van veiligheid 
→ De cohesieve groep heeft een grotere impact op haar leden en de groepsnormen worden beter 
opgevolgd.  
 
Mullen en Copper (1994) constadeerden dat er naast het verwachte effect op prestatie, eveneens een 

zelfs groter, omgekeerd effect is van productiviteit van cohesie. 

➢ Groepen worden dus cohesiever als ze beter presteren. De wisselwerking tussen cohesie en 

productiviteit is bovendien veel sterker wanneer een taak samenwerking vergt → afhankelijk 

➢ Hoe groter de cohesie binnen deze groepen, hoe groter de kans dat de groepsleden elkaar 

aanmoedigen om de doelstellingen te bereiken.  

➢ Huldigt de groep echter negatieve, averechts werkende normen, dan leidt een grote cohesie tot 

slechtere groepsprestaties.  

Mogelijks negatieve gevolgen: 

• Remt creativiteit 

• Bevordert conformiteit 

• Verwerpen van dissidente opvattingen 
 

Onwenselijk bijeffect van verhoogde cohesie is conformiteitsdruk = de druk die uitgaat van de groep 

om attitudes, overtuigingen en gedragingen aan te passen aan de groepsnormen. (normatieve druk) 

2.3 De communicatiestructuur 

Communicatie binnen een groep dient te worden georganiseerd, zodat informatie gemakkelijk kan 

worden uitgewisseld.  

Communicatienetwerken zijn patronen van infotransmissie en uitwisseling tussen groepsleden. Met 

andere woorden maken communicatienetwerken duidelijk wie met wie verondersteld wordt te 

spreken, en met welke frequentie dit dient te gebeuren.  

4 types opgedeeld in 3 categorieën  

• Centralisatie 
o Belangrijkste! Één bepaald 

groepslid zorgt voor de 
informatiestroom. Indien 
die dit niet doet, kan de 
informatie niet naar de rest 
doorstromen.  

o De cirkelstructuur >> 
minimale centralisatie want 
alle leden kunnen met elkaar communiceren 
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o Y-structuur >> sterke centralisatie maar C controleert niet meer alle communicatie.  
o Best bij eenvoudige taken 

• Gemiddeld 
o De ketting is een netwerk met nog geringere mate van centralisatie. 

• Gedecentraliseerd  
o Iedereen heeft een gelijke rol in de informatietransmissie en uitwisseling.  

In klassiek onderzoek naar communicatienetwerken nemen deelnemers plaats in afgescheiden hokjes 
en dienen ze de informatie neer te schrijven op papiertjes, die ze via een brievenbus naar een ander 
groepslid doorgeven. → door bepaalde brievenbussen af te sluiten bootst met de netwerken na.  

➔ Resultaten: gecentraliseerde netwerken bieden een duidelijk voordeel bij eenvoudige 
taken. De groepstaak wordt efficiënter afgewerkt, er werd minder informatie 
verzonden en er werden meer fouten opgemerkt en verbeterd >> prestatie verhoogt 

➔ Bij moeilijke taken waren de gedecentraliseerde netwerken dan weer in voordeel, 
omdat de centrale positie op den duur te veel informatie moet verwerken en te vaak 
beslissingen dien te nemen, waardoor overbelasting ontstaat en kans op fouten 
toeneemt.  
▪ Zelfde voor complexe taken 

• Groepsleden in centrale positie zijn meestal meer tevreden over de groep en vertonen meer 
engagement dan leden die een marginale positie bezetten. 

• Tevredenheid van de leden over hun groep is hoger in gedecentraliseerde netwerken. 
 

Hiërarchische structuren  

(1) Horizontaal binnen hetzelfde hiërarchisch niveau 

(2) Verticaal tussen niveaus. 

a. Neerwaartse vs. opwaartse communicatie, opwaarts is minder frequent en korter. 

Communicatienetweren binnen de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa → De commissie die de 

explosie onderzocht concludeerde dat indien de besluitvormers van alle feiten op de hoogte waren 

geweest, ze hoogstwaarschijnlijk het ruimteveer niet hadden gelanceerd. → vb. van waar opwaartse 

communicatie misloopt.  

2.4 Groepssamenstelling en diversiteit 

Groepen vormen een medium waarin de talenten, bekwaamheden en motivatie van de groepsleden 

gecombineerd worden. >> De goede man / vrouw op de goede plek 

Som van bekwaamheden van groepsleden = goede voorspeller van groepsprestatie. >> Taakgericht en 

sociaal-emotioneel 

Taakgerichte diversiteit = de mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen op vlak 

van talent en bekwaamheden. 

• Voordelen:  

o Deze vorm van heterogeniteit kan zorgen voor een grotere mix van talent en 

bekwaamheden. 

o Toename in het aantal mogelijke gezichtspunten 

• Nadelen:  

o Toegenomen conflict. 

De groep heeft niet enkel nood aan taakgerichte, maar ook sociaalgerichte vaardigheden. Wanneer de 

groep te veel leden telt die niet sociaal zijn, ontstaan er minder harmonieuze relaties. Wanneer de 
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groep dan weer te veel leden telt die té sociaal zijn, komt men vaak moeilijk tot een concrete 

uitvoering van een taak. Een goede mix van sociale en taakgerichte mensen →  beste prestaties. 

Categorale diversiteit = de mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen in 

betrekking tot demografische kenmerken. 

➢ Dikwijls geponeerd als wenselijk kenmerk omdat het tot ‘diverse gezichtspunten’ zou leiden 

➢ Daarnet hebben we al vermeld dat categoriale aspecten dikwijls opereren als een diffuus 

statuskenmerk, waardoor ze onrechtstreeks effecten kunnen hebben.  

o Meestal hinderen diffuse statuskenmerken de correcte toewijzing van individuen aan 

groepsrollen, waardoor het in grote groepen vaak langer duurt voordat de juiste 

persoon de geschikte rol krijgt. 

Problemen: 

• Diffuus statuskenmerk (zie hierboven) 

• Similariteit-attractie >> we weten al dat mensen zich aangetrokken voelen / omgaan met 

mensen die op hun lijken. Het is dus niet verwonderlijk dat wanneer groepsleden de vrije 

keuze hebben over met wie ze willen samenwerken, ze meestal kiezen voor personen met 

dezelfde achtergrond → bijgevolg is kliekjesvorming in een divers samengestelde groep een 

groot gevaar.  

• Dikwijls negatieve effecten op prestatie door misverstanden, kliekjes,.. 

Algemene conclusie: categoriale diversiteit dient goed gemanaged te worden, om te vermijden dat 

groepen meer conflict kennen en minder presteren. 

Baugh en Graen (1997) vergeleken hoe heterogene en homogene projectteams de eigen efficiëntie 

evalueerden. Diverse projectteams op vlak van geslacht, ras,… beschouwden zichzelf als minder 

efficiënt, zelfs als hiervoor bij externe beoordelaars geen enkele basis gevonden werd. 

➢ Leden van diverse groepen voelen zich ook meestal minder zelfzeker over hun taakprestaties en 

ervaren vaak angst en ongemak.  

➢ Echter hoeven de effecten van diversiteit niet altijd negatief te zijn ↓ 

Watson et al (1993): gingen etnisch homogene en diverse teams vergelijken. De homogene teams 

bestonden uit blanke teamleden, terwijl de diverse teams samengesteld werden uit blank, zwart, 

Latino en een niet-Amerikaans teamlid. → werden 15 weken opgevolgd 

(1) Tijdens eerste deel rapporteerden de leden van homogene teams een grotere efficiëntie; 

diverse teams hadden meer problemen om een overeenstemming te vinden. Bovendien leden 

die te controlerend optraden.  

(2) Tijdens laatste deel van de studie bleken de leden van de diverse teams elkaar toch ‘gevonden 

te hebben’ waardoor hun prestaties vergelijkbaar waren met de homogene teams.  

Diversiteit kan ook leiden tot flexibiliteit, creativiteit en capaciteit tot nieuwe methoden!! 

➢ Eigenlijk ligt de mogelijke reden hiervan ook bij het feit dat men de verwachting heeft anders naar 

de zaak te kijken. De verwachting dat ze een andere visie hebben op zowel taakrelevante als 

irrelevantie aspecten. 

➢ De negatieve emoties en onzekerheid in multi-etnische teams geeft aanleiding tot een meer 

kritische instelling en complexer denken. 
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3. Macht en leiderschap: hiërarchische relaties tussen leden 

3.1 Macht 

Macht = de asymmetrische controle over waardevolle middelen in sociale relaties. Dit kunnen 

materiële voordelen zijn, maar eveneens niet-tastbare elementen zoals informatie, goedkeuring, 

respect,…  

➢ Op deze wijze gedefinieerd is macht een kenmerk van sociale relaties, maar macht kan echter ook 

een impact hebben op het individu, waardoor het dan een psychische eigenschap wordt. 

Soorten macht: 
Beloningsmacht = de machthebber kan een ondergeschikte belonen, meer bepaald door opbrengsten 

te verlenen of negatieve opbrengsten te onthouden. 

Bestraffingsmacht = de machthebber kan een ondergeschikte straffen door positieve opbrengsten te 

onthouden of negatieve opbrengsten te geven. 

Legitieme macht = de machthebber heeft bevoegdheid om een ondergeschikte een bepaald gedrag 

voor te schrijven. Deze bevoegdheid ontleent de machtige aan de waarden en normen uit de groep. 

Referentiemacht = de machthebber heeft macht over een ondergeschikte omdat die zich met de 

machthebber identificeert. 

Deskundigheidsmacht = de machthebber heeft macht over ondergeschikte omdat die kennis en 

deskundigheid toeschrijft aan machthebber. Deze bron van macht betreft vooral geloofwaardigheid.  

Informatiemacht = de machthebber heeft macht over ondergeschikte wanneer machthebber over 

goede argumenten beschikt die de ondergeschikte overtuigen. Hier staat de inhoud van communicatie 

centraal. 

➢ Afhankelijk van de machtsbronnen waarop iemands macht gebaseerd is, heeft het een kleiner of 

groter bereik. 

➢ Belonings- en bestraffingsmacht hebben focale effecten omdat beloningen en straffen hun 

effectiviteit verliezen wanneer ze veelvuldig ingezet worden en omdat vaak controle en supervisie 

nodig zijn. Met andere woorden = het effect vermindert over tijd en frequentie heen.  

➢ Legitieme macht rijkt verder dan ↑ want het blijft als de machthebber uit zicht is. We 

identificeren ons met de machtige.   

o Echter wanneer mensen denken dat recht en rechtvaardigheid niet samen gaan, dan 

zal de naleving van wetten heel wat moeite kosten, omdat er constant gecontroleerd 

moet worden. >> beter is dus dat wetten en instituties als legitiem gezien worden. 

 

Directe effecten van macht: 

• Machtigen vinden dat ze recht hebben op meer voordelen 

➔ Experiment Ward en Keltner (1998): macht werd gemanipuleerd door in groepjes van 

drie een deelnemer de opdracht te geven de prestaties van de andere te beoordelen. 

Op het einde ging een bord met koekjes rond, en namen de machtige deelnemers 

vaker het laatste koekje dan diegenen die onder toezicht tonden. Bovendien aten zij 

vaker met mond open en lieten ze meer kruimels achter. 
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• Macht transformeert de persoonlijkheid van de machtige  

o Minder in perspectief van andere inleven 
o Worden minder beïnvloed door andere 
o Vertonen minder conformiteit 
o Meer optimisme 
o Meer risicovol gedrag 
o Instrumenteel georiënteerd op anderen waarbij ze hun sociale interactiepartners 

beschouwen in termen van hoe die de eigen doelstellingen kunnen helpen realiseren 
▪ Leidt tot verhoging van efficiëntie op vlak van taakgerichtheid  
▪ Leidt tot negatieve gevolgen op sociaal-emotionele vlak omdat de noden en 

behoeften van die anderen genegeerd worden. 
 

Macht kan leiden tot een dubbel moraal: regels gelden voor iedereen, maar niet voor zichzelf  

Experiment van Lammers, Galinsky, Dubois en Rucker (2015): deelnemers moesten denken aan 

situaties waarin ze zichzelf machtig of net machteloos voelden. Daarna aangeven in hoeverre ze een 

aantal onethische gedragingen aanvaardbaar vonden bij zichzelf en bij anderen. 

➔ Deelnemers die aan macht dachten: minder strikt voor zichzelf dan voor anderen. 

➔ Deelnemers die aan machteloos dachten: even streng voor zichzelf als anderen. 

Samenvattend, door het gevoel dan macht en door zich boven de rest verheven te wanen, verliezen 

machtigen vaak empathie en richten ze vooral de aandacht op de eigen verlangens ten koste van de 

gedachten en gevoelens van anderen. Dit kan dan leiden tot vormen van ongepast gedrag.  

➢ Machteloosheid daarentegen, kan leiden tot angst, ontwijking en inhibitie.  

 

Er wordt aangenomen dat macht zorgt voor oneerlijkheid en corruptheid. Maar is dit zo?? 

➔ Keltner (2016) spreekt over macht in termen van een paradox: we geven macht aan 

individuen, groepen of landen die over de sociale intelligentie beschikken om onze 

belangen te behartigen. Aan de andere kant ‘vergiftigt’ macht de machtigen, die 

daardoor misbruik maken van hun positie.  

➔ Met andere woorden: door de ervaring van macht verliezen machthebbers de 

vaardigheden waarvoor ze ooit geselecteerd werden voor de machtspositie. 

 

Ook positieve kanten van macht,  

➢ Zorgt ervoor dat de individuele trekken en persoonlijkheid sterker geuit worden in het gedrag. 

Macht maakt dat iemand meer zichzelf is → zorgt dus ook dat eerlijke en ethische mensen zich 

nog beter zullen gedragen.  

➢ Onderzoek van Decelles et al. (2012) naar morele identiteit = gaan de effecten na van macht en 

morele identiteit op zelfzuchtig gedrag.  

o Morele identiteit = mate waarin morele aspecten een belangrijk deel van het 

zelfconcept vormen. (hoog = veel goed gedrag en omgekeerd) 

o Ze vonden dat individuen met hoge morele identiteit, die zich machtig voelen, minder 

egocentrisch gedrag stellen wanneer ze punten moeten opdelen tussen zichzelf en 

anderen. Individuen met laag → meer punten voor zichzelf wanneer macht 
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3.2 Klassieke leiderschapsbenaderingen 

Macht vs. leiderschap  

= leiderschap is geen macht over mensen. Het handelt over macht met mensen, dus over de 

wederkerige relatie tussen leider en volger. 

Leiderschap = de bekwaamheid om groepsleden ertoe te leiden hun persoonlijke doelstellingen 

ondergeschikt te maken aan het bereiken van groepsdoelstellingen. → zich voor het 

gemeenschappelijke doel inzetten 

➢ Leiderschap is onlosmakelijk verbonden met de behoeften en doelstellingen van de 

ondergeschikten. Machtsuitoefening vereist van anderen dat ze hun gedrag aanpassen aan de 

machtsdrager  

➢ Leiderschap kan echter wel uitmonden in platte machtsuitoefening, waarbij de behoeften en 

doelstellingen van ondergeschikten worden genegeerd en opgeofferd voor ambities van leider. 

 

Verschillende strategieën met gemeenschappelijk kenmerk: goed leiderschap gaat gepaard met 

effectieve sociale beïnvloeding. 

➢ In klassieke benaderingen van leiderschap wordt de leider geportretteerd als de figuur die zijn of 

haar ondergeschikten aanstuurt. De dynamische interactie komt er nauwelijks aan bod.  

➢ Maar leiders zijn belangrijk, ze kunnen een groep ten gronde richten of net tot hoogten verheffen. 

 

(1) Trektheorieën  
= deze benadering stelt dat leiders typische individuele eigenschappen bezitten waardoor ze als het 

ware in de wieg zijn gelegd om leider te worden. 

Deze gaat terug tot Thomas Carlyle die de ‘grote-figuren-theorie’ ontwikkelde. → gaat ervan uit dat de 

loop van de geschiedenis door buitengewone individuen bepaald worden. D 

➢ Het concept van een ‘grote leider’ kan enerzijds letterlijk geïnterpreteerd worden (lichaamslengte 

speelt effectief een rol) 

 

(2) De situationele benadering van leiderschap  
= state model 

= de benadering die stelt dat naarmate de behoeften, verwachtingen en de middelen van een groep 

veranderen, ook het profiel veranderd van de persoon die best geschikt is om de groep te leiden.  

➢ Stel dat een groep veel conflicten kent, dan heeft men een leider nodig die goed scoort op 

relationele en affectieve dimensies. 

➢ Wanneer de taken complex zijn? → iemand die goed kan coördineren. 

De behoefte aan een passende leider is noodzakelijk.  
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(3) Contingentiemodel van leiderschap  
= de theorie die stelt dat de effectiviteit van de leider afhangt van de persoonlijke kwaliteiten van de 

leider en de mate waarin de leider situationele conflicten onder controle heeft.  

Fiedler: twee types leiderschapsgedrag: (1) taakgericht en (2) relatiegericht.  

➢ De mate waarin deze twee types effectief zijn, hangt af van de mate aan situationele controle. 

Situationele controle hangt af van 3 types omstandigheden:  

1. Aard van de relaties kan loyaal en coöperatief of conflictueus en competitief zijn. 
2. Groepstaak kan ambigu en onduidelijk of duidelijk zijn. 
3. Macht van leider kan sterk of zwak zijn. 

 
Taakgericht leiderschap verdient de voorkeur bij de geringste en de grootste situationele controle, wat 

zich uit in de af- of aanwezigheid van goede relaties met het team, een (on)duidelijke taakstructuur en 

(on)zekere machtspositie.  

➢ Relationeel leiderschap liever tussenliggende niveaus van controle. 

Conclusie: sterk leiderschap ontstaat wanneer de persoonlijke stijl van leider past bij de eisen van de 

situatie. Indien er een verkeerd leiderstype gekozen wordt kan dit leiden tot negatieve gevolgen. 

Model van Fiedler (hoort bij bovenstaande uitleg) 

 

 

3.3 Dynamische modellen van leiderschap 

Hollander: leiderschap gekenmerkt door sociale uitwisseling, door wederzijdse beïnvloeding tussen 

leider en ondergeschikten. (hij gaat tegen het beeld van volgers als passieve, anonieme wezens in) 

2 belangrijke types leiderschap: 

1. Transactionele leiders: worden door ondergeschikten gevolgd en gesteund omdat ze 
duidelijke doelstellingen formuleren, concrete beloningen en hulp bieden en psychische 
behoeften bevredigen in ruil voor een correcte bijdrage aan groepstaak. Bereidheid en 
bekwaamheid om een ‘sociaal contract’ na te leven. 
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2. Transformationeel leiderschap: Brengen hun ondergeschikten ertoe hun persoonlijke 
belangen ondergeschikt te maken aan het algemeen belang, vooral in tijden van groei, 
verandering en crisis. Ze projecteren een duidelijke visie op de toekomst en mobiliseren 
anderen.  (Ghandi, Nelson, Dalai Lama, paus Franciscus) 

a. 4 eigenschappen voor een transformationeel leider:  
i. Charisma 
ii. inspiratie/motivatie  
iii. intellectuele uitdaging  
iv. geïndividualiseerde kijk op anderen. 

➔  Transformationele leiders trekken mensen aan als magneten, vaak diegenen waarvan 
we niet verwachten dat ze zouden uitgroeien tot zulke enthousiasmerende en 
welbespraakte sprekers. Kan ook voor een deel aangeleerd worden. 
 

Om echter kwaad van deugd te scheiden (denk maar aan Hitler vs. Ghandi) 
= Pseudotransformationeel leiderschap: spreken eerder emotie aan dan rede en manipuleren 
naïeve volgelingen om de persoonlijke belangen van de leider te dienen. (Hitler, Sadam 
Hussein…) 
Vs. Authentieke transformationele leiders die hun volgelingen verheffen en hen helpen hun 
collectieve dromen om te zetten in realiteit.  
 

 

 

3.4 Toxisch leiderschap 

Corruptie, sabotage, manipulatie, onethische, illegale en criminele gedragingen behoren tot het 

repertorium van toxische leiders. (Lipman-Blumen, 2005) 

De groep wordt gehanteerd als middel tot persoonlijk succes en de meerderheid van de groepsleden 

beschouwt hen als arrogant, egoïstisch, hardnekkig en enggeestig (=short-minded). 

➢ Toxische leiders dragen ook niet bij tot de groep en organisatie, zelfs niet wanneer de groep goed 

presteert. Meestal is een goede groepsprestatie onder leiding van een toxische leider is vaak van 

korte duur. → geen vertrouwen en bevorderen geenszins de samenhorigheid. 
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Kan worden verklaard vanuit de persoonlijkheid = Bad Personality Theory. 

➢ Stelt dat er een positieve correlatie is tussen statuspositie en de aanwezigheid van een ‘slechte 
persoonlijkheid’. Een slechte persoonlijkheid wordt gekenmerkt door:  
1. Narcisme/egocentrisme & neiging tot zelfverheerlijking 

a. Een grandioos, opgeblazen ego dat niet stabiel is. Daarom ook onzeker en nood aan 
bevestiging 

b. Ze denken ten allen tijde dominant en succesvol te zijn met onrealistische 
verwachtingen. → niet zo? Uiten op anderen 

2. Machiavellisme/manipulatieve oriëntatie gericht op misleiden van anderen 
a. Ze zijn sluw en gewetenloos en gebruiken list en bedrog om hun doelen te bereiken.  
b. Ze hebben een negatieve visie op meelijwekkende aard van mensen, die niet meer 

verdienen dan bedrog. 
3. Psychopathie 

a. Geen angst of spijt kunnen ervaren, zijn emotioneel onderontwikkeld  en zijn niet in 
staat om lange termijn relaties aan te gaan. Ze parasiteren als het ware op anderen 
zolang dit hen vooruithelpt. 

 

Padilla et al. (2007) stelt dat persoonlijkheid alleen niet voldoende is en spreekt over een toxische 

driehoek. Leider kan toxisch zijn in de mate waarin volgers dit toelaten: 2 soorten ondergeschikten: 

1. Samenzweerders: werken mee om eigen ambities waar te maken en op die manier een 
graantje mee te pikken.. ten koste van anderen. 

2. Conformisten: laten leider doen, drijfveer hier is heel vaak angst of gewoon de neiging om 
normen te volgen.  

 

➢ Bij gebrek aan tegenstand kan de toxische leider telkens een stapje verder gaan: spiraal van 

apathie, passiviteit en afhankelijkheid van ondergeschikten. 

➢ Hangt bovendien ook samen met welbepaalde situaties en contexten en komt bv. sneller voor in 

tijden van instabiliteit, dreigingen en gebrekkige controle.  
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3.5 Beslissingen van de leider 

Één van de meest fundamentele taken die leiders vervullen hebben te maken met de verdeling van 

uitkomsten. Deze beslissingen variëren in:  

1. Distributieve rechtvaardigheid: mate waarin er eerlijke verdeling van materiële uitkomsten is 
a. De nadruk hier ligt op de instrumentele waarde van rechtvaardigheid. Mensen 

worden verondersteld waarde te hechten aan rechtvaardigheid omdat die het 
mogelijk maat gunstige uitkomsten te bereiken. 

2. Procedurele rechtvaardigheid: eerlijke procedures gevolgd om tot beslissingen te komen 
3. Interactionele rechtvaardigheid: interpersoonlijke relatie tussen leider en groepslid staat 

voorop: beleefdheid en respect zijn noodzakelijk!! 
De ervaren procedurele rechtvaardigheid is heel belangrijk als de beslissing als distributief oneerlijk 

wordt ervaren! 

➢ Wanneer we het gevoel hebben dat we te weinig materiële baten hebben ontvangen, vinden we 

het heel belangrijk te weten hoe deze beslissing verlopen is. 

6 criteria voor procedurele rechtvaardigheid: 

1. Inspraak: groepsleden worden tijdens beslissingsproces gehoord en naar mening gevraagd 
2. Consistentie: regels gelden altijd en voor iedereen 
3. Vrij van vertekening: regels bevoordelen niemand op a-prioriwijze 
4. Accuraatheid: men gebruikt accurate informatie in het beslissingsproces 
5. Corrigeerbaar: beslissingsproces kan herhaald worden bij fouten 
6. Ethisch: regels volgen de gangbare, ethische en morele normen 

 

Positieve gevolgen van procedurele rechtvaardigheid: dus hoge PR 

• Verhoogde mate van coöperatie zodat de groep zijn doelen beter kan waarmaken 

• Betere interpersoonlijke relaties met andere groepsleden 

• Extra rolgedrag 

• Verhoogde zelfwaardering 

Negatieve gevolgen van procedurele rechtvaardigheid: dus lage PR 

• Negatieve emoties zoals boosheid, frustratie en depressie 

• Negatief gedrag ten aanzien van de groep 

o Zoals sabotage, diefstal, verspilling,….  

Theoretische modellen van PR 
Waarom heeft PR deze effecten? Enkele modellen gaan uit van het idee dat PR belangrijk is omdat 

mensen waarde hechten aan de groep en hun relaties met autoriteiten. = Relationele modellen. 

➢ Eerlijke procedures communiceren informatie die relevant is m.b.t. iemands status en inclusie. 

Andere modellen hebben het over de reductie van onzekerheid a.d.h.v. PR = Onzekerheidsreductie. 

➢ Dat we meer zeker zijn dat de leider ons positief evalueert, dat de taak goed afgehandeld werd,… 

 

Eerlijkheid en ethisch gedrag vanwege leiders zetten groepsleden aan om hun best te doen. 
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4. De aanwezigheid van andere groepen 

De aanwezigheid van andere groepen = uitgroepen heeft gevolgen voor de ingroep. We zien onszelf 

niet meer als individu maar als lid van de groep. De identiteit van het individu verschuift dus als het 

ware van persoonlijk naar sociale identiteit = iemands bewustzijn om tot een bepaalde sociale groep 

te behoren, waardoor deze persoon zichzelf definieert aan de hand van de eigenschappen van die 

groep en ook door anderen als dusdanig behandeld wil worden. 

4.1 Impact op groepsgedrag. 

Sociale identiteit is flexibel en treedt op de voorgrond in een welbepaalde context. Bv. 

voetbalsupporters: luidkeels meezingen, zich kleden volgens symbolen en kleuren van de ploeg, dit 

doen ze enkel in deze context. 

➢ De aanwezigheid van andere groepen zorgt ervoor dat het groepslidmaatschap cognitief 

geactiveerd wordt en dat we ons extra als groepslid gedragen. 

➢ Andere groepen hebben dus een impact op de processen die zich in de groep afspelen.  

Confrontaties met andere groepen kunnen betrekking hebben op: 

• Expliciete competitie: zoals in sport of wanneer er schaarse goederen heerst. 

• Impliciete competitie: zoals sociale status 

De relativiteit van hoe we naar onszelf kijken, kan niet beter geïllustreerd worden dan door de 

effecten aan te tonen van veranderingen in intergroepscontext.   

➢ Wanneer nieuwe groepen verschijnen, verandert de wijze waarop we onze groep en onszelf 

percipiëren. Dit treedt op wanneer oude groepen verdwijnen, of wanneer andere groepen minder 

relevant worden als vergelijkingsgroep.  

Studie door James en Greenberg illustreert hoe de aanwezigheid van een andere groep een effect 

heeft op de groepsprestatie a.d.h.v. twee experimenten. Aan de deelnemers werd verteld dat het 

experiment onderdeel was van een grote studie die hun universiteit met een andere universiteit 

vergeleek. → experiment:  

(1) De kamer waarin het experiment uitgevoerd werd, was ofwel in kleuren van de universiteit 

geschilderd, ofwel wit (controleconditie). 

o Uit de resultaten bleek dat studenten inderdaad beter presteerden in de 

groepsconditie → dus gekleurde kamer. 

(2) Onderzoekers manipuleerden een extra variabele: aan de helft van de deelnemers werd 

verteld dat het experiment onderdeel was van een vergelijking tussen universiteiten. Aan de 

andere helft werd er niks over vergelijking verteld.  

Uit de resultaten bleek dat enkel in de vergelijkingsconditie de 

prestaties in groepsconditie beter waren dan in 

controleconditie. In de conditie zonder vergelijking waren er 

geen significante verschillen. 

➢ Wanneer groepslidmaatschap opvallend is, en we 

ertoe gebracht worden de groep met anderen te vergelijken, 

zijn we bereid actief ons steentje bij te dragen om gunstige 

vergelijking te verkrijgen. 
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Naast dit, zet sociale identiteit ook aan tot allerlei groepsvormend gedrag zoals 

• Hogere waardering van andere groepsleden (Turner et al. 1983) 

• Een meer altruïstische oriëntatie (Turner, 1978) 

• Een grotere conformiteit (Turner et al. 1989) 

 

4.2 Impact op leiderschap 

Voorbeelden van attitude ten aanzien van dierproeven: je zou kunnen denken dat psychologen een 

negatieve attitude dragen tegenover dierproeven (dus contra) en wetenschappers een pro-attitude.  

➢ Deze redenering is echter niet juist  

De prototypische positie: de positie die de verschillen tussen groepen en gelijkenissen binnen 

groepen maximaliseert. 

➢ Dit is dus niet de meest extreme positie 

➢ Ook toepasbaar op leiderschap en sociale invloed: groepsleden/leiders die dicht staan bij deze 

positie incarneren als het ware de groepsnormen en hebben het meeste invloed 

➢ Leiders worden gezien als ‘een van ons’ en men twijfelt minder over hun motieven 

o Deze tendens wordt versterkt indien we een hoge behoefte aan cognitieve afsluiting 

ervaren en er nood is aan zekerheid en duidelijkheid.  

o Onderzoek heeft eveneens uitgewezen dat individuen die hun eigenschappen 

modelleren, zodat ze dicht bij de typische eigenschappen van de groep staan → 

worden gezien als een natuurlijke leider en stralen charisma uit. 

Leiders mogen niet passief binnen de beperkingen van de bestaande groepsidentiteit werken, maar 

actief het begrip van ‘wie we zijn’ vormgeven. Goede leiders zijn ondernemers van sociale identiteit, 

die ze actief bewerken en veranderen.  

➢ Een groot deel van hun succes ligt dus bij nieuwe projecten en voorstellen zich vertalen in de 

normen, waarden en prioriteiten van de groep. 

 

Leiders verliezen hun legitimiteit wanneer de groepsleden denken dat ze hun eigenbelang dienen, of 

erger nog, de belangen van andere groepen. → men moet gezien worden als mensen die ‘het doen 

voor ons’ 

 

We weten dus al dat we enkel bereid zijn te investeren in de visie van de leider, wanneer het om de 

belangen van de eigen groep gaat. Je zou dus kunnen zeggen dat we redelijk streng zijn, echter 

kunnen we toch wel zeggen dat de leider toch een trapje hoger staat… waarom? 

➢ Wanneer de prototypische leider mislukt in het realiseren van de groepsdoelen, zijn we toch 

geneigd hem/haar te vergeven. 

➢ We zijn bovendien geneigd sneller de fouten van de leider door de vingers te zien dan elk ander 

groepslid. (althans zolang we denken dat de leider in het belang  van de groep handelt) 
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4.3 Conflictescalatie 

Conflictspiraal = escalatie van conflicten doordat de vijandige acties van de ene partij beantwoord 

worden door wraakacties van de andere partij, wat dan weer aanleiding geeft voor een nog extremere 

reactie van de eerste partij etc.  

3 kenmerken: 

1. In het begin van een conflict worden meestal vriendelijke technieken gehanteerd om elkaar te 
overtuigen → na verloop van tijd zullen ze steeds onvriendelijker en harder optreden 

2. Naarmate het conflict escaleert zal men steeds meer de indruk krijgen dat het om iets groots 
en algemeens gaat i.p.v. iets specifiek 

3. Na verloop van tijd, in eerste plaats de focus op schade berokkenen aan de tegenpartij i.p.v. 
zo goed mogelijke resultaten voor zichzelf bekomen 

 

Rapoport, Bornstein en Erev (1989) ontwikkelden het intergroep-publiekdilemma waarin intra-en 

intergroepsaspecten verweven zitten. 

➢ Twee groepen die een beloning kunnen verdienen. Eerst dienen de groepsleden in elk van de 

groepen te bepalen hoeveel ze tot de groepspot bijdragen. De groep kan er daarna voor kiezen 

om ofwel met de andere groep te coöpereren om een bonus te halen, ofwel hiervoor in 

competitie te treden. 

➢ Groepspot wordt dan verdeeld ofwel (1) gelijk verdeeld bij coöperatie of (2) de winnende groep 

krijgt alles. 

➔ Resultaten: hoe meer men ging bijdragen aan de groepspot, hoe meer men koos voor 

competitie. Daarnaast doen competitie de intragroepscoöperatie stijgen.  

 

DUS: INTRAgroepscoöperatie leidt tot INTERgroepscoöperatie, wat dan op zijn beurt leidt tot nog 

meer INTRAgroepscoöperatie etc. 

➢ Dit fenomeen maakt de groep wel hechter, maar gaat tegelijkertijd de kloof met de uitgroep 

groter maken. 

Andere groepsprocessen 
➢ Groepspolarisatie veroorzaakt extremere attitudes en opinies van de groepsleden 

➢ Verstrikking met het oog op het rechtvaardigen van de al geleverde inspanningen door het 

mobiliseren van extra middelen 

➢ Factoren die de conformiteitsdruk verhogen, zoals groepscohesie en groepsdenken, onderdrukken 

de oppositie van individuele groepsleden tegen de toenemende agressieve positie van de groep 

 

4.4 Onvermogen tot complex denken en vertekende percepties 

Integratieve complexiteit = Hoge complexiteit = de beslisser zal alle relevante perspectieven m.b.t. 

het onderwerp afwegen en die dan in één coherente positie integreren. 

➢ Differentiatie tussen relevante perspectieven ↔ rekening houden met slecht één standpunt 

➢ Integratieve complexiteit voorspelt vijandelijkheden 
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Onderzoek naar de integratieve complexiteit die beleidsmakers bij internationale crisissen 

tentoonspreiden, toonden aan dat, wanneer diplomaten een laag niveau van complexiteit hanteren, 

een van de partijen vlugger overschakelden op het gebruik van geweld. 

➢ Niet alleen kondigt een daling ervan een conflictescalatie aan, het kan eveneens 

verrassingsaanvallen ontmaskeren. 

➢ Ook een aantal sociaal-emotionele processen die tot een vertekende perceptie van de uitgroep 

leiden. Tijdens conflicten percipiëren we de groepsleden van de tegenpartij vaak als ‘de anderen’ 

→ ze zijn onbekend, vreemd en anders 

 

Sociaal-emotionele processen maken van de uitgroep de duivel 

➢ Wat we zien in de vijand, ziet deze in ons 

o Eigen doelen zien we als gerechtvaardigd en eerlijk, terwijl de doelen van anderen als 

‘slecht en egoïstisch’ gepercipieerd worden 

➢ ‘Vijandig media fenomeen’ (Vallone, 1985) 

o We zijn er vaak van overtuigd dat de media dikwijls vertekende informatie versterkt 

die ‘in ons nadeel’ werkt. We denken dat de media ‘de kant’ van de anderen kiezen. 

➢ Groepsdenken 

➢ Infrahumanisatie en dehumanisatie 

o Dehumanisatie = de perceptie dat de anderen niet menselijk of ‘submenselijk’ zijn. 

Het is gebaseerd op kwaadaardige stereotypen over uitgroepen. Gevoed door 

dehumanisatie kan sporadisch geweld in een systematische en door de staat erkende 

genocide escaleren. Agressie tegen uitgroep wordt door dehumanisatie 

gerechtvaardigd. 

o Denk maar aan de Holocaust: toen de nazi’s hiermee begonnen, werden Joden 

geportretteerd als ziekteverspreidende ratten die moesten uitgeroeid worden. 

 

4.5 Bedreigingscapaciteit 

Het lijkt logisch dat de mogelijkheid om iemand te straffen belangrijk is in het voorkomen van zulke 

escalatie. → men zal minder het conflict opzoeken als men weet dat er een straf aanhangt. 

➢ Bedreiging kan effectief zijn als stok achter de deur, maar is verleidelijk ze ook echt te gebruiken. 

 

Studie van Deutsch en Krauss (1960) → deelnemers werkten per twee in een gesimuleerde omgeving  

waarbij elk de leiding had over een transportbedrijf. Omdat ze dezelfde weg moesten delen, waren ze 

verplicht samen te werken.  

(1) Één van beide kreeg de mogelijkheid de andere partij de toegang tot de weg te blokkeren en 

zo de eigen winst te verhogen 

(2) Beide kregen dezelfde mogelijkheid 

➢ Deelnemers gaan vaker de weg blokkeren van zodra ze hiertoe de middelen kregen, zelfs als ze 

allebei de mogelijkheid kregen. ZELFS als beide hier schade aan leden. 

➢ Deze resultaten suggereren dat mensen de neiging hebben om dwangmiddelen te gebruiken, 

waardoor eigen winst echter gereduceerd wordt.  
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Hoofdstuk 12: Groepsprestaties 

1. Collectieve processen 

De aanwezigheid van anderen heeft een enorm effect op ons als ‘sociaal dier’. Heel veel activiteiten 

doen we ook samen, denk maar aan de trein nemen en nadien in de Flanders Expo je examens 

afleggen. 

➢ Maar heeft de aanwezigheid van anderen dan een effect op onze prestaties? Worden ze slechter? 

Of net beter? 

 

Een collectief = een verzameling personen die aan een gemeenschappelijke activiteit deelnemen, 

maar weinig direct met elkaar in interactie gaan. 

Een groep = een set personen die minstens een van de volgende karakteristieken bezitten: 

• Directe interactie met elkaar 

• Gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie (zoals geslacht, ras of etnische groep) 

• Gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot 
 

1.1 Sociale facilitatie 

Coactie = een vorm van samenwerking waarbij de kwantiteit en kwaliteit van de individuele prestatie 

in aanwezigheid van anderen duidelijk identificeerbaar en meetbaar zijn. 

Sociale facilitatie = collectief proces waarbij een individu door de aanwezigheid van anderen 

eenvoudige taken beter uitvoert, maar gehinderd wordt bij prestaties op moeilijke taken. 

 

Triplett: constateerde dat wielrenners sneller reden per twee dan in een individuele tijdrit. Verder 

onderzoek→ kinderen dienden afwisselend alleen, en samen met andere kinderen, vislijnen op een 

molentje te winden. Ook hier werd opnieuw geconstateerd dat de kinderen sneller werkten wanneer 

ze de taak in aanwezigheid van anderen uitvoerden. 

➢ Waarom? De aanwezigheid van anderen wekt een competitief instinct binnen ons op, waardoor 

we gewoon beter ons best doen en waardoor ons prestaties dan verbeteren. 

 

Verder onderzoek wees op gemengde resultaten, waardoor dan eventjes de interesse in sociale 

facilitatie verloren ging. 

Zajonc: de loutere-aanwezigheidstheorie → tegenstrijdige resultaten verzoenen.  

De aanwezigheid van anderen wekt fysiologische opwinding op, wat de prestaties op gemakkelijke, 

bekende en al geoefende taken verhoogd, en op moeilijke, onbekende taken verlaagd. 

➢ De loutere aanwezigheid → diffuse arousal 

➢ Deze verhoogde arousal zorgt voor dominante response → kwaliteit afhankelijk van type. 
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3 stappen model: 

1. De loutere aanwezigheid van anderen verhoogt 
fysiologische opwinding 

2. Hierdoor reageert individu op de taak met dominante 
respons = de snelste reactie op een gegeven stimulus. 

3. Op gemakkelijke taken (die eenvoudig of goed bekend 
zijn) is de dominante respons meestal correct, waardoor 
prestatie stijgt. Bij moeilijke taken vaak niet, waardoor 
het daalt. 

 
Vinden we sociale facilitatie dan alleen terug bij mensen? 

 
Experiment met kakkerlakken: in een felverlichte doos die door 

een koker verbonden was met een donkere doos. De 

afhankelijke variabele = de tijd die de lichtschuwe kakkerlakken 

nodig hadden om naar de veilige, donkere doos te vluchten. 

➢ Volgens verwachtingen liepen de kakkerlakken sneller per paar dan alleen in de ‘eenvoudige 

loopgang’-conditie. (In deze conditie was de koker naar de donkere doos recht en dienden de 

dieren gewoonweg rechtdoor lopen. In de complexe had men een hoek van 90 graden.) 

➢ Indien er toeschouwers aanwezig waren veroorzaakte dit eveneens sociale facilitatie.  

→ theorie aanvaard. 

 

 

 

 

 

 

 

Echter dient het positieve effect wel genuanceerd te worden. Het effect van sociale facilitatie bij 

eenvoudige taken leidt dan wel tot meer productie, maar de kwaliteit ervan neemt niet toe. Bij 

complexe taken wordt een verlies van zowel kwantiteit als kwaliteit geconstateerd. 

➢ Blascovich et al. (1999) vonden ondersteuning voor het feit dat fysiologische opwinding van 

belang is. De aanwezig van anderen bij een geoefende taak leidde tot cardiovasculaire reacties die 

samengaan met het patroon waarmee we volgens de onderzoekers op positieve uitdagingen 

reageren. Bij ongekende taken leidde dit dan tot een patroon dat gelijk zou lopen met reacties op 

bedreigende situaties. 

3 hypothesen: 
1. Loutere-aanwezigheidstheorie van Zajonc 
2. Verwachte evaluatietheorie van Cottrel 

a. De verwachting om door anderen beoordeeld te worden is essentieel 
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b. Sociale stimuli zijn noodzakelijk voor het sociale facilitatie effect: loutere 
aanwezigheid is voldoende 

c. Onderzoek Cottrel met geblinddoekte deelnemers 
i. Vroegen aan deelnemers om een bepaalde taak alleen uit te voeren, in 

aanwezigheid van twee handlagers of in aanwezigheid van twee 
geblinddoekte handlangers. Het facilitatie-effect werd gevonden in de 
conditie waarin er NIET geblinddoekte handlangers waren, het effect werd 
niet gevonden bij de geblinddoekte.  

3. Distractie-conflicttheorie van Baron 
a. Aanwezige andere personen leiden de aandacht af en creëren een aandachtsconflict 

dat de arousal verhoogt. 
i. We kunnen dikwijls onze aandacht slechts op één doel richten, waardoor de 

aandacht voor de taak en aandacht voor anderen in conflict treden. 
b. Sociale stimuli zijn niet noodzakelijk (luide muziek – lichteffecten kunnen ook) 

i. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat de aanwezigheid van afleidende stimuli 
inderdaad tot hogere taakprestaties kan leiden → bv. Strooptest omdat men 
dan minder op incongruenties let. 

ii. Let wel op, bij moeilijke taken is dit vaak net verhinderend. 
c. Loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facilitatie 

→ welke theorie het bruikbaarst is, is afhankelijk van de situatie 

 

 

1.2 Sociaal lijntrekken 

= Een vermindering van individuele output / prestatie voor gemakkelijke taken als gevolg van het 

samenvoegen van de individuele bijdragen tot een groepsprestatie. 

Collectieve prestaties = enkel de collectieve output van de gemeenschappelijke individuele bijdragen 

is duidelijk, maar de individuele prestaties kunnen niet gemeten worden. 

➢ Denk aan touwtrekken, het is onduidelijk hoeveel trekkracht de individuele teamleden hebben. 

Echter de teamprestatie is wel heel duidelijk en identificeerbaar. 

➢ Of wanneer er in een volle zaal geapplaudisseerd wordt voor de artiest, dan horen we enkel het 

globale geluidsvolume, en niet hoe luid elk individu in de zaal klapt. 

Ringelman (1880)→ indien er meerdere mensen aan een taak werken, stijgt dan de groepsprestatie?  

➢ Hoewel teamprestatie bij grotere groepen stijgt, vermindert de gemiddelde individuele prestaties 

➢ Met andere woorden wordt de marginaal toegevoegde waarde van elk groepslid kleiner naarmate 

de groep groter wordt. 
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Latané et al. (1979) noemen dit fenomeen: sociaal lijntrekken 

= de reductie van de individuele inspanning als gevolg van het feit dat we in een groep presteren. 

➢ Komt vaak voor bij het uitvoeren van eenvoudige motorische taken, maar het delen van 

verantwoordelijkheid met anderen reduceert eveneens de inspanningen bij meer complexe 

prestaties zoals bv. estafettezwemmen. 

2 verklaringen (Ringelmann, 1913) 

1. Coördinatieverlies = de afname van groepsprestatie door een gebrekkige combinatie van 
individuele inspanningen 

a. Bij touwtrekken bv. leidt gebrekkige combinatie (afwisseling van trekken en 
weerstand bieden) tot een verminderde collectieve kracht.  

2. Motivatieverlies = de afname van groepsprestatie door de gebrekkige motivatie van 
groepsleden, waardoor de individuele input daalt 

a. Iedereen rekent er als het ware op dat de rest zijn best wel zal doen. Men vertrouwt 
dat de andere groepsleden de gewenste inspanningen zullen leveren. Hierdoor zijn we 
vaak sneller tevreden over onze eigen bijdrage. 

 

Een experiment van Latané et al. (1979) 

waarin men zogezegde pseudogroepen 

creeërden waarin deelnemers dachten deel 

uit te maken van een groep (maar dit was dus 

niet zo). Ze kregen dan een hoofdtelefoon of 

werden geblinddoekt en kregen de opdracht 

zo luid mogelijk te applaudisseren. In zo’n 

situatie kan men enkel spreken over 

motivatieverlies, omdat de inspanningen niet 

gecoördineerd moeten worden. 

Belangrijke elementen zijn wel: 

(1) De taaknorm: niemand weet wat het gepaste volume is in dit geval. Er zijn met andere 

woorden geen standaarden of richtlijnen waarop men het gedrag kan baseren. Het gebrek aan 

zo’n standaard maakt het onmogelijk eigen gedrag te evalueren. 

(2) Wel duidelijke doelstellingen? → collectieve prestatie wordt beoordeeld door een grotere 

inspanning, een betere planning, controle en toegenomen engagement. 

a. Een belangrijk element die sociaal lijntrekken tegengaat is de identificeerbaarheid van 

de individuele inspanningen.  

b. Ook hier kan de gevoeligheid aan oordelen leiden tot een grotere inspanning.   

➢ We hebben altijd ook ‘parasieten’, mensen die teren op het zweet van anderen. Denk maar tijdens 

een concert, men applaudiseert vollenbak omdat men een extra nummer wil. Echter een paar 

mensen applaudisseren niet (leveren eigenlijk geen inspanning), maar ook zij kunnen mee 

genieten van het extra nummer. 

= mensen die evenveel krijgen, zonder inspanning, als mensen die wel inspanningen leveren. 

o Hoe kleiner de groep, hoe meer we denken dat de bijdragen voor de groep onmisbaar 

zijn; hoe kleiner de kans op parasiteren. 

o Indien groepsleden zich bewust zijn van parasieten daalt de prestaties / inspanningen 

van zij die normaal wel hun best zouden doen = het sukkelaarseffect. 
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De productiviteit van groepen die 

collectieve prestaties leveren, wordt 

ondermijnd door motivatie en 

coördinatieverliezen. Om zicht te hebben 

op de relatieve bijdragen van deze soort 

verliezen, werkt men met pseudogroepen 

(men denkt mee te doen in aanwezigheid 

van anderen).Het verschil in prestatie 

tussen pseudo- en echte groepen geeft 

een indicatie van coördinatieverliezen. 

Het verzschil tussen de potentiële 

productiviteit en de productiviteit van 

pseudogroepen geeft dan de 

motivatieverliezen weer. 

 
Samengevat: Sociaal lijntrekken vermindert/verdwijnt indien: 

• Taaknorm:  

• De taak betekenisvol is voor wie ze uitvoert 

• Identificeerbaarheid van de individuele inspanningen 

• Aanpakken van parasieten  

• Sociale compensatie: mens gelooft dat eigen inzet onontbeerlijk is voor een succesvol 
resultaat  

• De groep sterk gewaardeerd wordt door de deelnemers 

• De deelnemers vrouwen zijn i.p.v. mannen 

• De deelnemers afkomstig zijn van Oosterse culturen i.p.v. Westerse landen 
 

 

Deze figuur vat volledig het schema van collectieve processen samen. 

➢ Voor gemakkelijke taken heb je meer prestatie. Maar dit soort taken scoren net slechter wanneer 

we het collectief uitvoeren. 

➢ Ingewikkelde taken is slechter bij het individueel afleggen en kan stijgen bij collectief uitvoeren. 
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2. Onenigheid en verschillende opinies 

2.1 Opiniedevianten 

Er is echter een schaduwkant aan groepen. Groepen brengen mensen samen, maar dit zijn ook soms 

mensen die het niet altijd met elkaar eens zijn. 

➢ De meeste groepen reageren uitermate negatief en geprikkeld op leden die zich niet schikken. 

Schachter (1951) voerde een klassiek onderzoek uit dat licht werpt op hoe groepen leden met een 

afwijkende mening behandelen. → de bedoeling is dat de groep een gemotiveerd voorstel formuleert 

over een zekere Johnny Rocco, een jonge delinquent. Er zijn twee mogelijke voorstellen 

(1) Ofwel adviseert de groep om Rocco streng te straffen en zenden de groepsleden hem naar 

een instelling 

(2) Ofwel beslissen ze hem te behandelen, met de hoop hem terug op het juiste pad te krijgen. 

De case is opgesteld dat je wellicht keuze 2 kiest. 5 studenten blijken het eens te zijn met de zachte 

aanpak, 2 studenten kiezen voor de harde aanpak (de handlangers). Één van de twee krijgt de 

opdracht zich op den duur te laten overhalen = de slider, de andere wijkt niet af = de deviant. Ten 

slotte is er nog een derde die zich gewoon van bij het begin aansluit bij de rest = de mode. Men 

observeerde een aantal communicatiepatronen; 

➢ De slider, die zich naderhand aanpaste, ontving initieel veel communicatie maar dit verminderde 

nadat hij zich bij de rest had aangesloten. 

➢ De deviant ontving globaal 4x meer 

communicatie dan de slider 

(wellicht om hem te proberen 

overtuigen) 

➢ Sommige groepen hielden het na 

een tijdje voor bekeken en 

negeerden de deviant gewoon. 

➢ De deviant werd dan ook nadien als 

het minst populair en bekwaam 

ingeschat. Terwijl de slider en de 

mode even attractief en bekwaam 

als de rest werd beoordeeld. 

 

 

Kruglanski en Webster (1991): de afwijzing van opiniedevianten stijgt vooral indien de groep in een 

stress situatie dient te beslissen. In dergelijke situaties stijgt bovendien de waardering voor 

conformerende groepsleden.  

➢ Collectieve behoefte aan afsluiting. 

Klokkenluiders: illustraties van hoe groepen met deviantie omgaan. 

= in hechte groepen wordt er vaak een druk opgelegd tot zwijgen. Zelfs in situaties waarin groepsleden 

laakbaar en onethisch gedrag stellen. → we vrezen de consequenties van klikken. 

➢ Eigenlijk zijn klokkenluiders dus klikspanen.  
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Bv. Willy Vermeulen, een corruptiespeurder, werd vakkundig opzijgeschoven na onderzoeken tegen 

toppolitici.  

Of Edward Snowden → één van de bekendste klokkenluiders ter wereld. Hij verspreidde talrijke 

documenten waaruit bleek dat de NSA miljoenen mensen illegaal afluisterde. Er werd een 

arrestatiebevel wegens spionage tegen hem uitgevaardigd. 

Van leden in een groep wordt verwacht de normen te volgen en mee te werken aan collectieve 

doelen, wie hier in faalt riskeert negatief bekeken te worden. = het zwarte schaap effect. 

= ingroepleden worden extremer beoordeeld dan uitgroepleden ofwel positiever bij goede 

prestatie, ofwel negatiever bij slechte prestatie.  

 

2.2  Sociale beslissingsschema’s 

= formele regels die op basis van individuele prediscussies het groepsbesluit beschrijven. 

Onderzoek naar sociale beslissingschema’s tracht regels op te stellen over hoe groepen vanuit een 

veelheid van beschikbare beslissingsalternatieven bij aanvang van het groepsproces uiteindelijk tot 

een besluit komen. (Davis, 1973) 

➢ Sociale beslissingsschema’s gebruiken dus de individuele keuzes om het latere groepsbesluit te 

voorspellen.  

Stel dat we een nieuw logo van de UGent moeten kiezen, het kan blauw – geel of groen zijn. Stel dat je 

dan een groep hebt en bijna iedereen zegt blauw → dan kies je uiteraard blauw. De situatie veranderd 

waarin sommigen blauw zeggen, anderen groen, en anderen geel zeggen. Dan moeten elke 

individuele preferenties vertaald worden naar een groepsoordeel. 

➢ Prediscussie preferenties: alvorens de discussie plaats vindt zijn er al allerlei meningen. DEZE 

moeten dan gecombineerd worden in één groepsproduct / oordeel en pas dan hebben we een 

sociaal beslissingsschema. 

Concept = veel groepstaken hebben een beperkt aantal mogelijke oplossingen die mutueel exclusief 

en eindig zijn.  

➢ Bv. men dient te kiezen uit 6 kandidaten of uit 3 voorwerpen. 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 groepsbeslissingen. Met andere 

woorden, voor elke mogelijke verdeling van individuele preferenties voor de 

groepsbesluitvorming, voorspelt het SBS de waarschijnlijkheid dat de verschillende uitkomsten 

door de groep gekozen worden. 

 

Meerderheids-equiprobabiliteitsregel stelt dat wanneer een meerderheid in de groep een bepaald 

alternatief kiest, dit alternatief uiteindelijk door een groep zal worden gekozen. Indien er geen 

meerderheid is, dan geldt equiprobabiliteit = elk alternatief dat door minstens één lid gesteund 

wordt maakt evenveel kans om gekozen te worden. 

 

Slide 20 en 21 mag je schrappen. 
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Beoordelings-  & probleemoplossingstaken 
Probleemoplossingtaak: een welbepaald alternatief is het correcte antwoord. Er is een objectief 

criterium van succes in termen van redenering, logische regels,… de best passende SBS is waarheid 

wint, mits ondersteund. 

➢ Dit betekent dat groepen slechts het correcte alternatief zullen kiezen indien minstens één 

groepslid de juistheid van die oplossing kan bevestigen.  

Oordeelstaak: geen juist antwoord volgens logische regels. Bv. politiek, esthetiek… → enige criterium 

voor succes is de consensus met de andere groepsleden of externen. De best passende SBS is de 

meerderheidsregel. 

➢ De groep kiest het alternatief dat op voorhand door meerderheid van leden geprefereerd werd. 

 

Minder- en meerderheden 
Zoals we al zagen oefenen meerderheden niet enkel invloed uit via informationele processen maar 

ook via normatieve processen. Terwijl de mogelijkheden van minderheden beperkt zijn tot 

informationele processen. 

Godwin & Restle (1974): bestudeerden de veranderingen in opinies tijdens groepsdiscussies, waarbij 

groepsleden een oordeelstaak dienden uit te voeren. Hierbij werd de opinie van elk groepslid 

nauwkeurig gevolgd.  

➢ De mate waarin eenpersoonsfractie erin slaagt om andere groepsleden aan haar kant te krijgen, 

werd gebruikt als ijkpunt en gelijkgesteld aan een aantrekkelijkheidsscore ‘1’. Meerderheden 

bleken meer aantrekkingskracht te hebben dan minderheden en vooral grote meerderheden.  

o Een dergelijk patroon is moeilijk te verklaren vanuit een informatieperspectief. 

➢ Drawing Power = kunnen fracties in een groep andere individuele groepsleden overtuigen om 

zich bij hen aan te sluiten? Is het mogelijk dat zo’n fractie andere personen bij zich kan lokken? 

Verklaring? 

• Grotere fracties zouden over meer 

argumenten kunnen beschikken om 

de rest te overtuigen. 

• Grotere fracties oefenen meer 

normatieve druk uit, aanpassing 

gebeurt om niet af te wijken. → deze 

verklaring lijkt het meest logisch / 

juist. 

 

→ bij dit soort taak is normatieve invloed > informationele invloed 
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2.3 Groepspolarisaties: de weg naar extreme posities 

Groepspolarisatie = door groepsdiscussie geschapen overdrijving van initiële tendensen in het 

denken van groepsleden.  

➢ Groep is een medium dat initiële keuze versterkt.  

➢ Het gezond verstand suggereert dat groepen meestal voor conservatieve oplossingen gaan en 

daardoor risico’s zullen vermijden. Het is ook mogelijk dat groepsleden na een afgewogen en 

grondige discussie tot een compromis komen. (→ Niet bevestigd.) 

2 processen ter verklaring: 

1. De overtuigende argumentatietheorie = stelt dat de attitudes van groepsleden extremer 
worden naarmate er door groepsdiscussie meer overtuigende argumenten beschikbaar zijn. 

a. Je hoort argumenten waar jij daarvoor al aan gedacht had, die herhaalt worden en 
worden op die manier zelfzekerder. 

b. Je hoort argumenten in een bepaalde richting waar je nog niet aan gedacht had, ook 
hierdoor wordt je mening sterker. 

i. Vooral deze die het meest zorgen voor polarisatie. 
2. Sociale vergelijking = Ontdekken dat je mening ondersteund wordt door anderen en het leidt 

tot een verhoogde motivatie om de norm verder te bevestigen/overdrijven. 
a. Mensen volgen als je ziet dat de meerderheid iets anders denkt. De meerderheid gaat 

dan zelfzekerder worden omdat men ziet dat ze gevolgd worden! 
→ versterken elkaar! 

 

Onderzoek van Stoner → vroeg aan deelnemers om te kiezen tussen een minder of een meer risicovol 

alternatief. Stel je het keuzedilemma voor waarbij dat ene beloftevolle product een mogelijkheid is. 

Hoe groot moet voor jou de kans op megasucces zijn om voor deze optie te kiezen? → deelnemers 

beantwoorden dit individueel voor het groepsgesprek, waarna ze dan in groep samen tot een 

gezamenlijk oordeel dienen te komen. 

➢ In de plaats van voorzichtig of gemiddeld te oordelen, maakt de groep net risicovollere 

beslissingen dan de individuele. 

= Risky Shift = de tendens om in een groep risicovoller gedrag te stellen dan gemiddeld door de 

afzonderlijke individuen wordt gesteld. 

Achteraf gezien nemen groepen niet altijd riskante beslissingen. Het bovenstaande voorbeeld gaat 

over megasuccessen >> lokt inderdaad risicovollere keuzes uit. Echter wanneer het gaat over bv. 

gezondheidsrisico’s, hebben mensen dan weer eerder de neiging voorzichtig te reageren.  

➢ Cautious Shift = groepen die samengesteld zijn uit voorzichtige beslissers, zullen als groep nog 

voorzichtiger worden.  

De drang van groepen om het initiële sentiment onder hun leden te intensifiëren is typerend voor 

zowat elke groepsbeslissing. Bovendien is het meer uitgesproken wanneer de discussie over 

belangrijkere dingen gaat. 

➢ Maar wat gebeurd er dan wanneer men spreekt over extreme oordelen?  

o Groepspolarisatie zorgt voor steeds extremere attitudes tot op het punt waar ze 

totaal niet meer overeenkomen met de rest van de wereld. → mogelijkheid om 

groeps-onenigheid te overkomen. 
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3.Prestaties in kleine, taakgerichte groepen  

3.1 Groepsprestatie: Het combineren van individuele bijdragen 

Hoe goed zijn prestaties van een groep in vergelijking met individuele prestaties? 

➢ Afhankelijk van de groepsleden, talenten en sociale vaardigheden.  

➢ Echter is de relatie tussen potentieel en prestatie niet eenduidig en hangt die af van de 

taakvereisten..  

= de mate waarin een taak opdeelbaar is, het type van groepsuitkomst dat dient bereikt te 

worden, maar ook de regel waarmee de inbreng van individuen gecombineerd wordt in een 

groepsuitkomst. 

 

Volgens Steiner (1972): Werkelijke productiviteit = potentiële productiviteit – procesverliezen  

➢ Procesverliezen treden op door gebrekkige coördinatie of door lage motivatie. 

➢ Procesverliezen afhankelijk van: 

a) Opdeelbaarheid van de taak 

b) Maximaliserende en optimaliserende uitkomsten 

a. Maximaliserende taken: vergen een zo groot mogelijke, kwantitatieve output. 

b. Optimaliserende taken: vragen om een kwaliteitsvolle, correcte uitkomst. 

➔ Motivatieverliezen zijn belangrijker bij optimaliserende taken, coördinatieverliezen 

zijn belangrijker bij maximaliserende taken. 

c) Combinatieregels individuele bijdragen in groepsproduct. 

➢ Productiviteit afhankelijk van: 

a) De aard van de taak en de eisen die daardoor aan de samenwerking gesteld worden 

b) De mogelijkheden van de groepsleden. 

 

Indien de juiste leden aan de juiste deeltaak werken, stijgt de groepsproductiviteit. Indien de groep er 

echter niet in slaagt om de taken goed te verdelen, dan zal de groepsprestatie onder druk staan.  

We maken een onderscheid tussen 4 types combinatieregels: 

1. Additieve taak 
a. Groepsprestatie = som van individuele prestaties  
b. de samenwerking is effectief als alle groepsleden zoveel mogelijk bijdragen 

i. bv. geld doneren aan een goed doel, applaudisseren… 
c. taken die een minimum aan interactie vergen, en gevoelig zijn aan motivatieverliezen. 

2. Conjunctieve taak 
a. De groepsprestatie wordt bepaald door het groepslid met de geringste capaciteiten  

i. Succes of falen is m.a.w. afhankelijk van ‘de zwakste schakel’. 
b. Groepsleden zijn volstrekt afhankelijk van elkaar, en de taak kan enkel succesvol 

afgerond worden indien iedereen bijdraagt. 
i. Bv. team van bergbeklimmers die samen de top willen bereiken 

c. WEL → Köhlereffect: de zwakke schakel wordt zodanig gemotiveerd meer zijn best te 
doen dat de individuele prestatie stijgt. 
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3. Disjunctieve taak 
a. De groepsprestatie is afhankelijk van de capaciteiten van het beste groepslid 
b. Groepsleden kunnen verschillende oplossingen bedenken, maar er is slecht één juiste 

oplossing / één succesvol idee. 
i. Quiz, probleemoplossende groep,.. 

c. In principe hebben groepen een voordeel op zulke taken, simpelweg omdat men met 
meer is om tot deze oplossing te komen. Hoe meer mensen, hoe groter de kans dat 
men het sneller vind. 

d. Vooral onderhevig aan cöordinatieverliezen. 
4. Compenserende taak 

a. Taken waarbij de groepsleden hun bijdragen op elke manier die ze maar willen 
kunnen combineren 

i. Bijdragen sommeren, gemiddeldes bepalen,… 
b. Bij het nemen van een gemiddelde: groep presteert meestal goed. Echter indien een 

groepsoordeel te veel bepaald wordt door een dominant maar niet-competent 
individu dan dalen de prestaties.  

 

Tabel Steiner (1972) 

Type taak Effect op groepsproductiviteit 

Additief Beter dan het beste groepslid 

Compenserend Beter dan de meeste groepsleden 

Disjunctief (objectief) Gelijk aan het beste groepslid 

Disjunctief (oordeel) Slechter dan het beste groepslid 

Conjunctief (ondeelbaar) Gelijk aan het slechtste groepslid 

Conjunctief (deelbaar) Beter dan het slechtste groepslid (als taken goed verdeeld zijn) 

 

Charles Bukowski → er is een artillerie en men moet een kanon opstellen op de vijand. De manier 

waarop men dit doet is het gemiddelde nemen van de individuele input. Fouten van over-en 

onderschatten worden op die manier gebalanceerd. “Hoe ver bevindt de vijand zich van ons??” 

➢ De ene zegt 325 yards, de andere zegt 400, nog een andere zegt 100, dan weer 800,…. 

➢ Het gemiddelde van de individuele inschattingen was 445, dus dit was wat men gebruikte → leed 

tot een succesverhaal.  

 

3.2 Brainstormen 

= een techniek om in groep creatieve ideeën te genereren, waarbij groepsleden aangemoedigd 

worden vrijuit te spreken, zonder elkaars bijdragen te bekritiseren. 

➢ De nadruk ligt vooral op kwantiteit en minder op kwaliteit. Na de brainstorm kan dan alles 

geëvalueerd worden en eventueel verder uitgewerkt. 

Basisprincipes door Axel Osborne: 

• Formuleer alle ideeën die in je opkomen, bizar of niet bizar 

• Hoe meer ideeën, hoe beter 
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• Maak je geen zorgen over de kwaliteit van de ideeën 

• Bekritiseer en evalueer de ideeën van anderen niet 

• Praktische overwegingen zijn niet relevant en gebeuren pas later 

• Zorg voor een ontspannen en coöperatieve sfeer 

• Alle ideeën behoren tot de groep, voortbouwen op elkaars ideeën moet kunnen 
 

Hoewel brainstormen tot op de dag van vandaag een populaire methode is, wees onderzoek it dat dit 

vertrouwen ongegrond is…  Nominale groepen produceren vaak meer en betere ideeën dan 

interactieve groepen. 

Nominale groep = een aantal individuen dat alleen en onafhankelijk van elkaar werkt. Door de 

individuele prestaties op te tellen, hebben we een vergelijkingsstandaard voor de prestaties 

van interactieve groepen met een gelijk aantal individuen. 

 Mullen et al. (1991) kwamen tot de conclusie dat brainstormgroepen vaak slechts de helft van de 

productie behalen van nominale groepen van evenveel personen.  

➢ Maar hoe komt dit dan? 

➢ Problemen: 

• Productieblokkering: doordat men naar anderen moet luisteren, brengt men zelf minder 
ideeën in de groep (je moet je beurt afwachten om aan het woord te komen).  

o Alleen werken doe je op eigen tempo en zonder afgeleid te worden. 

• Profitariaat: de motivatie om bij te dragen daalt als anderen productief zijn 
o Je genereert geen ideeën in de tijd die je spendeert om naar anderen te luisteren 
o Soms het gevoel dat eigen inspanningen er niet toe doen, de rest doet het wel… 

• Evaluatieverwachting: vrees voor kritiek van anderen om als bizar over te komen 
o Hoewel ideeën bizar mogen zijn, zijn we minder creatief en net meer geremd in 

aanwezigheid van anderen. 

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

o Individuele norm kan beïnvloed worden door de prestaties van anderen. Initiële 
zwakke groepsprestaties worden gecontinueerd omdat elk individu zich spiegelt aan 
de overheersende lage norm. 

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

 

Leden van brainstormgroepen: 

• Evalueren de eigen prestaties positiever dan individuen in nominale groepen 

• Denken dat de groep beter presteert 

• Vinden de taak leuk 

→ Illusie van productiviteit 
Groepsbrainstormen kan wel andere voordelen geven: 

➢ Het kan gewoon een leuke ervaring zijn die welbehagen en cohesie schept. 

Voordelen van elektronische brainstorming: 

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

• Profitariaat kan beperkt worden door online registratie van alle individuele bijdragen 
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• Evaluatieverwachting is geringer omdat groepsleden anoniem kunnen bijdragen 

• Prestatiematching is geringer omdat discussie parallel verloopt via verschillende discussie-
aders / threads 

• Groepsleden worden gestimuleerd door de ideeën van anderen te zien 
 

3.3 Vertekende steekproeftrekking 

Groepsbeslissingen zouden in principe sowieso beter moeten zijn, ze zijn gebaseerd op meerdere 

perspectieven en een grotere informatieverzameling. Brainstorming bevordert daarnaast creativiteit 

maar niet de objectiviteit en volledigheid van informatieverzameling.  

➢ Onderzoek heeft echter uitgewezen dat het helemaal niet evident is om gedurende 

groepsdiscussies alle beschikbare informatie op tafel te krijgen (Stasser, 1992) 

➢ Er werd aangetoond dat groepen vooral gedeelde informatie bediscussiëren = feiten die voor de 

discussie al bekend waren. Daarnaast kwam unieke informatie = feiten waarover slechts één lid 

beschikt, veel minder aan bod. 

➢ Dit fenomeen noemt Stasser de vertekende steekproeftrekking = de kans is groter dat vooral de 

gedeelde informatie besproken wordt, terwijl de unieke informatie weinig kans maakt om aan bod 

te komen.  

o Hoe meer mensen een informatie-item kennen, hoe groter de kans dat het in de 

inhoud van het groepsgesprek voorkomt. 

Als gevolg van de vertekende steekproeftrekking wordt de kans op foutieve beslissing groter. Dit is 

zeker zo wanneer bepaalde informatie die essentieel is om het juiste alternatief te kiezen, unieke 

informatie is en als het ware verstopt zit bij de afzonderlijke groepsleden. 

 = hidden profiles 
= een verdeling van informatie waarbij de individuele groepsleden de beste oplossing 

niet kunnen herkennen, tenzij ze alle informatie uitwisselen. 

Onderzoek door Reimer: een meta-analyse bracht aan het licht dat gemiddeld 54% van de gedeelde en 

34% van de unieke informatie aan bod komt. Daarnaast constateerde men eveneens dat de hoogste 

niveaus van vertekende steekproeftrekking voorkomen wanneer er gekozen moet worden uit een 

groot aantal beslissingsalternatieven en wanneer groepsdiscussies lang duren. 

➢ Echter wanneer de groep er zich van bewust is dat niet iedereen over dezelfde informatie 

beschikt, is de kans groter dat ze hun informatie zullen doorgeven. 

➢ Groepsnormen kunnen met andere woorden de uitwisseling van unieke informatie beïnvloeden. 

Een probleem is wel dat groepen met een grotere taakervaring en een langere geschiedenis van 

samenwerken meer geneigd zijn aandacht te richten op gedeelde informatie.  

➢ In groepen waarin men veel (of enkel) gedeelde info bediscussieert, vindt men dat de andere 

groepsleden meer competent zijn, meer kennis hebben en meer te vertrouwen zijn. 

 

Objectief gezien hadden groepen die enkel unieke informatie kregen, veel meer elementen van de 

puzzel ter beschikking. Hoe komt het dan dat ze zichzelf lager inschatten?  

➢ Groepsleden die gedeelde informatie vermelden worden als het ware beloond >> mensen 

knikken, “ja dat dacht ik ook”, krijgen bevestiging voor wat men zegt. Bij unieke info minder/niet 



 
79 

 

DEZE TABEL IS ECHT BELANGRIJK, BEREID U 

VOOR OP EEN EXAMENVRAAG HIEROVER!!!!! 

Pak nu dat er twee kandidaten zijn om 

voorzitter te worden voor VPPK. 

Als de unieke informatie een bepaalde 

kandidaat aanwijst, die ook door de gedeelde 

info aangewezen wordt >> bv. A is beter volgens 

gedeelde informatie, maar ook volgens unieke 

informatie dan is er geen probleem.  

Het is alleen een probleem wanneer in de unieke informatie de positieve elementen van een 

kandidaat weggestoken zijn (hidden profile). Positieve elementen waardoor een kandidaat beter is, 

wegsteken. Als alle info uitgewisseld zou worden zou je misschien voor die kandidaat kiezen, maar dat 

gebeurt niet want die positieve elementen, die men dus wegsteekt, komen niet aan bod!!  

Groepje van 4 personen: om het gemakklijk te maken geef je elk van deze leden geef je iedereen 

dezelfde informatie, alle cijfers zijn gelijk. Wat krijgt lid 1? >> negatieve items van A. wat krijgt lid 2? >> 

ook twee negatieve items van A (zelfde als lid 1 gekregen heeft). Men krijgt dan ook wel goede items 

te horen= GEDEELDE ITEMS. → je krijgt een neutraal profiel, met zowel positieve als negatieve items. 

Voor kandidaat B krijg je 3 negatieve items, hetzelfde voor elk lid. Nu krijgt elk lid een ander positief 

item te horen = UNIEK. Vertellen ze aan elkaar wat ze elk te horen gekregen hebben, dan heeft men in 

totaal 4 positieve items. 

Wat zit er in de groepsdatabank / totaal over “A negatief gedeeld?” → ah ja, hij was een bisser en hij 

leent soms geld van anderen. A  positef? → hij helpt anderen veel en hij zorgt goed voor zijn klein 

broertje. Top 

Wat zit er dan in de groepsdatabank voor B?? negatieve info was gedeelde informatie MAAR we 

weten nog dat voor positief men unieke informatie kreeg (elk lid iets anders) → nu, tesamen is dit 4!!!  

➢ Denk nu eens na… wat zullen de leden logischerwijze elk individueel kiezen?? Kandidaat A is 

neutraal, B heeft veel meer negatief t.o.v. positief! → A komt beter over 

➢ EIGENLIJK EEN VERKEERDE KEUZE!!! Als men naar de groepsdatabank kijkt heeft kandidaat B meer 

positieve items! → als alle informatie in de groep zit dan zou men logischerwijs voor B kiezen.. 

o Dit is DE clue van heel het hidden profile- fenomeen 

o Het positieve van B is als het ware “weggemoffeld” . 

In zoverre een taak een hidden profile gehalte heeft, leidt het niet uitwisselen van unieke informatie 

tot problemen. → geen hidden profile, dan maakt het natuurlijk niet uit! 

 

Status heeft effect op de mogelijkheden om unieke informatie in de discussie te brengen. 

➢ Lage status groepsleden hebben de neiging te vertellen wat iedereen al weet, waardoor zij in hun 

kennis met bevestigende knikjes geaffirmeerd worden. 

➢ Unieke info vanwege experts en hoge statusleden wordt beter herinnerd. 

o Als een groepslid een expert is, is iedereen meer geneigd daar naar te luisteren. 

o Teamleden met een hoge status delen ook unieke informatie! 
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3.4 Groepsgeheugen: samen onthouden 

Transactief geheugen: de groep kan beschikbare informatie verdelen onder de groepsleden, 

waardoor de leden elk apart een portie van de info kunnen onthouden? 

➢ Dit systeem werkt het beste wanneer het duidelijk is wie wat moet onthouden!  

➢ Daarbij wordt de informatie het best toegewezen aan een groepslid dat over de nodige expertise 

en motivatie beschikt. 

Diffuse status karakteristieken = op basis van soms demografische variabelen (leeftijd, geslacht,…) 

zouden we geneigd zijn bepaalde taken toe te wijzen aan bepaalde vrouwen. 

➢ Op basis van één kenmerk beslissen om iemand een bepaalde rol te geven. 

➢ Is het dan niet beter om naar bekwaamheden te kijken? 

Inefficiënte toewijzing van informatie = grootste bedreiging voor verliezen. Dit moet bewaakt worden 

en verbetert over tijd. (coördinatieverlies) 

Voordeel bij complexe taken die het simultaan gebruik van meerdere informatiebronnen eisen.  

➢ Transactief geheugen is gerelateerd aan betere taakprestaties en creativiteit. 

 

3.5 Heuristieken 

Heuristieken = een korte weg nemen om tot een oordeel te komen; vaak o.b.v. intuïtie of ervaring. Ze 

leiden echter vaak tot een verkeerd oordeel. 

Zijn groepen objectiever dan individuen? Individuen benaderen een probleem vaak met een aantal 

verwachtingen waarbij ze vooral zoeken naar bevestigende informatie voor hun theorie. 

Dawes onderzocht dit door aan deelnemers te vragen 

zich een oordeel te vormen over een scenario waarbij 

een bedrijf de productieafdeling naar lagelonenlanden 

wou overbrengen. De deelnemers werden ingedeeld in 

groepen volgens opinie (voor, tegen, of gemiddeld 

verdeeld). Bovendien was er een controleconditie 

waarin individuen alleen werkten. Deelnemers mochten 

info lezen dat hun oordeel bevestigde of ontkrachtte. De 

figuur hiernaast toont dat unanieme groepen de 

grootste vertekening toonden. Ze gingen op zoek naar 

confirmerende informatie. Groepen met devianten 

deden dit minder. → unanieme groepen vormen een 

slechte conditie om objectief naar info te zoeken. 

➢ Groepen vertonen dezelfde (confirmatie)vertekeningen in de informatieverwerking als individuen, 

maar zelfs nog in grotere mate.  

o Groepen zijn nog meer geneigd de nadruk te leggen op de representativiteit van 

gebeurtenissen, de overschatting dat iets zal gebeuren op grond van typische 

kenmerken ervan; 

➢ Groepen passen meer de ‘basisfrequentie valstrik’ toe → te weinig gebruik maken van numerieke 

basisfrequenties en te veel oordeel baseren op de levendige informatie. 
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Hinsz et al. (1997): “Indien een vertekening, fout of tendens individuen ertoe brengt om informatie op 

een bepaalde manier te verwerken, dan vinden we die tendens in overdreven mate terug in groepen.” 

➢ Verstrikking = escalatie-effect = wanneer het engagement voor een falende actie wordt verhoogd 

om de al gedane investeringen te rechtvaardigen → escalatie van het engagement.  

o Groepen doen dit nog meer dan individuen. 

▪ Bv. De bouw van een ringweg in Boston, oorspronkelijk project kostte 2,6 

miljard dollar en was bedoeld te eindigen in 1995. Uiteindelijk werd het 

project pas in 2007 afgesloten met een prijskaartje van 15 miljard dollar. 

Simpelweg omdat men gaandeweg al zo veel had geïnvesteerd. 

 

3.6 Strategieën die groepsefficiëntie verhogen 

Onderzoek heeft uitgewezen dat winsten in groepseffeciëntie kunnen worden verkregen door de 

implementatie van specifieke strategieën.  

(1) Normen  
Normen die aanzetten tot kritische en grondige verwerking van info bevorderen groepsprestatie. 
➢ Galinsky en Kray (2004) vonden dat als groepen geprimeerd worden tot tegenfeitelijk denken (het 

zich voorstellen van alternatieve gebeurtenissen en uitkomsten die gemakkelijk gebeurd zouden 
kunnen zijn, maar niet voorkwamen in realiteit) ze nadien meer unieke informatie bespreken.. 

➢ De verhoogde motivatie om info te verwerken, leidt tot een betere verspreiding en integratie van 
informatie. >> kwaliteit van oordelen en beslissingen stijgt. 

 

(2) Duidelijke doelstellingen  
Duidelijke doelstellingen leiden tot betere groepsprestatie, echter alleen als ze specifiek, uitdagend en 
haalbaar geformuleerd zijn. 
 

(3) Beloningen 
➢ Gepersonaliseerd, collectief of hybride 
➢ Tegengestelde effecten op pro-sociaal gedrag en individuele inspanningen 

o Gedeelde beloningen wakkeren een prosociale motivatie aan, waarbij aandacht 
uitgaat naar de wederzijds interactie en uitwisseling tussen teamleden. 

o Leidt echter eveneens tot afname van individuele verantwoordelijkheid waardoor er 
minder inspanningen geleverd worden (>>sociaal lijntrekken) 

 

(4) Planning/strategie  
Dit is vooral belangrijk indien de groep beschikt over de nodige expertise. 
➢ Gurtner et al. (2007) vonden dat groepsprestaties significant verbeteren wanneer groepen de 

instructies kregen om expliciet na te denken over de taakprestatie en hoe ze die kunnen 
verbeteren. 

➢ Onderzoek door Wooley et al. (2008) toonden aan dat om goed gebruik te maken van de 
beschikbare expertise, het belangrijk is om de aanpak van de taak expliciet te plannen.  

o Ze vroegen aan groepen van vier leden om een terroristisch complot op te lossen. 
Groepen waren zo samengesteld dat ze ofwel een expert in verbaal geheugen en 
gelaatsherkenning hadden, of geen expert. 

o De teams in de controleconditie moesten expliciet bespreken wie voor welke info 
verantwoordelijk stond. De andere teams kregen geen instructies. 

o Planning had geen effect op de prestatie van de non-expertgroepen. Groepen met 
experts deden het daarentegen veel beter wanneer ze een planning hadden. 
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Zelfstudie, niet gezien in les  

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. 

➢ Voorbeeld: Invasie van de Varkensbaai: John F. Kennedy probeerde aan de hand van een geheime 

operatie het regime in Cuba omver te werpen. Toen landde er een brigade van door VS getrainde 

Cubaanse opstandelingen op het strand, niets liep als gepland. 

o Dag 1: geen enkele van de vier schepen met voorraden en munitie kwam aan. Twee 

ervan werden door Cubaanse luchtmacht tot zinken gebracht. 

o Dag 2: brigade werd door 20.000 manschappen omsingeld. 

o … 

➢ Het was een militaire catastrofe, een echte blunder. Nadien vroeg Kennedy zich af: hoe konden 

we nu zo dom zijn?  

Dit is een voorbeeld van perfect falen, een rampzalige beslissing. Nochtans waren Kennedy en zijn 

team een ‘dreamteam’ >> het lag dus zeker niet aan een gebrek aan individueel gebrek MAAR aan 

manier waarop men tot het ‘beste en briljant’ idee gekomen was. 

 

4.1 Het groepsdenken model 

Janis → het model onderscheidt een aantal factoren die de aanleiding kunnen vormen tot 

groepsdenken. Groepsdenken heeft een aantal kenmerken die tot negatieve gevolgen kunnen leiden. 

➢ Hierbij hanteert hij zeven criteria waaraan de groep moet voldoen voordat er sprake kan zijn van 

groepsdenken. 

Antecedente factoren 

• Hoge mate van cohesie 

• Structurele factoren 
o Onsystematische procedures 
o Isolatie 
o Directieve leiding 

• Stressvolle context 
 

       ↓leidt tot  

GROEPSDENKEN 

↓ 

Symptomen 

• Gesloten groepsgeest → niet meer kritisch kunnen denken en accuraat kunnen inschatten, 
zien zichzelf als de good guys, de anderen zwak en immoreel 

• Overschatting van de groep → “als onze leider en groep ervan uitgaan dat alles oké is, moet 
het plan wel lukken” → gevoel van oneindig vertrouwen, bewondering voor groepsleider 

• Verhoogde druk tot uniformiteit → wanneer een groep van individuen die elkaar 
respecteren, tot een consensus komt, gaan leden ervan uit dat het de waarheid moet zijn. 
Dit vertrouwen vervangt het individuele, kritisch denken en onafhankelijke inschatting. 
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o Druk op dissidenten 
o Zelfcensuur 
o Illusie van eensgezindheid  

 

↓ 

Gevolgen 

• Gebrekkige besluitvorming 
o Gebrekkige infoverzameling 
o Selectieve en vertekende infoverwerking 
o Onvolledig onderzoek van alternatieven en objectieven 
o Beperkte inschatting van risico’s verbonden aan de gekozen opinie 
o Initieel verworpen alternatieven worden nauwelijks/niet herbekeken 
o Nalatigheid inzake de uitwerking van noodplannen 

• Grote kans op foutieve besluitvorming 
 

 

 

4.2 Empirische onderzoeken 

Succes van model staat niet in verhouding met de empirie. Er zijn weinig onderzoeken naar gedaan, 

hoe komt dit? 

• Methodologische problemen 

o Het grote aantal antecedente variabelen die groepsdenken veroorzaken, vereist een 

flink aantal onafhankelijke variabelen. Het grote aantal symptomen vereist daarnaast 

dan weer een groot aantal metingen. 

• Theoretische ambiguïteiten 

o Groepsdenken model kan geïnterpreteerd worden door ervan uit te gaan dat het 

alleen voorkomt indien alle antecedente factoren aanwezig zijn. 

o Kan ook geïnterpreteerd orden als een additief model: hoe meer factoren aanwezig 

>> stijging in groepsdenken. 

• Operationalisaties concepten onduidelijk 

o Daardoor weinig houvast 

Case studies en experimenten 

➢ Bepaalde onderzoekers focussen zich op gevalstudies, anderen gebruiken experimenten waarin 

men zich vooral ging richten op de effecten van groepscohesie. 

o Gevolgen? 

▪ Cohesie an sich geen goede predictor 

▪ Combinaties van cohesie met andere variabelen 

➢ Geen volledige ondersteuning model, noch ontkrachting ervan 
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4.3 Groepsdenken voorkomen 

Doorbreek isolement 

• Raadpleeg buitenstaanders 

• Vraag experten om standpunten van de groep in vraag te stellen 

 

Doorbreek conformiteit  

• Installeer aparte werkgroepen en commissies elk met een eigen leider, die regelmatig aan 
de groep rapporteren 

• Laat iemand de rol van “advocaat van de duivel” vertolken 

 

Leiderschapsstijl  

• De leider blijft onpartijdig tot de beslissing genomen is 

• Leiders moedigen kritisch denken aan 

 

Genereer alternatieven 

• Alle mogelijke reacties van andere partijen worden besproken, ook de positieve reacties 

• Laat de mogelijkheid open om op een beslissing terug te komen 

 

Computertechnologie 
Computergestuurde discussiegroepen: 

➢ Bevorderen anonimiteit 

➢ Reduceren statusverschillen 

➢ Beperken de rol van leiders 

➢ Verlopen parallel 

➢ Kunnen geregistreerd worden 

➢ Richten de aandacht op ideeën i.p.v. relaties  

Dit alles kan groepsdenken tegengaan. 

 

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 
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Hoofdstuk 13: Stereotypen, vooroordelen en discriminatie 

1.Woord vooraf en enkele uitgangspunten 

Onderzoek wijst uit dat 37% van de ondervraagde personen van vreemde herkomst het gevoel had te 

worden gediscrimineerd. Nog verontrustender is dat 12% van hen verklaarde slachtoffer te zijn van 

een racistisch geïnspireerde misdaad.  

➔ In Nederland en België was meer dan de helft v/d inwoners van Noord-Afrikaanse of 

Turkse afkomst van mening dat etnische discriminatie wijdverbreid is. 

De aanwezigheid van etnische minderheden vormt de basis voor maatschappelijke wrijvingen en 

bezorgt veel mensen een gevoel van onbehagen. Immigratie is in heel wat Europese landen een 

controversiële kwestie. 

➔ Discriminatie is van alle tijden en komt overal voor!  

Daarnaast heeft migratie en beleid ten aanzien van etnische minderheden een belangrijke politieke 

weerslag → denk aan Vlaams Belang en Partij Voor de Vrijheid. 

  

Stereotype = mentale constructie over individuen uit een sociale categorie, die welbepaalde 

kenmerken delen 

(Etnische) discriminatie = leden van andere etnische culturele groepen die op een andere wijze 

behandeld worden dan leden van de eigen groep. 

Vooroordeel = dit is negatief affect tegenover personen, gebaseerd op hun lidmaatschap aan 

bepaalde groepen.  

➔ Vooroordelen hebben uiteraard negatieve gevolgen voor personen die er het 

slachtoffer van zijn.  

➔ Soms zijn de gevolgen beperkt, maar in andere gevallen ontnemen ze de kansen op 

zelfontwikkeling en op het leveren van betekenisvolle bijdragen aan de maatschappij.  

 

 

Deze drie concepten zijn heel sterk met elkaar gelinkt. Stereotypen en vooroordelen worden vaak 

door elkaar gehaald. Een stereotype kan leiden tot vooroordelen. Bv. stereotype van een groep → ze 

zijn lui → als jij lui negatief vindt kan jouw affect tegenover deze groep ook veranderen = vooroordeel. 
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Onderzoek van Allport en Postman:  
• Onderzoeksdeelnemers 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 vast hield.  

• Eén deelnemer bekeek de tekening heel kort en beschreef de inhoud ervan aan een andere  

• De tweede deelnemer (die de tekening niet gezien had), beschreef de inhoud ervan aan de 

derde, en die aan de vierde,…  

• Resultaten:  

➔ In meer dan de helft van de sessies werd in de laatste beschrijving onterecht in de 

handen geplaatst van de zwarte man.  

➔ Er waren zelfs deelnemers die stellig rapporteerden dat de zwarte man bedreigend 

overkwam en met het scheermes zwaaide. 

• De effecten van vooroordelen op de perceptie van etnische minderheidsleden kunnen echter 

ook verstrekkende gevolgen hebben. 

Recenter onderzoek van Oreopoulus 
Valse applicaties werden verstuurd voor in totaal 3.255 vacatures. Sommige brieven werden 

verzonden door zogenaamd “gewone” Canadezen, wat bleek uit de Engelstalige naam bovenaan. 

Andere brieven droegen een Indische, Chinese of Griekse naam. Uit al de brieven bleek dat de 

kandidaten vloeiend meerdere talen spraken, ervaring hadden in ondernemingen en aan hoog 

aangeschreven scholen hadden gestudeerd. Daarnaast ook ervaring met vrijwilligerswerk, goede 

sociale vaardigheden,… 

➔ Niet minder dan 15,7% van de kandidaten met Engels klinkende namen werden 

uitgenodigd voor een gesprek 

➔ Slechts 6% van de sollicitanten met vreemde namen 

➔ M.a.w. leden van etnische minderheden kregen bijna 3x minder de kans om 

uitgenodigd te worden.  

 

2. De tentakels van vooroordelen 

In de VS lijkt vooroordeel op de terugweg, in Europa is er een opleving van antimigrantensentiment in 

de late jaren 1980 - 1990. Nadien zijn er land-specifieke evoluties, afhankelijk van werkloosheid en 

migratiestromen.  

>> Openlijke, grove vormen van racisme nemen af 

(US) MAAR 

>> Tabellen hiernaast: “in welke mate schrijf je 

volgende kenmerken toe aan zwarte Amerikanen.” 

>> 1933: zwarte Amerikanen zijn onwetend, dom, lui 

en bijgelovig >> naarmate de tijd vordert zie je dit 

percentage enorm afnemen! 

>> Onderste tabel: “in welke mate zou je het oké 

vinden als je een zwarte persoon had als…” 

>> Cijfers spreken voor zich, naarmate de tijd vordert zie je dat mensen dit oké vinden 
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2.1 Subtiele en grove vooroordelen 

Subtiele vooroordelen = een negatieve attitude over etnische minderheden die enkel tot uitdrukking 

komt wanneer de expressie veilig is, sociaal aanvaardbaar lijkt en gemakkelijker te rationaliseren is. 

➔ Subtiel racisme = vorm van verborgen racisme die geuit wordt wanneer het 

gemakkelijk te verdedigen is, sociaal aanvaardbaar,…  

➔ “ik ben geen racist, maar…” 

➔ “Zij onderschrijven onze waarden en normen niet” >> verantwoordelijkheid wordt bij 

hen gelegd 

Grove vooroordelen = een combinatie van een positieve attitude tegenover etnische segregatie en 

uitgesproken negatieve gevoelens tegenover minderheden. 

Experiment Dovidio 

Participanten waren blanke Amerikanen en kregen een fictieve rechtszaak te zien waarin een 

verdachte een agent had vermoord. Verdachte was of zwart, of blank → participanten moesten dan 

oordelen of deze persoon de doodstraf verdiende of niet. Men kreeg vooraf dan videofragmenten te 

zien van 5 juryleden, die hun mening deelden over al dan niet doodstraf. 

➔ Mensen die hoog scoren op grove vooroordelen zullen de zwarte verdachte sneller de 

doodstraf geven dan witte. + maakte niet uit welke huidskleur de juryleden hadden. 

➔ Lage scoorders op vooroordelen: wat je hier ziet is interessant. In situatie waarin alle 

juryleden blank waren, zag je dat die lage scoorders geneigd waren om blanke 

verdachte sneller doodstraf toe te dienen dan zwarte. 

▪ Moment dat er één zwart jurylid tussen zit, die ook de doodstraf aanraadt 

zien we iets heel anders. → alle laag-scoorders zullen sneller zwarte 

verdachte doodstraf aanraden 

▪ Hier zien we dat sociaal aanvaardbare terugkomen, één zwart jurylid 

zegt dit ook… valt “beter uit te leggen”.  

 

Meertens & Pettigrew: ontwikkelden de subtiel-racisme-schaal, 3 concepten: 

1. Traditionalisme: idee dat uitgroep leden niet slagen in de maatschappij omdat ze waarden 
onderschrijven die verschillen van de onze. 

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

3. Gebrek aan positieve gevoelens: positieve emoties tegenover uitgroep leden worden 
onderdrukt 

▪ We ervaren gewoon geen positieve gevoelens  
 

McConahay: modern racisme schaal: 

1. Ontkenning van discriminatie 
2. Antagonisme m.b.t. de eisen van minderheden 
3. Afkeer voor ‘speciale behandeling’ 
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Er is echter debat ontstaan over hoe ver we eigenlijk kunnen en mogen gaan om iemand als subtiel 

bevooroordeeld te kunnen typeren. In welke mate gaat deze schaal écht racisme meten? 

➔  Sniderman & Tetlock (1986) 

➔ Coenders et al. (2001): subtiel bevooroordeelde personen zouden culturele 

verschillen kunnen overschatten. Iemand die akkoord gaat met items zoals: “Er zijn 

grote verschillen tussen migranten en Nederlanders / Belgen m.b.t. hun religie” of 

“m.b.t. seksuele gebruiken” etc. getuigt volgens sommige onderzoekers van subtiele 

vooroordelen, terwijl niet iedereen dit een eerlijke conclusie vindt. Dergelijke 

verschillen zijn volgens andere onderzoekers nu eenmaal dagelijkse realiteit.  

“Concept Creep” = doorheen de tijd gaan concepten die refereren naar negatieve fenomenen zoals 

bv. racisme steeds meer uitgebreid, met nieuwe betekenissen (horizontal creep) en met minder 

extreme betekenissen (vertical creep). 

 

“Prevalence-Induced concept change” = studie van Levari et al. (2018): Wanneer een stimulus of 

fenomeen minder voorkomt reageren mensen vaak met een uitbreiding van het concept waardoor 

het in de beleving of perceptie nog steeds evenveel voorkomt. 

➔ Participanten worden stippen aangeboden die verschillende kleuren konden hebben. 

Na een tijd worden de paarse stippen steeds meer gereduceerd en worden ze blauw.  

Dit zorgde voor wel wat debat en een moeilijk evenwicht 

• Verhoogde sensitiviteit vs. verwateren of fatalisme en ‘problematiseren’ 

o Hoe breder je een concept maakt hoe meer het verwaterd → bv. “ja maar 

tegenwoordig is alles racisme” → zou ervoor kunnen zorgen dat mensen het als 

minder ernstig beginnen zien  

o Fatalisme = geen reductie in vooroordelen of racisme opmerken, terwijl dat misschien 

soms wel zo is. 

 

2.2 Impliciete vooroordelen 

Op een ‘dieper’ niveau zijn we allemaal vatbaar voor vooroordelen. We kunnen nooit met volle 

zekerheid zeggen dat we geen enkele vorm van vooroordelen vertonen.  

In onze hersenen ordenen we informatie op een betekenisvolle manier.  

• Na het horen van het woord ‘spek’, denk je wellicht ook aan ‘eieren’. Deze woorden komen nu 

eenmaal vaak samen voor.  

• Dit principe kan dan ook worden toegepast op etnische stereotypen of vooroordelen. In 

Vlaanderen bv. zou den ‘Waal’ en ‘lui’ wel een geassocieerd kunnen worden, of ‘Marokkaan” 

en ‘slecht’.  

• Hoewel deze associaties er wel effectief zijn, betekent dit niet dat ze bewust gebeuren 

→ IAT wordt meest gehanteerd om impliciete vooroordelen te meten.   
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IAT:  
• Categorisatie van enkelvoudige stimuli 

o Zo snel mogelijk stimuli (zwarte of blanke gezichten) toewijzen aan categorie zwart of  
blank 

o Zo snel mogelijk positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve woorden (kwaad, 
mislukken) toewijzen aan de categorieën goed vs. slecht 

• Categorisatie van combinaties van stimuli 
1. Zwart of slecht vs. blank of goed 
2. Blank of slecht vs. zwart of goed 

• Verschil in reactietijd tussen 1 en 2 geeft vooroordeel aan. 
→Over het algemeen een bias waarbij mensen sneller antwoorden wanneer blank en goed 

geassocieerd dienen te worden. → zowel zwarten als blanken!! Ookal geven zwarten vaak expliciet 

aan een voorkeur te hebben voor zwarten. 

Dunham et al. constateerden dat de IAT in tal van landen ‘werkt’ en dat de impliciete vooroordelen al 

vanaf 6 jaar kunnen gemeten worden.  

 

Maar is het nu zo dat wie hoge scores haalt op onbewuste vooroordelen, eveneens hoge scores haalt 

op bewuste vooroordelen? → NEEN, er is slechts een matig verband. Het is dus mogelijk dat mensen 

die bij hoog en laag beweren dat ze niet bevooroordeeld zijn, toch onbewust vooroordelen vertonen. 

 

Impliciete raciale vooroordelen 
Fazio, Jackson, Dunton, Williams:  
Fase 1: baseline 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 heel kort eerst een zwart of blank gezicht 

aangeboden gedurende 315ms. 

 

→ 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 → meer facilitatie 

• Men noteerde eveneens individuele verschillen in stereotype activatie. 

• We zien bij zwarte foto’s VOOR een positief woord: mensen zijn aanzienlijk trager om dit te 

benoemen dan wanneer de foto van een wit gezicht getoond wordt. 

 

De deelnemers kregen hierna de kans om hun vooroordeel op andere wijze uit te drukken: 

• Gedurende een interactie met een zwarte proefleider werd de vriendelijkheid van de 
deelnemer beoordeeld 

• Men peilde naar de mening over wie verantwoordelijk was voor de rellen in L.A. naar 
aanleiding van het Rodney Kind incident 

• Deze 2 maten van vooroordeel correleerde met automatische activatie (zie hoofdexperiment) 
→ er zijn dus betekenisvolle individuele verschillen in automatisch racisme 

Oudere kinderen en volwassenen: minder expliciete vooroordelen, op impliciet vlak geen verschil 
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Rodney King incident 
Het eerste, grote, gemediatiseerde incident waarbij een zwarte man mishandeld werd door witte 

politieagenten. Na een dronken achtervolging door de politie, wordt hij uit zijn auto gesleurd en wordt 

minutenlang geslagen. Iemand filmt het, stuurt het door en het komt overal in de media en nieuws. De 

politieagenten worden hiervoor aangeklaagd maar al snel ook weer vrijgesproken, wat toen geleid 

heeft tot rellen.  

Dubbele dissociatie 
 Automatische en gecontroleerde 

processen verlopen als het ware parallel 

en onafhankelijk van elkaar. Impliciete 

attitudes of vooroordelen kunnen 

enigszins predictief zijn voor spontaan 

gedrag, terwijl expliciete attitudes net 

voorspellend zijn voor gecontroleerd 

gedrag.  

 

 

2.3 Wederzijdse vooroordelen 

Etnisch-culturele minderheden hebben eveneens (expliciete) vooroordelen tegenover meerderheid, 

soms zelfs op een hoger niveau. Het is zo dat mensen meestal de voorkeur vertonen voor eigen groep, 

ongeacht minderheid of meerderheid.  

• Reactieve vooroordelen: een groot deel van de vooroordelen die minderheden hebben t.o.v. 
meerderheden is een reactie op de zelf ervaren discriminatie.  

o Volgens Monteith & Spicer is er een verband tussen zichzelf gediscrimineerd voelen 

en negatieve gevoelens ervaren tegenover de mensen die verantwoordelijk zijn. 

o Bv. alle Vlamingen zijn racisten, en behandelen minderheden negatief → dit op zich is 
ook een vooroordeel van een heel erge veralgemening met negatief gevoel 

• Traditionele normen en ideologisch-culturele attitudes in landen van oorsprong:  
o Men zou kunnen gaan verklaren dat allochtonen vaker uit gebieden komen waar de 

dominante ideologie eerder traditioneel en conservatief is. 
o Over het algemeen kunnen we het Midden-Oosten veel traditioneler noemen dan de 

Westerse culturen.  

• Groepsidentiteit is opvallender wanneer je in de minderheid bent: behoren tot een 
minderheid maakt de eigen identiteit veel opvallender. Mensen die in de minderheid zijn, 
beklemtonen vaak hun nationaliteit.  

 

2.4 Individuele verschillen in vooroordelen 

Er zijn individuen die sterk bevooroordeeld zijn, anderen minder. (Bv. ik ben minder bevooroordeeld 

dan Hitler). Vooroordelen hangen samen, ook met niet-etnische en zelfs onbestaande groepen. 

Bevooroordeelde mensen hebben een hekel aan alles wat niet tot hun eigen groep behoort, zelfs al 

kennen ze die (groep) mensen niet. 
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Onderzoek van Hartley (1946) 
Men ging twee etnische groepen verzinnen: de Danireans en de Pirraneans. Ze vroegen dan 

proefpersonen naar hun houdingen t.o.v. deze groepen. Het bleek dat mensen die negatief stonden 

tegenover zwarten en joden, eveneens negatieve attitudes vertoonden t.o.v. deze denkbeeldige 

groepen.  

➔ Bovendien gaan vooroordelen ten aanzien van etnische groepen ook samen met 

vooroordelen tegenover andere sociale groepen, zoals gehandicapten, psychiatrische 

patiënten en holebi’s. 

Sartre vroeg zich af of een bevooroordeeld individu te onderscheiden is van een niet-bevooroordeeld 

individu enkel op basis van hun vooroordelen; volgens hem kunnen we deze twee op veel 

verschillende vlakken van elkaar onderscheiden. Scores op bevooroordeeldheid tenderen samen te 

gaan met individuele verschilvariabelen. Zo werden relaties gerapporteerd tussen etnische 

vooroordelen en ideologische attitudes. Namelijk:  

• Autoritarisme = aanhangen van traditionele waarden, gehoorzaamheid aan leiders en een 

negatieve oriëntatie tegenover personen die niet aan de algemeen geldende normen voldoen. 

➔ Mensen die niet volgens “de gemiddelde persoon” in de samenleving is 

• Sociale dominantie oriëntatie = een algemene en positieve attitude tegenover 

groepsongelijkheid, waarbij verschillende groepen hiërarchisch gerangschikt worden. (Pratto) 

➔ Dus de mate waarin iemand geneigd is maatschappelijke groepen te klasseren op de 

dimensie superieur-inferieur. Ook iemand die dus tegen een beleid is dat sociale 

gelijkheid promoot.  

Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford (1950) 
Dit boek was een eerste poging om de psyche van het autoritaire individu te vatten. 

• Hoe ontstaat anti-semetisme? 

• Aan wat is anti-semetisme gerelateerd? 

• Bekend door de F-schaal of de Facisme-schaal 

➔ Deze schaal is inderdaad gerelateerd aan etnische vooroordelen. 

➔ Het bevooroordeelde individu scoort niet enkel hoog op autoritarisme, maar 

eveneens op sociale dominantie oriëntatie 

 

Moderne versie van autoritarisme schaal is Altemeyer’s Right –Wing (RWA) die enkel de eerste 3 

categorieën van de F-schaal meet. 

1. Gehoorzaamheid aan autoriteit 

2. Autoritaire agressie → het straffen van mensen die niet in de pas lopen 

3. Conventionalisme: het schikken naar de normen en waarden. 

Voorbeelditems: mixen verschillende facetten door elkaar: voorbeelden 

• Gehoorzaamheid en respect voor het gezag zijn de meeste belangrijke deugen die kinderen 

moeten leren 

• 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 
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• Seksuele vergrijpen zoals verkrachting en aanranding verdienen meer dan alleen maar een 

gevangenisstraf; aan misdadigers die zich hier aan schuldig maken behoren bovendien in het 

openbaar lijfstraffen worden toegediend; 

RWA en SDO 
RWA en SDO voorspellen beide soortgelijke rechts-ideologische fenomenen. Het zijn unieke 

predictoren van racisme, kunnen niet op elkaar herleid worden. Verklaren elk een aanzienlijk deel in 

individuele verschillen binnen racisme. Samen verklaren deze variabelen tot 50% van de variantie in 

schalen van conservatisme en racisme. → 50% is heel veel !  

 

RWA hangt samen met een affectieve, defensieve vorm van vooroordeel. 

• RWA is gerelateerd aan negatieve emoties t.a.v. de uitgroep. De uitgroep wordt als slecht / 
gevaarlijk gezien voor de maatschappij. 

• Gaat gepaard met beeld van de wereld alsof deze vol is van bedreigingen 

• Is positief gerelateerd aan traditie, conformiteit en religiositeit 
 

SDO hangt samen met rationele, berekende vorm van vooroordeel 

• SDO is gerelateerd aan gebrek aan respect voor uitgroep, wordt gezien als incompetent of 
minderwaardig. 

• Gaat gepaard met beeld van wereld als een competitieve jungle, waarin iedereen moet 
vechten voor zijn stuk van de koek.  

• Is positief gerelateerd aan hedonisme, drang naar macht en ambitie 
 

Hoge scores op RWA en SDO gaan vaak gepaard met meer negatieve attitudes en gevoelens 

tegenover etnisch culturele groepen die niet tot eigen groep behoren.  

➔ Als we kijken naar specifieke groepen die wél tot onze etnische groep behoren maar 

toch eerder als minderwaardig worden gezien (denk aan werklozen, criminelen, 

mensen met een handicap, obese mensen,….) zien we dat RWA hier niet zo’n goede 

voorspeller is! SDO wel → vooral mensen die heel erg denken in termen van 

hiërarchie. Terwijl groepen die heel erg gerelateerd zijn aan een gevaar voor de 

maatschappij (denk hier aan criminelen, terroristen,…) zien we weer vooral dat 

mensen die hoog scoren op RWA hiermee een probleem hebben.  

 

Allport (1954): The nature of prejudice: De bevooroordeelde persoonlijkheid: 

“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.” 

Volgens Allport kunnen we speken over het bestaan van de bevooroordeelde persoonlijkheid, het 

betreft een brede algemene tendens, die vaak gezien wordt als een denkstijl waarin ‘in hokjes denken’ 

centraal staat. 
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Kenmerken van welke kenmerken nu typisch zijn voor deze bevooroordeelde persoonlijkheden: 

• Mensen die graag orde ervaren in hun leven 

• Mensen die zich beter voelen wanneer ze duidelijke antwoorden hebben 

• Mensen die een bekrompen visie hebben over de wereld en falen om alle hoeken / 

perspectieven van situaties te kunnen inschatten. 

• Kunnen geen ambiguïteit tolereren  

→ Opvallend is dat een tijd later de schaal van ‘Need for closure’ naar boven kwam. De mate waarin 

mensen cognitieve afsluiting nodig hebben i.t.t. ambiguïteit. Ook deze schalen hadden een aantal 

facetten, die opvallend hard aansluiten bij de kenmerken van de bevooroordeelde persoonlijkheid. 

 

Wat zien we?: 

➔ Correlatie NFC – Subtiel racisme 2014 = .36 

➔ Correlatie NFC – Subtiel racisme 2015 = .28 

➔ Correlatie NFC – Subtiel racisme 2016 = .28 

Een model die verschillende aspecten bij elkaar voegt. We gaan ervan uit dat behoefte aan afsluiting 

het meest basale aspect is van individuele verschillen en die gelinkt zijn aan autoritaire ideologie, RWA 

en voor een deel ook SDO: 

 

Duckitt & Sibley: Bevooroordeeldheid gaat eveneens samen met meer fundamentele 

persoonlijkheidsvariabelen. Bv. de persoonlijkheidstrek ‘openheid’ → individuen die hier hoog op 

scoren hebben vaak een rijk fantasieleven, houden van kunst, staan open voor nieuwe ideeën,… 

individuen die hier laag op scoren houden dan weer eerder van dingen die ze al kennen.  

➔ Aanzienlijke bevinding is dat hoge intelligentie samengaat met lagere 

bevooroordeeldheid.  

➔ In een studie met Britse steekproef werd zelfs gevonden dat intelligentie op 10-jarige 

leeftijd een goede voorspeller is voor bevooroordeeldheid op latere leeftijd.  

➔ Een mogelijke verklaring hier is scholing en opleiding. Eerder onderzoek toonde aan 

dat participatie aan het hoger onderwijs vaak zorgt voor een verschuiving naar de 

linkerkant van het ideologische spectrum en dat de effecten daarvan door verdere 

levensloop aanwezig blijven. 

▪ Scholing verklaart echter doorgaans maar een beperkt deel van het verband 

tussen intelligentie en vooroordelen 
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3.De wortels van vooroordelen en discriminatie 

Hoe komt het dat er in om het even welke maatschappij vooroordelen en discriminatie zijn? 
Om objectieve uitspraken te doen over de wortels van onverdraagzaamheid en discriminatie, kunnen 

wetenschappers geen beroep doen op studies van groepen die op een bepaald moment in een 

conflict leven, waarom? → Twee redenen. 

1. Elk conflict heeft unieke eigenschappen waardoor het niet zomaar vergeleken kan worden 
met andere conflicten. 

▪ Bv. Verhoudingen tussen bevolkingsgroepen. Je zou deze kunnen zien als een 
grote pot met daarin wel duizenden feiten en voorvallen, net zoals bij relaties 
tussen twee mensen. De ene is de andere niet.  

2. Eens de vooroordelen heel duidelijk aanwezig zijn, is het vaak moeilijk om nog te achterhalen 
wat er precies gebeurde in de fase waarin de vooroordelen ontstonden. 

▪ Bv. De nazi’s hadden een overduidelijke afkeer van Joden, maar het startpunt, 
die eerste stapjes hier naartoe kan niemand nog achterhalen of observeren. 
Ze zijn als het ware begraven in de geschiedenis en wellicht ook vervormd. 

➔ Het grote probleem hier is dat we de tijd niet kunnen terugdraaien, wat betekent dat 
we eigenlijk nooit objectief kunnen terugkijken op iets  

 
Sociaalpsychologen gingen hierdoor aan de slag met een nieuwe methode, namelijk een methode 
waarin nieuwe groepen werden gecreëerd  zonder een geschiedenis. Met andere woorden waren de 
groepsstructuur, het wij-gevoel, etc. allemaal onbekend en moesten die dus ontstaan gedurende de 
studie zelf.  
 

3.1 Competitie om schaarse middelen 

De realistische conflict theorie = de theorie die stelt dat de competitie om schaarse middelen de 

basis vormt voor vijandigheid tussen groepen. 

• Denk aan middelen zoals geld. Men stelt dat deze middelen schaars zijn, en dat er om die 

reden ook competitie ontstaat.  

Ingroep favoritisme werd in de sociaal-psychologische literatuur uitgebreid bestudeerd door 

Muzafer Sherif in het Robber’s Cave experiment. 

In de VS werden kampen georganiseerd voor 11-jarige, blanke jongens zonder enige 

gedragsproblemen. (nog heel wat andere voorwaarden, ze werden heel zorgvuldig gekozen). Een 

eerste week enkel met hun eigen groep, er werden heel wat opdrachten en spelletjes gedaan om het 

groepsgevoel te versterken. Na die eerste week werd een tweede groep geïntroduceerd, die ook op 

kamp kwam. Men ging een competitie organiseren (dit ging over allerlei onschuldige zaken, denk aan 

touwtrekken). Wat heel snel opviel is dat de twee groepen heel sterk vijandig tegenover elkaar gingen 

optreden, men ging elkaars vlag verbranden, elkaar uitschelden, kampen afbreken, enzoverder 

enzovoort. Natuurlijk lijkt dit wel wat onschuldig (scouts blinkt, chiro stinkt. Dit zie je heel vaak 

terugkomen).  

• Stel je echter voor dat dit gaat over twee groepen volwassenen die opgedeeld zijn volgens 

raciale achtergrond. Je merkt dan al snel waarom dit eigenlijk problematisch kan zijn. 
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Het gevolg was dus… een enorme vorm van vijandigheid was al snel aanwezig. Dit ging zich uiten in 

vandalisme, beledigingen,… Echter is conflict en vooroordelen uitlokken is gemakkelijk, het reduceren 

ervan niet. 

Men ging dan proberen om de twee groepen te verenigen, vrede te bewerkstelligen. Men probeerde 

dit a.d.h.v. goede verhalen te vertellen over elkaar, ze samen brengen in een niet competitieve 

omgeving → samen laten eten: leidde tot een enorme food fight. Met andere woorden: geen succes. 

Oplossing? Coöperatie om bovengeschikte doelstellingen te bereiken, maakten terug vrienden. 

• Situaties gecreëerd waarin de groepen elkaar nodig hadden om een doel te bereiken die voor 

beiden gunstig was. 

➔ Food truck gesaboteerd: via touwen de twee groepen de vrachtwagen een heuvel 

laten optrekken. OF Filmavond: a.d.h.v. samenwerken geld en punten samenleggen 

om de film te kunnen bekijken 

Bovengeschikte doelstellingen: Gemeenschappelijke doelstellingen die alleen kunnen worden 
gerealiseerd als groepen samenwerken. 
 

Een meer recente versie van deze competitietheorie legt meer de nadruk op relatieve deprivatie = het 

gaat niet om wat mensen hebben, maar wel over hoe goed of slecht ze denken bedeeld te zijn in 

vergelijking met anderen. Dit kan heel wat afgunst opwekken.  

→ samenvattend kunnen we stellen dat recent de nadruk kwam te liggen op het feit dat vooroordelen 

en discriminatie ontstaan uit de perceptie dat onze eigen groep misdeeld wordt of zal worden. 

 

3.2 Minimale groepen en sociale identiteit 

Competitie is geen noodzakelijke voorwaarde voor wederzijdse vijandigheid tussen groepen.  

Het minimale groepen paradigma van Tajfel had als doel om te starten vanuit een heel minimaal 

ingevulde groepsindeling dusdanig dat er geen enkele reden voor discriminatie meer bestond. Aldus 

hoopte hij een basislijn te hebben waartegen hij de impact van variabelen die discriminatie 

veroorzaken, kon bestuderen. → willekeurige groepsindeling, geen interactie, geen kennis over 

lidmaatschap van anderen,…. 

• “Minimaal” wil dus zeggen dat het groepsconcept nauwelijks wordt ingevuld zodat de leden 

objectief gezien geen reden tot discriminatie hebben 

• Hij ging ze gaan opdelen aan de hand van bv. het opgooien van een muntstuk. Soms liet hij ze 

kiezen tussen twee schilderijen en op basis hiervan ze opdelen in groepen.  

Nadien ging hij deze groepen zodanig manipuleren dat er wél discriminatie ontstond. Zo trachtte hij te 

kunnen zien welke specifieke manipulatie al dan niet ging leiden tot discriminatie. → zo specifieke 

manipulaties die wel effect hadden identificeren als een oorzaak van.  

Er werd een allocatietaak uitgevoerd; de deelnemers kregen een kleine som geld en een blad papier, 

waarop de groep en het nummer van twee andere deelnemers te lezen stond, toegewezen. 

• De deelnemers wisten dus zelf wel in welke groep ze zaten, maar wisten niks over de rest 

• Ze moesten dan het geld verdelen tussen deze twee deelnemers. Belangrijk hier is dat ze 

moesten kiezen tussen iemand van eigen groep en iemand van de andere groep.  
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➔ Bv. Groep A, lid 9 de opdracht geld te verdelen tussen Groep A, lid 6 en groep B, lid 8.  

➔ De leden die geld toegewezen kregen zouden niet weten van wie dit komt.  

• In plaats van de sommen lukraak uit te delen of ze eerlijk te verdelen, bevoordeelt men de 

eigen groep (optie A) of tracht met het verschil met de uitgroep te maximaliseren (optie B). 

→ Toont aan dat deelnemers gebruik maken van de categorisatie die de experimentator hanteerde 

om zo betekenis te verlenen aan een eigenlijk lege en essentieel zinloze situatie. 

→ Sociale categorisatie an sich is niet aansprakelijk voor het effect, maar wel het feit dat deelnemers 

zich met de groep identificeren en op basis hiervan handelen. 

Je ziet hier dat optie A en B eigenlijk competitieve 

opties zijn. Waarom? Je vergroot het contrast tussen 

de groepen redelijk hard. Optie A is de optie waarbij 

het ingroep lid het meest mogelijke geld krijgt. Optie B 

is de optie waarbij het verschil tussen wat de leden 

krijgen gemaximaliseerd wordt. Optie C is de optie die 

het totaal te verdelen bedrag maximaliseert, dus vanuit 

een soort utilitaristisch perspectief. Optie D verdeelt 

het gewoon gelijk. 

➔ Meer geneigd optie A of B te kiezen, omdat dit een voordeel gaf aan een medelid.  

➔ Eigenlijk is dit een soort pijnlijk gevolg voor de menselijke natuur.  

 

Er werden ook effecten gevonden van ‘sociale etikettering’ op tal van andere gedragingen die minder 

‘wereldvreemd’ overkomen. Bv. effecten van sociale categorisatie in het dagelijks taalgebruik over 

groepen. Linguïstische intergroepvertekening is een dergelijk fenomeen waarbij positieve 

uitkomsten van ingroepsleden in abstracte termen worden gesteld, terwijl deze uitkomsten voor leden 

van andere groepen in concrete termen worden omschreven. 

➔ Piet is een goede student vs. Piet is geslaagd voor al zijn examens.  

➔ Hierdoor lijkt een positieve uitkomst bredere implicaties en een grotere betekenis te 

hebben. HET OMGEKEERDE GELDT DAN OOK:  

➔ Piet heeft een onvoldoende gehaald op zijn test vs. Piet is een slechte student. 

 

3.3 Discriminatie herstelt de zelfwaardering 

De dieperliggende motivatie van discriminatie is terug te brengen naar het streven naar een 

verhoogde zelfwaardering. 

De sociale identiteitstheorie = de theorie die stelt dat iemand zichzelf kan definiëren in termen van 

2 soorten identiteit: de persoonlijke en de sociale identiteit, gebaseerd op de groepen waartoe je 

behoort. Wanneer iemand zich in termen van zijn of haar sociale groep identificeert, is zijn of haar 

sociale identiteit de bron van het gedrag. 

• Het positieve aan sociale identiteit is dat we trots zijn op de verbondenheid met anderen, zelfs 

indien deze relatie geen directe voordelen oplevert.  

• Het hinderlijke aspect is dat we vaak de behoefte hebben de ‘zij’-groep te kleineren zodat de 

‘wij’-groep zelfzekerder is 
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Volgens Tajfel streven mensen naar een positieve sociale identiteit: ze willen een gevoel van 

zelfwaardering ontlenen aan de groepen waartoe ze behoren.  

 

Dit is een schematische weergave van de behoefte aan zelfwaardering. Het is zo dat iedereen deze 

behoefte ervaart. Kan via twee grote paden bereikt worden: de persoonlijke en de sociale. De sociale 

identiteit kan opgekrikt worden door groepsprestaties, zelfs al hebben we weinig bijdrage aan deze 

prestaties. Als de Rode Duivels het EK winnen zal een enorm groot deel van België een boost in 

zelfwaardering krijgen, ookal stond je zelf niet op dat plein. Niet alleen succes van eigen groepen 

dragen hiertoe bij, maar ook het mislukken of slechter doen van andere groepen. Als de Rode Duivels 

winnen voelen we hierdoor een boost, maar dit kan bijvoorbeeld ook al gebeuren wanneer de 

Nederlanders er in de eerste ronde alweer uitliggen.   

 

Fein en Spencer: gaven aan hun deelnemers positieve of negatieve feedback over hun prestaties op 

een test naar sociale en verbale vaardigheden, waardoor de zelfwaardering even verhoogde of net 

verlaagde. In een zogenaamd tweede experiment kregen de deelnemers de taak een sollicitant te 

evalueren. Alle deelnemers kregen een foto van een jonge vrouw, haar curriculum vitae en een 

videoband met het opgenomen sollicitatiegesprek.  

• In de helft van de gevallen werd de vrouw als een Italiaanse voorgesteld, in de andere helft 

van de gevallen werd ze als een Joodse voorgesteld. 

➔ Belangrijk om te weten dat deze studie doorging op een campus waar negatieve 

stereotypen heersten over Joodse vrouwen van rijke afkomst. WEL dezelfde foto’s en 

referenties van deze vrouw. 

• Met andere woorden krijgen ze de mogelijkheid om iemand van de outgroup lid te 

discrimineren.  

 

Gevolgen? 

• De vrouw die als Joods werd voorgesteld werd negatiever beoordeeld door deelnemers met 

een verlaagde zelfwaardering als gevolg van de negatieve feedback.  

• Verhoging van de zelfwaardering bij de deelnemers die negatieve feedback kregen, tenminste 

als ze de gelegenheid hadden gekregen de Joodse vrouw te kleineren.  

→Als het zelfbeeld wordt bedreigd ontstaan er vooroordelen en de uitdrukking hiervan helpt bij het 

herstellen van dit zelfbeeld. 
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Het minimale groepen paradigma is een artificiële situatie → gelden de conclusies elders ook?  

In de praktijk is dit moeilijk aan te tonen. Het gebeurt immers niet vaak dat relevante sociale groepen 

‘uit het niets’ ontstaan, zoals in het minimale groep paradigma. Het is daarnaast ook bijna onmogelijk 

om de theorie van Tajfel in praktijk te toetsen.  

Er is altijd wel enige vorm van achterstelling van bepaalde sociale groepen. In op het eerste zicht 

harmonieuze samenlevingen vormen onverdraagzaamheid en conflict een sluimerend vuurtje dat ten 

volle ontbrandt in bepaalde situaties.  

Categorisatie heeft eveneens effect op andere fenomenen die gepaard gaan met groepsvorming. 

• Ingroep dienende vertekeningen: successen worden aan eigen groep toegeschreven, 
mislukkingen aan andere groep. 

• Linguïstisch intergroepsvertekening: zie pagina 84 
 

4. Sociale categorisatie en stereotypen 

4.1 Sociale categorisatie 

= het klasseren van mensen in groepen, gebaseerd op geslacht, ras of andere gemeensch. attributen.  

• Gebeurt eigenlijk heel automatisch! Is een onderdeel van algemene categorisatie en is ook 

heel nuttig en nodig in ons leven. Maakt alles gemakkelijker en brengt structuur met zich mee. 

Denk maar aan de nieuwe coronaregels, je mag maar 30 minuten in de supermarkt binnen. Je 

hebt je boodschappenlijstje al klaar, maar de winkel heeft alles door elkaar gelegd en doet 

niet meer aan categorisatie… veel succes  

Categorisatie is een fundamenteel proces en het organisme is erop gericht elementen in 

betekenisvolle groepen te ordenen, dit in de meest uiteenlopende domein. Het is een algemene 

neiging van de mens om dit te doen, het is natuurlijk en ook heel adaptief. 

• Maakt het daarnaast ook mogelijk om snelle impressies te vormen en stuurt de interactie 

o.b.v. vroegere ervaringen 



 
99 

 

Wat is nu exact het verschil tussen algemene categorisatie en sociale categorisatie? → Simpelweg dat 

wij zelf ook deel uitmaken van een groep. Hiervoor hebben we de ingroep vs. uitgroep al gezien.  

➔ Assymetrisch  

Categorisatie leidt tot 2 fundamentele verschijnselen: 

• Verschillen tussen de leden van ingroep minimaliseren → ASSIMILEREN 

• Verschillen tussen de leden van uitgroep maximaliseren → CONTRAST VERGROTEN 

→ uitgroephomogeniteitseffect: De tendens om grotere similariteit tussen leden van uitgroep te 

percipiëren dan tussen die van een ingroep.  

Uitgroepen worden altijd als homogeen beschouwd, terwijl ingroepen soms als heterogeen 

beschouwd worden “zij zijn allemaal hetzelfde”.  

➔ Komt in het dagelijks leven vaak voor 

➔ Bv. Tieners zien meer verschillen bij elkaar dan dat ze die bij oude mensen zien: ze 

zien oude vrouwtjes met een grijs krullekes haar, rond brilletje en een wandelstok… 

→ plaatsen ze onder één noemer. 

➔ Vaak om de reden dat we gewoon weinig kennis hebben over de uitgroep 

 

 Dit mechanisme wordt ook weergevonden met niet-sociale stimuli. → De helft van de deelnemers 

beoordelen de lengte van een aantal korte en lange lijnstukken. = controleconditie. De andere helft 

van de deelnemers krijgen deze lijnstukken samen aangebonden met categorielabels. In deze conditie 

beoordelen deelnemers de korte lijnen als korter en lange lijnen langer als de controleconditie  

➔ Met andere woorden stijgt het gemiddelde verschil tussen de twee soorten lijnen als 

de deelnemers een categorielabel aangeboden kregen. Korte lijnen in experimentele 

conditie werden als onderling meer gelijkend gezien, net zoals lange lijnen.  

➔ Waargenomen binnengroepvariatie neemt af (weinig verschil BINNEN, veel verschil 

BUITEN) 

 

Essentialisme: mensen categoriseren op basis van het idee dat dingen onderliggende essentie of kern 

hebben. Bestaat uit 2 componenten: 

• Onveranderbaarheid / natuurlijkheid: verwijst naar de overtuiging dat indeling van sociale 
groepen gebaseerd is op natuurlijke kern en dat groepen daarom onveranderlijk en stabiel zijn 
→ biologisch determinisme 

• Inductief potentieel: de mate waarin we geloven dat we iets kunnen afleiden uit 
groepslidmaatschap voor ieder individueel lid. Impliceert dat alle leden van een bepaalde 
sociale groep dezelfde essentiële kerneigenschappen bezitten → Impliceert dat alle leden in 
essentie gelijk zijn en dat je hiermee ook veel weet over deze persoon als individu.  
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Kenmerken van essentialisme:  

 
 

4.1 Stereotypen 

= een schema dat algemene regels en kenmerken van prototypische leden bevat, alsook concrete 

exemplaren. 

 

Mechanismen die verklaren waarom stereotypen tot foute beoordeling kan leiden: 

Denkbeeldige verbanden 
= de overschatting van de relatie tussen variabelen die in feite slechts in geringe mate correleren of 

zelfs helemaal niet.  

= het gevolg van 2 verschillende processen: 

1. Wanneer twee variabelen nu en dan met elkaar geassocieerd worden, we de neiging hebben 
om deze associatie te overschatten.  

o Geldt in het bijzonder wanneer die variabelen distinctief zijn (= het feit dat dergelijke 
variabelen nieuw of afwijkend zijn, waardoor ze de aandacht trekken.) 

2. Mensen hebben de neiging bij occasionele associatie van 2 variabelen het verband te 
overschatten wanneer ze die variabelen al eens op een betekenisvolle manier hebben 
geassocieerd.  

o Onderzoek Chapman: deelnemers kregen een lijst van woordparen gepresenteerd 
zoals spek-eieren, leeuw-tijger, leeuw-ei en tijger-spek. Daarna gevraagd hoe dikwijls 
woordparen voorkwamen. Deelnemers waren geneigd om het voorkomen van 
woordparen met betekenisvolle en verwachte associatie te overschatten: spek-eieren 
en leeuw-tijger.  
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Hamilton & Gifford (1976) 
Deelnemers lazen een reeks beschrijvingen waarvan sommige positief, andere negatief waren. Deze 

beschrijvingen werden verdeeld over een numerieke minderheidsgroep en een meerderheidsgroep. 

De vier soorten beschrijvingen werden allemaal door elkaar aangeboden en achteraf dienden de 

deelnemers in te schatten hoe veel positieve en negatieve beschrijvingen ze gelezen hadden over 

elke.  

Groep A is dus meerderheidsgroep en B minderheidsgroep. Hoeveel % van de leden stelden positief of 

negatief gedrag? Perceptie is 

anders! Bij leden van 

minderheidsgroep lijkt men een 

verband te ‘ontdekken’ tussen 

minderheid en negatief gedrag. 

Simpelweg door het feit dat 

minderheidsleden en negatief 

gedrag minder voorkomen 

zodanig de combinatie van beide 

meer opvalt en men de 

‘vertekening’ beter onthoudde.  

 

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. Omdat 

er al vaak stereotypen bestaan voor zulke termen EN we informatie vaak verwerken met deze 

stereotypen in ons achterhoofd. En let op: je moet niet noodzakelijk akkoord gaat met stereotypen om 

hierdoor beïnvloed te worden. Simpelweg de achtergrond en kennis ervan is al voldoende. We 

bevestigen de aanwezigheid van stereotype kenmerken die we in een bepaalde groep verwachten, 

door de selectiviteit van onze aandacht. 

 

4.2 Assimilatie en contrasteffecten 

Indien een stereotype wordt gehanteerd kan dit effect hebben op de waarneming door: 

1. Assimilatie = informatie convergeert naar stereotype. 

2. Contrast = informatie wordt gezien als afwijkend van stereotype.  
 

Twee tegenovergestelde fenomenen, maar ondanks dit zorgen beiden ervoor dat het stereotype in 

stand gehouden worden.  

→ Assimilatie-effect: de neiging om wat men ziet in termen van het stereotype te interpreteren en 

betekenis te verlenen. 

→ Assimilatie / Stereotypering is meest gebruikte manier van waarneming. 

Bv. “Ze klagen over de drank op het feest.” 

➔ interpretatie afhankelijk van wie “ze” zijn: nonnen vs. studenten 
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Bv. persoon loopt tegen iemand aan 

➔ interpretatie afhankelijk van ras (Sagar & Schofield, 1980) 

➔ iemand wordt veel sneller als agressief gezien als de persoon die tegen iemand anders 

aanloopt zwart is. 

Bv. Persoon slaagt er in om taak succesvol af te werken 

➔ Attributie aan vaardigheid vs. geluk afhankelijk van geslachtsstereotype 

Waarnemers zijn geneigd om de overeenkomsten tussen het gedrag van leden van gestereotypeerde 

groepen en het stereotype zelf te overdrijven.   

Ambiguïteit en hoeveelheid informatie 

• De informatie moet voldoende interpretatievrijheid bieden om de betekenis ervan in de 
richting van het stereotype te schuiven: 

o Ambiguïteit van info 
o Hoeveelheid van info  

▪ Hoe meer informatie, hoe minder assimilatie. Het is zo dat de illusie ontstaat 
van objectiviteit. We krijgen heel veel informatie, vaak niet relevant, maar dit 
geeft de illusie dat we objectief zijn. We laten ons oordeel vaak sturen. 

• Motivatie en capaciteit 
 

Contrasteffect: de neiging om stimuli die van het schema afwijken als meer verschillend te zien dan ze 

in werkelijkheid zijn. 

• Op duidelijke, niet ambigue wijze afwijken van stereotype 
o Bv. succesvolle zakenvrouw is even kordaat en ambitieus als haar mannelijke collega, 

maar wordt niet van haar verwacht. Men percipieert haar als méér kordaat en méér 
ambitieus, simpelweg omdat ze afwijkt van het stereotype. 

• Stereotype fungeert ook als beoordelingsstandaard waardoor afwijkingen vaak negatief 
geïnterpreteerd worden.  

o Bv. Mondig → te mondig → arrogant 
o Woordje ‘te’ wordt vaak gebruikt 

 
Ann Hopkins: ze hoopte vennoot te worden in een groot, Amerikaans bedrijf. Haar curriculum was 

onberispelijk. In enkele jaren tijd had ze meer dan 25 miljoen dollar aan contracten binnengebracht, 

waardoor ze torenhoog boven haar collega’s uitstak. Binnen het bedrijf zelf werd ze als arrogant en 

geen teamspeler ervaren. Hierdoor kreeg ze dus ook net niet de hoogste functie. Hopkins bracht de 

zaak voor het gerechtshof, want volgens Hopkins was hiervoor maar één reden, omdat ze een vrouw 

was en dit niet overeenstemde met wat van vrouwen doorgaans verwacht worden. CONTRASTEFFECT! 

➔ Het is zo dat vrouwen zoals Ann Hopkins, Hillary Clinton, Margaret Thatcher,.. in de 

media afgeschilderd worden als té extreem, opnieuw om dezelfde reden: ze wijken af 

van wat het stereotype is van vrouwen.  

➔ Wat gebeurt er dan? Verandert dit iets? Er wordt een subtype gecreëerd: een 

carrière-vrouw. Zo blijft het bestaande beeld van vrouwen-in-het-algemeen bestaan.  

In het slechtste geval treedt het Boomerang-effect op: de aandacht vestigt net op het stereotype bij 

groteske afwijkingen. Er is dus een bovengrens aan de mate waarin je kan afwijken zonder negatieve 

gevolgen.  
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Confirmatie-effect en zelfvervullende voorspelling 
Waarnemers zoeken vaak actief naar informatie die het stereotype bevestigt en niet naar informatie 

die het stereotype kan ontkrachtigen. Stereotypen doen ons op zodanige wijze gedragen dat 

groepsleden reageren zoals wij het verwachten, wat een zelfvervullende verwachting creëert. 

 

Thompson: deelnemers moesten aan een andere persoon vragen stellen om diens attitude te leren 

kennen. Uit dit onderzoek bleek dat deelnemers minder vragen stelden als ze dachten dat die andere 

persoon tot een gestereotypeerde groep behoorde. Bovendien waren deze vragen dusdanig 

vertekend dat bijna alle antwoorden stereotypeconsistent.  

➔ Confirmatievertekening op zichzelf kan negatieve effecten hebben maar het wordt 

nog erger als doelpersonen van stereotypen deze bevestigen.  

 

Snyder en collega’s: mannen die een telefoongesprek aanknoopten met een vrouw, waren 

vriendelijker als ze dachten dat ze met een knappe vrouw telefoneerden. Nog belangrijker was dat ook 

de vrouwelijke interactiepartners door onafhankelijke waarnemers positiever werden beoordeeld. Net 

omdat de positieve verwachtingen van de mannelijke gesprekspartner een vriendelijke aanpak 

uitlokte, reageerde de vrouwelijke gesprekspartner op een positieve manier en werden de positieve 

verwachtingen dus bevestigd.   

 

Chen en Bargh (1997): deze processen kunnen uiterst subtiel zijn en zelfs doorwerken in interacties 

waar de gestereotypeerde groep helemaal niet aanwezig is. Aan witte deelnemers werden gezichten 

getoond van zwarte of witte mannen door middel van subliminale presentatie. Elke deelnemer kreeg 

dan de opdracht om een woordspel te spelen met een andere witte deelnemer die de gezichten niet 

had gezien. De interacties werden op band opgenomen, ze ontdekten dat diegenen die gezichten van 

zwarte mannen hadden gezien, zich vijandiger gedroegen. 

 

Bv. Solliciaties:  

Probleem 1 = uitgenodigd worden, impliciete vooroordelen zorgen ervoor dat allochtonen minder snel 

uitgenodigd worden. 

Probleem 2: Het moeizame gesprek: 

• Positieve verwachtingen interviewer → open en vriendelijke houding tijdens gesprek → 

geruststellend effect op sollicitant 

• Negatieve verwachtingen → afstand en minder tijd nemen → verhoogt nervositeit en 

onhandigheid bij sollicitant 
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Automatische processen 
Devine: 

• Stereotypen zijn (aan)geleerde associaties 

• Stereotypen worden automatisch geactiveerd bij het zien van een persoon. Dit proces is 

oncontroleerbaar en treedt eveneens op bij mensen die niet bevooroordeel zijn. Vaak 

opereren stereotypen op een onbewust of ‘impliciet’ niveau. 

→ het verschil tussen hoog-bevooroordeelden en laag-bevooroordeelden ligt niet in de 

activatie van het stereotype, maar in het gebruik ervan. Laagbevooroordeelden trachten het 

geactiveerde stereotype te onderdrukken. 

 

Experiment Devine:  
Op basis van een vragenlijst werden proefpersonen ingedeeld in een laag en een hoog 

bevooroordeelde groep.  

• Experiment 1: opschrijven van eigenschappen die in de maatschappij algemeen worden 

geassocieerd met zwarte mensen. → geen verschil tussen beide groepen, zowel hoog als laag 

bevooroordeelden kennen de stereotypen. (belangrijk → KENNEN, dus simpelweg de kennis 

die ze erover hebben)  

• Experiment 2: subliminale aanbieding van woorden gerelateerd aan de zwarte raciale 

categorie. Gelijke effecten op de negatieve beoordeling van een persoon van ongespecificeerd 

ras in beide groepen. → zowel laag als hoog bevooroordeelden worden beïnvloed door 

automatische associaties 

• Experiment 3: anoniem 20 gedachten opschrijven over de categorie ‘zwarte Amerikanen’ → 

WEL verschillend voor beide groepen → indien men bewust is van mogelijk beïnvloeding van 

stereotypes: enkel bij laag bevooroordeelden is er zelfcensuur en inhibitie van stereotype-

expressie. 

 

➔ Devine toonde aan dat zodra deelnemers in contact komen met leden van groepen 

waarvoor populaire stereotypen bestaan, ze door dit verhoogde bewustzijn 

automatisch deze stereotypen activeren.  Het stereotype kan dus, ondanks goede 

intenties, toch doorwerken. 

➔ Resultaten wezen uit dat deelnemers die laag scoorden, minder negatieve gedachten 

rapporteerden dan zij die hoog scoorden. M.a.w. gingen zij die niet akkoord gingen 

met het negatieve stereotype, het ook bewust gingen vermijden in hun beschrijvingen 

en synoniemen. Dit rode licht ontbrak bij de hoog-scoorders.  

➔ Iedereen heeft kennis over over de heersende stereotypen, het verschil zit enkel in de 

mate waarin ze toelaten dat de stereotypes tot uiting komen in hun bewuste, 

gecontroleerde oordelen en gedachten. 
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Devine suggereerde dus dat de blootstelling aan een stereotype altijd zal inwerken als we niet expliciet 

moeite doen om deze te onderdrukken. hanteerde negatieve primes, alvorens stereotype –activatie te 

meten (bv. lui, ghetto) 

➔ Lepore en Brown (1997) vonden dat dit effect enkel optreedt bij laag 

bevooroordeelden wanneer de negatieve aspecten van het stereotype als prime 

gebruikt wordt, en niet wanneer de raciale categorie als prime gebruikt wordt. 

➔ Bij hoog bevooroordeelde mensen was er inderdaad geen verschil en werd de 

categorie onlosmakelijk verbonden met een negatief vooroordeel.  

→MAAR ook andere evidentie: snelle beslissingen over het al dan niet in de hand hebben van een 

wapen: 

• Onschuldige objecten worden éérder als wapen gezien: 

➔ In de hand van een zwarte (police officier dilemma!) 

➔ Na priming met zwarte gezichten (Payne) 

Fysiek voorkomen van zwarte mannen wordt als ‘more affordable’ en daardoor bedreigender 

gepercipieerd dan dat van blanken. (Wilson et al. 2017) 

Evidentie hiervoor:  

➔ Black lives matter beweging:  deze beweging kwam in gang na (te) veel incidenten 

waarbij agenten of buurtwachten ongewapende, zwarte burgers neerschieten. Een 

dergelijk incident waarbij een 17-jarige, zwarte Amerikaan in 2012 werd 

doodgeschoten was vooral de aanleiding tot de beweging.  

➔ Hier luidt de grote vraag: zouden deze incidenten gebeurd zijn als het slachtoffer 

blank was? Onderzoek van Payne heeft inderdaad uitgewezen dat mensen sneller 

wapens herkennen wanneer ze vooraf geprimeerd werden met foto’s van zwarte 

gezichten. 

➔ Daarnaast ook het onderzoek van Correll, Park, Jud en Wittenbrink: hanteerden een 

computersimulatie waarin beslist moest worden een verdachte al dan niet neer te 

schieten. Sommige doelwitten waren blank, anderen zwart. Sommigen hielden een 

wapen vast, anderen een onschuldig voorwerp (bv. een portefeuille). Indien de 

proefpersonen dachten dat het doelwit een wapen vasthield, moesten ze zo snel 

mogelijk op een specifieke toets drukken, waardoor ze zogezegd een schot afvuurden. 

▪ Resultaten wijzen terug op de heersende overtuiging dat zwarten agressief en 

gewelddadig zijn. Als het doelwit een wapen vast hield, waren de 

proefpersonen veel sneller om de ‘schieten’-toets in te drukken wanneer het 

doelwit zwart was. 

▪ Deze resultaten gelden eveneens voor Afro-Amerikaanse proefpersonen én 

proefpersonen die laag scoren op bewuste vooroordelen. Ook zij zijn niet 

immuun voor automatische activatie.  

➔ Goed nieuws is, er zijn ook studies die aanwijzen dat deze automatische invloed van 

onbewust racisme kan verminderd worden door oefening → dus dringend nood aan 

interventies om deze tegen te gaan!  
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Suppressie van stereotypen 
Maar hoe zit dat nu juist? Eerder in de cursus hebben we echter al gezien dat hoe harder je iets wil 

onderdrukken, hoe minder waarschijnlijk het wordt dat het lukt. Is dit dan ook zo bij stereotypen?  

Als we ervan uitgaan dat stereotypen moeilijk te veranderen zijn, kunnen we ons misschien beter 

richten op de vraag HOE het gebruik van stereotypen voorkomen kan worden. Een erg eenvoudige 

wijze om de gevolgen van stereotypen te neutraliseren, is mensen instrueren stereotypen niet meer 

te gebruiken. 

➔ Studie van Macrae en Bodenhausen: deelnemers die een foto van een skinhead 

zagen, weren 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, slaagden hier ook wel in. Dit is dus wel 

goed nieuws, MAAR ze maakten er dan wel meer 

gebruik van in de tweede fase. + gedragseffecten in 

vervolgstudie. 

▪ Dit terugkaatsen suggereert dat het op lange 

termijn moeilijk is om stereotypen consequent te 

onderdrukken.  

▪ Merk in dit geval wel op dat deze studie gaat 

over een niet-maatschappelijk beladen stereotype. Dit betekent dat mensen 

doorgaans niet gemotiveerd zijn om dit stereotype te onderdrukken. Dit ligt 

wel anders bij etnisch-culturele minderheidsgroepen.  

▪ Uit onderzoek van Monteith et al. (1997) is wel degelijk gebleken dat wanneer 

mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om stereotypen te onderdrukken waarin 

ze oprecht niet geloven, ze er dikwijls ook in slagen om het 

weerkaatsingseffect te voorkomen.  

▪ Monteith: rebound effect bij gay stereotypes enkel bij hoog 

bevooroordeelden. 

▪ Bepaalde factoren dragen bij tot succesvol onderdrukken: 

▪ Specifieke groep 

▪ Oefening 

▪ Interne motivatie 

▪ Voldoende cognitieve capaciteit 

 

5.Seksisme 

Seksisme = een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op hun geslacht. 

• Wanneer een kindje geboren wordt is dat het eerste wat je hoort: “het is een jongen / 

meisje!!”. Gedurende de eerste levensjaren krijgt een jongen speelgoed zwaarden, auto’s, etc. 

cadeau, terwijl een meisje dan weer barbiepoppen krijgt. En dit is nog maar het begin… 

Geslachtsstereotypen = ideeën over typische kenmerken, interesses, vaardigheden… voor de 

verschillende geslachten. 

Geslachtsdiscriminatie = ongelijke behandeling op basis van geslacht 
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5.1 Geslacht is een fundamentele categorie 

We schrijven verschillende trekken toe aan mannen en vrouwen. Deze verschillen worden ook 

algemeen aangenomen. Deze beelden zijn ook universeel. 

➔ Ook baby’s maken een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Vanaf drie jaar 

identificeren kindjes zich ook als jongen of meisje. Kort daarop volgen dan de 

geslachtsstereotype opvattingen over speelgoed enzoverder enzovoort.  

➔ Volgens Golombok & Hines hanteren kinderen deze stereotypen ook om anderen te 

beoordelen en het eigen geslacht tegenover het andere te bevoordelen.  

▪ Vanaf de geboorte worden vrouwen en mannen op een andere wijze 

behandeld. 

▪ Beoordelen van risicovol gedrag bij kinderen 

▪ Interpretatie van babygedrag.  

Geslacht is de eerste sociale categorie die men opmerkt bij een doelpersoon. 

 

Onderzoek wijst ook uit dat wanneer je foto’s toont aan baby’s van negen maanden: wanneer je lange 

tijd foto’s toont van bv. alleen vrouwen, gaan ze minder lang kijken. Wanneer je dan een foto van een 

man toont, gaat de baby langer kijken. 

➔ Zo zijn er nog heel wat studies die deze genderstereotypen min of meer bevestigen. Je 

kan die lezen op pagina 470 in het boek.  

 

5.2 Waarom blijven geslachtsstereotypen bestaan 

Natuurlijk zit er wel enige grond van waarheid in dit onderscheid tussen mannen en vrouwen, maar 

volgens Allen (1995) hebben we de neiging om deze verschillen te gaan uitvergroten. Er zijn heel wat 

verklaringen die het hebben over waarom deze blijven bestaan. De sociale rollen theorie is er één van. 

Denkbeeldige verbanden, confirmatievertekening, zelfvervullende voorspelling… → zorgen voor hoge 

graad aan persistentie van geslachtsstereotypering. 

 

Sociale rol theorie van Eagley = deze theorie stelt dat mannen en vrouwen als heel verschillend 

worden gepercipieerd omdat de geslachten door historische evoluties andere rollen werden 

toebedeeld. Gaat ervan uit dat de perceptie van geslachtsverschillen op werkelijke verschillen 

gebaseerd is, maar dat dit onderscheid wordt vergroot door de contrasterende sociale rollen van 

beide geslachten. 

➔ Dit onderscheid in gedrag is een voortdurende voedingsbodem voor de sociale 

perceptie. Geslachtsstereotypen worden dan ook gevormd oor de ongelijke verdeling 

van mannen en vrouwen over verschillende sociale rollen.  
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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.  
3. Geslachten worden hierdoor geassocieerd met verschillende sociale en economische macht 

➔ Mannen bezaten, eerder dan vrouwen, economische, fysieke en sociale macht. 
 

 

5.3 Geslachtsdiscriminatie als dubbele moraal 

We zouden kunnen stellen at er inherent niets mis is met geslachtsstereotypen, zolang man en vrouw 

worden afgeschilderd als verschillend, maar gelijkwaardig. Maar is dit effectief ook zo? Of spreken we 

van een dubbele moraal?  

• Op “mannelijke” taken wordt de vrouwelijke prestatie onderschat en omgekeerd.  

• Bias om mannen en vrouwen aan te nemen in stereotype, ‘rol-consistente’ functies. (Eagly, 

2004)  

 

Onderzoek van Goldberg (1968) : men evalueerde teksten van een “mannelijke” (John) of een 

vrouwelijke (Joan) auteur. Vrouwelijke proefpersonen moesten hun mening geven over de inhoud en 

de schrijfstijl.  

→ de teksten van mannen werden beoordeeld als “beter” en “meer gezaghebbend” (door vrouwen) 

→ meta-analyse van recenter, soortgelijk onderzoek kwam echter tot nulresultaten. (Swim et al. 1989) 

➔ Wellicht hebben onder andere door maatschappelijke evoluties tijdens de laatste 

decennia, geslachtsstereotypes een kleiner effect op het beoordelen van prestaties, 

en zijn de effecten wellicht meer situatie-en inhoudsafhankelijk dan algemeen. 

Verschillende studies toonden daarnaast aan dat de prestaties van vrouwen gedevalueerd worden 

indien het gaat over taken die normaal door mannen worden gedaan. (Lott, 1985)  en dat hun 

prestaties dan vaker toegeschreven worden aan geluk en niet aan bekwaamheid. (Beaux & Emswiller) 
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Onderzoek van Eagly (2004)  geslachtsdiscriminatie is in het bijzonder een heikel punt wanneer 

mannen en vrouwen met dezelfde kwalificaties voor een baan solliciteren. Dit onderzoek toont aan 

dat zakenlui mannen prefereren voor een zogenaamde mannelijke functie en vrouwen voor 

zogenaamde vrouwelijke functies (zoals receptioniste).  

Grote Amerikaanse studie van Williams & Ceci (2015): in de academische wereld, in het bijzonder 

in de wetenschappen, is er een sterke voorkeur om bij gelijke kwalificaties vrouwen aan te werven. 

Deze bevindingen lijken contra-intuïtief, aangezien de wetenschappen vooral door mannelijke 

professoren worden bevolkt. Maar volgens de auteurs is het heel kortzichtig om ongelijke 

geslachtsverdelingen in de academische wereld toe te schrijven aan discriminatie bij de aanwerving 

van beloftevolle vrouwen.  

• Eens aangeworven doen gelijk presterende vrouwen het even goed als mannen in 

academische carriere en promotie. (Ceci et al., 2011; 2014)   

• Ondervertegenwoordiging vrouwen in het academische lijkt eerder kwestie van aanbod (opt 

out),  dan van vraag (National Research Council, 2009).  

 

• Self-fulfilling prophecy (Williams & Ceci, 2015): “These results suggest it is a propitious time 

for women launching careers in academic science. Messages to the contrary may discourage 

women from applying for [STEM] tenure-track assistant professorships” → “need to counter 

self-handicapping and opting-out 

 

 

Gino, Wilmuth en Brooks deden 9 studies: 
• Vrouwen zien evenveel mogelijkheden om macht te verwerven en promotie te maken als 

mannen. Voor mannen was dit een belangrijker doel op zich, terwijl vrouwen meer de nadelen 
erkenden die de functies met veel macht vaak met zich meebrengen.  

• Er is een duidelijke geslachtskloof in de doelen ie mannen en vrouwen vooropstellen in hun 
leven en hun werk, met gevolgen voor carrièrekeuzes.  

• Vrouwen worden vaker geconfronteerd met een vijandige of weinig respectvolle 
werkomgeving, vooral dan op hogestatusniveaus.  
➔ Denk maar aan seksueel getinte grappen, commentaren die afbreuk doen aan hun 

reputatie, etc.  
 

Loonkloof: door discriminatie of sociale rollen/stereotypes? 

• Opleidingsniveau (algemene kloof intussen gedicht, zelfs omgedraaid bij jongeren) 
• Stimuleren van keuze voor niet-geslachtsstereotype beroepen 
• Herzien van financiële waardering voor beroepen? 
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5.4 Ambivalent seksisme 

Opnieuw een dubbele moraal: vrouwen die zich mannelijker gedragen worden als minder competent 

gezien en zijn minder geliefd. Als ze zich meer naar stereotype gedragen worden ze wel aardiger 

bevonden maar minder gerespecteerd. 

➔ Creëert een dilemma voor ambitieuze vrouwen en reflecteren de complexe, 

ambivalente aard van seksisme.  

➔ Globaal genomen is het wel zo dat stereotypen over vrouwen positiever zijn dan die 

over mannen. Maar tegelijk worden de kenmerken die met vrouwen geassocieerd 

worden, in het belangrijke maatschappelijke domein zoals het zakenmilieu, minder 

gewaardeerd.  

Ambivalent seksisme bestaat uit 2 componenten: 
• Vijandig seksisme: haatdragende, negatieve gevoelens ten overstaan van vrouwelijke 

bekwaamheden en waarden die de positie van de man uitdagen. 
• Welwillend seksisme: warme, ridderlijke gevoelens die wortelen in de eerder paternalistische 

opvatting dat vrouwen bescherming nodig hebben en verdienen. 
→ bestaat ook tegenover mannen! 

➔ Hoewel vijandig seksisme uitgesproken negatief is en welwillend seksisme eerder 

positief lijkt te zijn, is er wel een positieve correlatie tussen de twee.  

In een studie waaraan 15.000 mannen en vrouwen uit 19 landen verdeeld over 6 continenten, 

deelnamen, vonden Glick, Fiske et al. (2000) ondersteuning voor de prevalentie van ambivalent 

seksisme over de hele wereld.  
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➔ In landen met de grootste economische en politieke ongelijkheid werden de hoogste 

niveaus van vijandig én welwillend seksisme werden vastgesteld.  

➔ In landen met grote ongelijkheid tussen de geslachten is de steun voor welwillend 

seksisme bij vrouwen zelfs hoger dan bij mannen.  

 

Hoewel er de laatste decennia al grote stappen gezet zijn om seksisme en geslachtsdiscriminatie terug 

te dringen, kan toch moeilijk gesteld worden dat seksisme verdwenen is, of niet meer getolereerd 

wordt in de maatschappij.  

➔ Prima voorbeeld hiervan is Trump: “weet je, ik voel me automatisch aangetrokken tot 

mooie.. ik zoen. Ik wacht niet eens. Als je een ster bent, dan laten ze het toe. Je kunt 

alles doen… Grab them by the pussy.” → Mensen van over heel de wereld vonden dit 

een walgelijke uitspraak, men dacht dat zijn campagne op die moment helemaal fout 

zou gaan. Echter werd hij enkele weken later toch verkozen als president van de VS.  

 

Hoofdstuk 14 De diverse / multiculturele samenleving 

Diversiteit = de relatieve proportie van etnisch-culturele minderheden in de algemene populatie. 

 

Putnam (2007): hij stelde dat diversiteit ertoe leidt dat iedereen zichzelf terugtrekt uit de 

maatschappij en dat het vertrouwen in elkaar erodeert. Hij lanceerde een onderzoek naar diversiteit 

→ 30.000 respondenten in 41 gemeenschappen in US werden ondervraagd. Er was heel wat variatie 

in de steekproef. Aan de ene kant regio’s die bijna raciaal homogeen waren, aan de andere kant sterk 

raciaal gemend / heterogeen.  

De bevinding die hij deed was dat een grote aanwezigheid van minderheden, de sociale samenhang in 

de maatschappij ondergraaft.  Hij vond dat in diversiteit in etniciteit in regio’s leidde tot:  

• Verminderde solidariteit 
o Verminderde samenwerking, verminderde bereidheid om vrijwillig mee te werken aan 

projecten ten bate van de gemeenschap en simpelweg liefdadigheid. 

• Verhoogde sociale isolatie 

• Verminderd vertrouwen in minderheidsgroepen 

• Vermindert vertrouwen in mensen (algemeen) 

• Vermindert vertrouwen in lokale media en lokaal bestuur 
o Ze dachten er minder impact te hebben op het bestuur en minder mensen gingen ook 

stemmen bij de verkiezingen.  

• Lager niveau van tevredenheid en minder gepercipieerde levenskwaliteit.  
o Leidde tot meer sociaal isolement 

 

In follow-up analyses werden de data op het individueel niveau bekeken, waarbij een groot aantal 

controlevariabelen werd ingegroeid, zowel op individuele as als op regionaal niveau. Putnam ging 

meer rekening houden met zowel inkomensniveau als armoede, taal, opleiding, enzoverder enzovoort 

maar → blijft gelden wanneer gecontroleerd voor armoede, opleiding, criminaliteit, taal… 
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Putnam zijn conclusie was dan ook duidelijk dat diversiteit leidt tot verlaagd vertrouwen en sociaal 

kapitaal, maar dit wordt niet door iedereen aanvaard. Leidt niet gewoon tot slechte interetnische 

relaties of raciale conflicten, maar zelfs tot een situatie waarin alle mensen zich uit de samenleving 

terugtrekken. 

➔ Putnam was daarnaast ook niet de enige die tot zulke conclusies kwam, in feite 

rapporteerden meerdere onderzoekers negatieve effecten van diversiteit. Dit leidde 

tot een lange lijst nadelen: meer corruptie, minder steun, hogere kindersterfte,….. 

➔ Nochtans wijzen niet alle studies op dergelijke negatieve effecten. Op basis van een 

analyse van 90 studies, werd geconcludeerd dat slechts 30% er niet in slaagde deze 

effecten te repliceren.  

➔ Negatieve effecten treden vooral op bij mensen die hoog scoren op autoritarisme en 

hierdoor typisch aan de rechterkant van het spectrum te situeren zijn.  

 

 

Later zijn er dus heel wat andere 

studies geweest in welke mate 

diversiteit effecten heeft. Opvallend 

is dat in een meta-analyse van 

Tolsma en van der Meer (2014), 

bleek dat er een hele waaier aan 

verschillende resultaten over is. In 

de figuur hiernaast zien we in 

ongeveer 1/3 van de gevallen geen 

effect, nog eens 1/3 van de gevallen 

een negatief effect en in iets meer 

dan 1/3 van de gevallen een positief 

effect. Zulke resultaten noemen we dus inconsistente resultaten, dus geen eenduidig antwoord over 

wat de effecten nu zijn. Is het effect dan afhankelijk van een derde variabele?  

 

Een voorbeeld van een dergelijke bevinding 

 

Een studie van Van Assche, 

Roets, Dhont en Van Hiel 

(2014) waarbij men mensen 

over het volledige 

grondgebied van Nederland op 

basis van postcodes (heel 

specifieke locaties) werden 

bevraagd. Er werd gekeken 

naar: in welke mate zorgt 

diversiteit voor meer positieve 

of meer negatieve attitudes 

t.o.v. etnisch culturele 
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minderheden. Als men mensen bevraagd over de diversiteit en naar eventuele dreigingen (bv. 

vandalisme, criminaliteit,…). Hieruit kon men concluderen dat derde variabelen vaak een belangrijke 

rol spelen. In de linker figuur zien we de gepercipieerde diversiteit en gepercipeerde dreigingen in de 

buurt. De rechter gaat over de objectieve diversiteit en dreigingen. 

➔ Diversiteit kan positieve OF negatieve effecten hebben voor de uitgroep, het is zo dat 

in buurten met weinig dreiging (zowel gepercipieerd als objectief), hogere diversiteit 

net een positief effect heeft. In buurten met hoge mate van bedreigingen en hoge 

mate van diversiteit zien we dat dit leidt tot negatieve effecten.  

1.1 Is diversiteit wel het probleem? 

Sommige onderzoekers stellen dat diversiteit op zich niet aansprakelijk kan worden gesteld voor dit 

negatieve / ondermijnende effect. In plaats daarvan is segregatie de variabele om deze te verklaren. 

Segregatie = de mate waarin minderheids- en meerderheidsgroepen van elkaar afgescheiden wonen. 

(Uslaner). Deze figuur maakt 

duidelijk da diversiteit (het ruwe, 

numerieke aantal / aandeel van 

minderheidsleden) niet 

gelijkgesteld kan worden aan 

interetnisch samenwonen. In het 

ene geval (links) zien we twee 

extreme mogelijkheden, men 

woont hier in een volledig apart 

woongebied. In het ander geval 

zien we dan weer de bevolkingsgroepen die zij aan zij leven. In beide gevallen zien we grote diversiteit, 

maar we zien een groot verschil in segregatie.  

Volgens Uslaner hangt de ruwe porportie minderheidsleden in landen en regio’s niet zo sterk samen 

met de wijze waarop die minderheden ruimtelijk verspreid wonen. → segregatie en diversiteit zijn 

weinig met elkaar gecorreleerd. 

➔ Onderzoek wees uit dat de zogenaamde negatieve effecten van diversiteit in feite 

kunnen worden toegeschreven aan segregatie.  

➔ Segregatie blijkt vaak de echte motor te zijn in verlaagde niveaus van sociaal kapitaal.  

➔ Met andere woorden: segregatie gaat samen met ongelijkheid, kansarmoede en 

discriminatie. Deze drie gaan op hun beurt samen met een verlaagd vertrouwen in de 

maatschappij, zowel voor minderheden als meerderheid.  

• Een andere studie van Tolsma, van der Meer en Gesthuizen (2009) kwam tot dezelfde 

conclusie: het is niet de etnische buurtsamenstelling maar een cocktail van segregatie en 

kansarmoede die aan de basis van dit effect ligt.  

1.2 Hypersegregatie 

Hypersegregatie = de aanwezigheid van enclaves die exclusief worden bevolkt door etnisch-culturele 

minderheden (ghetto’s) en waar de normen die in de algemene maatschappij gelden, totaal afwezig 

zijn. Hebben met de rest van de maatschappij vaak niks van doen. 

➔ In één woord: minderheidsenclaves. 

➔ Jammer genoeg is het zo dat we letterlijk naast elkaar leven, in plaats van samen. 
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→ we spreken over een hechte groep met veel vertrouwen in elkaar, maar sterk wantrouwen t.o.v. de 

meerderheid en andere minderheidsgroepen. 

→ Zo’n minderheidsenclave heeft vaak eigen waarden, normen en organisatie die los staat van 

algemene maatschappij  

➔ Problemen worden vaak opgelost op een lokale wijze, er wordt zo weinig mogelijk 

beroep gedaan op instituties die gedomineerd worden door de meerderheidsgroep. 

Volgens Uslaner gaat het relatieve gevoel van comfort binnen deze hypergesegregeerde 

gemeenschappen ten koste van de algemene gemeenschap. 

• In het beste geval is dit gewoon een verlies voor de globale maatschappij 

• In het slechtste geval: Gevaar van disfunctionele normen en organisatie 

o Net omdat er geen controle is die normaal vanuit de algemene maatschappij mogelijk 
is.. als de macht dan in de handen komt van de verkeerde, mensen met slechte 
bedoelingen, kan dit flink fout lopen 

o Bv. geweldspiraal: zwarten zijn in VS overtegenwoordigd in criminaliteitsstatistieken. 
Hypersegregatie kan hiervoor een verklaring zijn.  

• Belangrijk is: segregatie is vaak iets waar men voor kiest. Mensen vertoeven nu eenmaal graag 
bij mensen die op hun lijken.  

 

2.Interetnisch contact verminder vooroordelen 

Wat zou de oplossing zijn? → desegregatie. Het tegengaan van het opsplitsen van etnisch-culturele 

groepen. 

De contact-hypothese (Allport, 1954): “positief contact tussen leden van verschillende groepen 

vermindert vooroordelen.” 

→ poneert dat er aan 4 condities voldaan moet worden om racisme te reduceren door direct contact: 

1. Gelijke status van de groepen 
2. Persoonlijke interactie tussen leden van de groepen 

➔ De twee groepen moeten op een persoonlijke, één op één basis interacteren met 
elkaar, contact hebben met elkaar. 

3. Coöperatief gedrag om gemeenschappelijke doelen te bereiken 
4. Ondersteuning door sociale normen/steun van autoriteit en vrijwillig 

→ op basis van een recente meta-analyse van 100en studies concludeerden dan contact tussen de 

leden inderdaad wederzijds vooroordelen vermindert. Maar hieruit bleek ook dat het voldoen aan de 

voorwaarden niet altijd noodzakelijk was. Er was wel altijd een positief verband tussen het aantal 

voldane voorwaarden en de mate waarin vooroordelen naar beneden gingen, dus ze versterken wel.  

➔ Tegenwoordig worden ze eerder als faciliterend dan noodzakelijk gezien. (Pettigrew & 

Tropp, 2006, 2011) 
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2.1 Schooldesegregatie in de VS: een grootschalig contactexperiment 

Tot ver in de jaren 1950 waren in de VS blanke en zwarte scholen gescheiden, er heerste dus een 

sterke apartheid. Op een bepaald moment beslist het Hooggerechtshof dit af te schaffen. Door deze 

uitspraak kwam de hele natie als het ware in een groot experiment terecht waarin zwarten en witten 

met elkaar geconfronteerd worden. Tot wat leidde dit? Na een aantal jaar was er eigenlijk weinig 

veranderd. → slechts 13% rapporteerde een vermindering in vooroordelen, 34% rapporteerde geen 

verandering en 53% signaleerde zelfs een toename.  

➔ Dit betekent natuurlijk niet dat we de contacthypothese zomaar moeten verwerpen, 

Allport’s voorwaarden voor succesvol contact ontbraken echter volledig. Erger nog, de 

situatie van decennialange discriminatie en de manier waarop de bevolkingsgroepen 

tot dan toe met elkaar omgingen, zorgden voor een sociaal klimaat dat ronduit die 

voorwaarden schond. 

➔ Allport heeft ook nooit beweerd dat de diepgewortelde, negatieve vooroordelen uit 

te roeien zijn door de mensen uit verschillende raciale afkomsten gewoon zomaar bij 

elkaar te gooien. 

→ School Little Rock, Arkansas (http://www.youtube.com/watch?v=XSdLPNQSa4k&feature=relate)  

= Het samengooien van groepen van mensen is niet altijd zo eenvoudig. In welke mate heeft de 

desegregatie nu een oplossing geboden? 

▪ Dit begint al bij voorwaarde 1: gelijke status. Zwarten werden duidelijk 

benadeeld. (lagestatus jobs bv.) Kinderen kwamen niet gelijk aan de start, 

witte kinderen waren doorgaans beter voorbereid door een betere SES.  

▪ Studies hebben effectief uitgewezen dat gelijke status tijdens het 

contact bijdraagt tot verminderde vooroordelen. (Clore et al. 1978) 

▪ Voorwaarde 2: men ziet op de speelplaatsen dat zwarten en witten duidelijk 

aparte groepjes vormen en niet met elkaar spelen. 

▪ Voorwaarde 3: in de klas zagen we eerder competitie tussen de leerlingen 

dan een ‘wij’groep die moest samenwerken. → elke lln behaalt een score, en 

liefst hoger dan een klasgenoot. 

▪ Voorwaarde 4: heel controversieel en heel veel protest!   

➔ Wat zien we? Vandaag de dag zoeken ouders ook een subtiele uitweg door hun 

kinderen naar witte scholen te sturen, en gemengde scholen te vermijden. Scholen 

met veel allochtone kinderen ontstaan niet door een enorme toestroom van deze 

kinderen, maar ook door een even grote vlucht van witte kinderen.  

➔ Desegregatie heeft zijn piek gekend in 1988 → vandaag de dag zijn we weer bezig met 

hersegregatie, kinderen gaan naar scholen in de buurt.  

 

Jammer genoeg zie je deze resultaten ook in België en Nederland. Vlaanderen scoort het hoogst in 

heel Europa als we spreken over de afstand in schoolresultaten. 

Een Britse studie die ging kijken naar de eetzalen in multiculturele scholen: in slechts 5% van de 

gevallen kwamen gemengde tafels voor. Erger nog, er waren effectief ‘Europese’ en ‘Aziatische’ 

territoria. Niets of niemand werd iets opgedragen, de leerlingen kozen dit bewust zelf.  

➔ Raciale apathie: een algemeen gebrek aan motivatie, emotie, enthousiasme en 

interesse in mensen van andere bevolkingsgroepen. 

http://www.youtube.com/watch?v=XSdLPNQSa4k&feature=relate
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http://demographics.coopercenter.org/DotMap/  

https://demographics.virginia.edu/DotMap/index.html  

Via deze links krijg je een kaart van 

volledig de VS, overal je kleine 

bolletjes: dit zijn inwoners. Elk 

bolletje heeft een andere kleur, 

deze kleur staat voor een andere 

etnische achtergrond. Chicago bv. 

zie je 2 steden die allebei heel 

divers zijn, maar een groot verschil 

geven in segregatie. 

(onderste link is het beste) 

 

 

Deze kaart geeft aan in welke 

mate segregatie en diversiteit als 

het ware onafhankelijk van elkaar 

kunnen opereren. Als het gaat 

over beide assen, zijn ze 

geformuleerd in termen van 

diversiteit. De horizontale as geeft 

diversiteit op niveau van stad (dus 

breder niveau), verticale as geeft 

diversiteit op vlak van buurten. 

Steden die hoog scoren op 

algemene diversiteit maar laag 

scoren op diversiteit binnen 

wijken, zijn meer gesegregeerde 

wijken. Chicago is daar een 

voorbeeld van.  

 

Onderzoek van Hodson (2008) → Interetnisch contact in de gevangenis zorgt dat de vooroordelen 

dalen, in het bijzonder bij personen die de dispositie hebben om vooroordelen te vormen. 

1. Gevangenen zitten in hetzelfde schuitje, hebben eenzelfde lage status.  

2. Ontmoetingen zijn bovendien ook echt en persoonlijk. 

3. Men moet vaak samenwerken en zijn sterk op elkaar aangewezen. 

 

 

 

 

http://demographics.coopercenter.org/DotMap/
https://demographics.virginia.edu/DotMap/index.html
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2.2 Langdurig contact en vriendschappen 

We komen vandaag de dag steeds meer in contact met mensen van een andere etnisch-culturele 

groep. Bv. samen in een werkteam, tijdens universitaire opleiding een kot delen,… → dit zijn allemaal 

contacten die uitermate effectief zijn in het verminderen van vooroordelen. 

➔ Klassieke studies tonen aan dat blanke volwassenen die in multi-etnische 

huizenblokken wonen, positiever stonden tegenvoer leden van andere etnische 

groepen dan mensen die in exclusief blanke huizenblokken woonden. (Deutsch et al.) 

➔ Meer recente studies kwamen tot dezelfde conclusies (Sidanius, Levin, van Laar & 

Sears, 1955). Bestudeerden op een universiteitscampus de effecten van interetnisch 

contact op raciale attitudes. De campus was uitgesproken multi-etnisch. Studenten 

werden ondervraagd, waarna telkens een telefonische enquête volgde. Conclusie 

was: het delen van een kamer met een of meerdere personen met een andere raciale 

achtergrond verminderde onverdraagzaamheid aanzienlijk. 

▪ Langdurig contact  langdurig effect 

▪ In vriendschapsrelaties zijn bijna alle positieve kenmerken van Allports ideale 

contactvoorwaarden aanwezig. 

Bij vriendschap is vooral persoonlijke interactie heel hoog en status gelijk.  

 

Jackie Robinson: een succesverhaal 
De eerste zwarte baseball speler die in de ‘Major League’ mocht spelen. 
Tot de jaren ’40 was dit enkel voor witte spelers ↔ ‘Negro League’; enkel 
zwarte speler. Dit genereerde een heleboel positieve effecten, kijkende 
naar zijn teamgenoten:  

• Gelijke status 

• Persoonlijke interactie 

• Coöperatief gedrag om bovengeschikte doelen te bereiken 

• Ondersteuning door sociale normen 
 
→ manager Leo Durecher ‘I do not care of the guy is yellow or black, or if 

he has stripes like a fuckin’ zebra. I’m the manager of this team, and I say he plays.’ 

 

 

Hoe meer contact, 

hoe minder subtiel 

racisme.  

Hoe meer positief 

contact, hoe minder 

racisme.  

Negatief contact kan dan subtiel racisme aanwakkeren.  

 

 



 
118 

 

 

2.3 Cognitieve en affectieve gevolgen van contact 

2.3.1 Cognitieve gevolgen 
Verschillende categorisatiemodellen werden ontwikkeld over de cognitieve representatie van groepen 

tijdens intergroepscontact. (Brown & Hewstone, 2005) 

Cognitieve gevolgen leidt tot kennis en gewijzigde groepsrepresentatie (een andere manier om naar 

groepen te kijken). 

 

Model 1: Decategorisatiemodel  
Decategorisatie = het proces waarbij mensen minder aandacht schenken aan categorieën en 

intergroepsgrenzen, maar de leden van de in- en uitgroep als individuen zien waardoor de categorieën 

op den duurminder gebruikt worden en de vooroordelen gemilderd worden. 

➔ We richten met andere woorden de aandacht op het individu en op de 

interpersoonlijke relaties in plaats van op de sociale groep.  

➔ Door de beschikbaarheid van persoonsrelevante informatie over de doelpersoon, 

boeten stereotypen en andere vooropgezette meningen in aan relevantie en impact, 

althans voor de beoordeling van die ene persoon. (Locksley et al. 1980) 

➔ Een nadeel van decategorisatie: het beeld van een lid van de andere groep verandert 

wel, maar dat betekent niet dat het beeld van de globale groep verandert. 

 

Model 2: hercategorisatiemodel  
= gemeenschappelijke ingroep identiteitsmodel  

Hercategorisatie = 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 

worden minder gebruikt en vooroordelen verminderen 

➔ Mensen passen hun ideeën aan, zodat ze een meer omvattend beeld over de 

diversiteit in hun groep ontwikkelen. Men maakt gebruik van experimentele ad-hoc 

groepen.  

➔ Gaertner et al. 1989 toonden aan dat hercategorisatie ertoe leidt dat deelnemers 

voomalige uitgroepsleden die opgenomen zijn in de nieuwe gemeenschappelijke 

identiteit, positief evalueren, waardoor de vertekening tegen hen gereduceerd wordt. 

➔ Nadeel: het model werd vooral in labo studies uitgetest, in realiteit zijn mensen 

minder geneigd om hun oorspronkelijke groepsidentiteit op te geven. 

 

Onderzoek van Gaertner et al.  → hercategorisatie en decategorisatie in een experimentele setting. 

Tijdens het experiment werden eerst kleine teams gemaakt van een drietal personen, eerst een 

groepsnaam verzinnen en dan samen een probleem oplossen. Controleconditie: ze bleven de groepen 

behouden. Decategorisatie: groepjes samenbrengen, ‘laat jullie groepjes los, en discussieer met elkaar 

als individu’. Hercategorisatie: ook groepjes samenbrengen, nieuwe groep → opnieuw groepsnaam 

etc.  
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In controleconditie zie je dat leden van eigen groep positiever beoordeeld worden dan leden van 

andere groep / uitgroep → is stevig aanwezig! 

Bij decategorisatie én hercategorisatie zie je dat dat verschil daalt, verschil in evaluatie in vs. uitgroep 

wordt kleiner en wordt eerder gelijklopend.  

➔ Bij decategorisatie valt de ‘bonus’ van medegroepslid weg. Het zijn gewoon individuen 

zoals een ander. Evaluatie daalt over het algemeen 

➔ Bij hercategorisatie worden de oorspronkelijke uitgroepsleden positiever beoordeeld, 

en blijft de evaluatie van oorspronkelijke ingroepsleden hetzelfde. De nieuwe leden 

(de oorspronkelijke uitgroepsleden) die bij jouw groep toegevoegd zijn, krijgen als het 

ware nu ook de bonus!  

Hercategorisatie is een constructievere manier om met veranderende groepspresentatie om te gaan. 

(denk als reminder aan de bonus) 

Model 3: het gemeenschappelijk differentiatiemodel  
= door de complementariteit van de identiteiten van zowel in- als uitgroep te benadrukken, worden 

niet de categorieën getransformeerd maar de interdependentie van de groepen wordt beklemtoond, 

wat tot een daling van de oordelen leidt. 

→ stelt dat de oorspronkelijke identiteiten tijdens het contact wel aanwezig moeten blijven (i.t.t 

decategorisatie en hercategorisatie). De complementariteit van identiteiten van zowel minderheids- 

als meerderheidsgroepen moet opvallend worden gemaakt, zodat het duidelijk wordt dat elke groep 

kan bijdragen tot het bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen.  

➔ Deze benadering houdt dus in dat we niet de categorieën transformeren, maar dat we 

de onderlinge afhankelijkheid van de groepen benadrukken.  

Nadeel: het hanteren van stereotypen tijdens het contact, en wel door het feit dat de categorieën 

opvallend zijn en door een grotere angst voor de contactsituatie.  

 

Model 4: Het duale identiteitsmodel 
 = stelt dat het mogelijk is om van de voordelen van een gemeenschappelijke groepsidentiteit te 

profiteren en tegelijkertijd ook de oorspronkelijke groepsidentiteit te respecteren. (Dovidio et al. 

2007) 
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Duale identiteit = individuen behouden de eigen etnisch-culturele groepsidentiteit maar nemen 

daarenboven een overkoepelende nationale identiteit aan die verschillende groepen omvat. 

 

➔ Studies tonen aan dat minderheidsleden zich het meest engageren in groepstaken in 

een context van een zogenaamde duale identiteit. (Dovidio et al.). Dit duidt erop dat 

ze inderdaad zowel een overkoepelende gemeenschappelijke identiteit als de 

minderheidsidentiteit kunnen aannemen.  

➔ Verder blijkt dat het aannemen van een duale identiteit door minderheidsleden het 

meest effectief is om zich aan te passen aan de normen en gebruiken van de 

meerderheid. (Berry, Kim et al. 1987) 

➔ Het model lijkt echter minder goed te werken voor meerderheidsleden, die hun 

vooroordelen onder duale identiteitscondities slechts matig aanpassen. (Gonzalez & 

Brown, 2006) 

 

 

2.3.2 Affectieve gevolgen 
Intergroepscontact leidt tot verminderde intergroep-angst tegenover leden van uitgroepen en hogere 

mate van empathie. 

Deze twee affectieve variabelen werden in een meta-analyse van Pettigrew en Tropp (2008) naar 

voren geschoven als belangrijke variabelen, die een verklaring bieden voor de effecten van contact op 

verminderde vooroordelen.  

➔ Een recente longitudinale studie bevestigde dat we de vermindering in vooroordelen 

door intergroepscontact kunnen verklaren. 

Intergroepsangst = negatieve affectieve toestand die ervaren wordt wanneer we in interactie gaan / 

verwacht worden te gaan met een lid van een uitgroep. 

→ komt voort uit de verwachting van negatieve gevolgen van een dergelijke interactie, zoals schaamte 

en afwijzing, die gevoed wordt door negatieve stereotypen van de uitgroep of uit een geschiedenis 

van intergroepsconflicten.  
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Talrijke studies tonen aan dat succesvol intergroepscontact tot verminderde intergroepangst leidt, 

wat vervolgens tot minder vooroordelen leidt.  

→ Leidt eveneens tot positief affect en meer bepaald een grotere mate van empathie met leden van 

uitgroepen.  

• Voordeel: verhoogde empathie 

• Nadeel: vernauwde aandacht en bias en vermijdingsgedrag  

 

2.4 Diversiteit en contact: de twee zijden van het verhaal 

De aanwezigheid van grotere proorties etnisch-culturele minderheden in een maatschappij leidt tot 

een dubbel effect. (1) evidentie dat diversiteit leidt tot vervreemding, verminderd sociaal kapitaal en 

vooroordelen. (2) de aanwezigheid van deze minderheden schept een context waarin contact met 

deze groepen mogelijk wordt. Dit vermindert dan weer vooroordelen.  

Er zijn aanwijzingen dat deze versterkende en verzwakkende effecten afhangen van een schaal 

waarop de analyses verricht worden.  

• Op natieniveau blijkt het versterkende effect belangrijker te zijn, waardoor inwoners van 

landen met een grote allochtone populatie meer bevooroordeeld blijken te zijn.  

o Verhoogde niveaus van vooroordelen bij meerderheidsleden in hoog diverse landen 

komen voor bij inwoners die weinig contact hebben met minderheden.  

• Op lokaal niveau zorgt de aanwezigheid van minderheden ervoor dat vooroordelen afnemen. 

o Wagner et al. (2003, 2006) constateerden dat op het niveau van het district een 

groter aandeel van minderheden tot minder vooroordelen ledit.  

▪ Verklaring = verhoogde kans op interetnische ontmoetingen!  

 

Hierboven zien we een integratief model (gebaseerd op Pettigrew, Wagner & Christ. 2010; Schlüter 

& Scheepers, 2010) dat stelt dat er twee grote paden zijn van diversiteit naar vooroordelen waarbij 

contact een intermediaire rol speelt. Diversiteit  = werkelijk % uitgroepsleden EN subjectieve 

diversiteit = gepercipieerd % uitgroepsleden. Verhoogde aanwezigheid van etnisch-culturele 

minderheden (zodat ze een relatief groot aandeel innemen in de populatie) geeft enerzijds aanleiding 

tot een verhoogde perceptie van hun aanwezigheid, waardoor hogere niveaus van dreiging ontstaan. 

→ dit resulteert dan in meer vooroordelen. Anderzijds betekent een verhoogde aanwezigheid van 

minderheden dat er meer mogelijkheden tot contact zijn. -> minder vooroordelen.  
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3.Problemen met interetnisch contact 

3.1 Zoeken we elkaar spontaan op? 

Allport (1954): People mate with their own kind. They visit with their own kind, they eat, play, reside in 

homogeneous clusters. They visit their own kind, and prefer to worship togheter” 

➔ Contact op zich is dus als het ware een problematisch gegeven. 

Tegenpolen trekken elkaar aan: FOUT: we worden net aangetrokken tot mensen die op ons lijken. 
Voor een hele reeks variabelen zoals leeftijd, onderwijs, lengte, intelligentie,… zijn vrienden, koppels, 
huwelijkspartners meer gelijkend dan louter o.b.v. toeval kan worden verwacht.  

➔ Ook voor etnische achtergrond geldt dit, we hebben de neiging liever te vertoeven in 
het gezelschap van etnisch-cultureel gelijken.  

De realiteit van intergroepcontact 

• Bradburn, Sudman, & Gockel (1970):  
o Uit de 60’er jaren werden 100 gemengde wijken in 35 steden onderzocht. Dit waren 

wijken waar bevolkingsgroepen elkaar elke dag ontmoetten op straat, op school,… 
toch beweerde 81% van de blanke bewoners in geïntegreerde wijken geen enkel 
contact te hebben met zwarte wijkbewoners. 

o 95% van hen beweerde dat ze geen contact hadden met zwarte medebewoners 
tijdens feestjes, of andere sociale gebeurtenissen in de buurt.  

o Omgekeerd (zwarten over blanken) geldt hetzelfde 

• Jan Willem Duyvendak: omgang in gemengde wijken is te beschrijven als ‘living apart together’ 

• Marsden (1987): 8% van de blanke Amerikanen bediscussieert ‘gewichtige zaken’ met mensen 
van een ander ras  

• 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’  

• 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’  

Durrheim (2003) maakte luchtfoto’s van 
een Zuid-Afrikaans strand waar vroeger 
Afro-Amerikanen niet welkom waren. 
Vandaag de dag is iedereen daar welkom, 
en is iedereen ook vrij te kiezen waar hij / zij 
gaat zitten. Als men echter op de luchtfoto 
kijkt ziet men een duidelijke tendens van 
(hernieuwde) apartheid: zwart gaat in de 
buurt van zwart zitten, blank in de buurt 
van blank. (hetzelfde geldt voor Aziaten,…). 
Iedereen volgt zijn eigen intuïtie en doet 
gewoon z’n zin, met etnisch-culturele 
segregatie als gevolg.  
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3.2 Contactervaringen 

Problematisch intergroep contact: men wil niet racistisch overkomen 

➔ Er zijn minder contactervaringen tussen autochtonen en leden van 

minderheidsgroepen, waardoor we vaak niet goed weten hoe we met elkaar op een 

goede manier omgaan. 

➔ Men wil niet racistisch overkomen: er heerst bij velen een bepaalde angst om racist 

genoemd te worden, dit label kan als een schaduw over elk contact met een 

minderheidslid/groep hangen. We zijn bezorgd over de manier waarop we met 

minderheidsleden interageren. Men wil niet beplakt worden als een ‘racist-zoals-

zovele-Belgen’.  

↓ in dit geval spreken we over  

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. Bij contact met een minderheidslid trachten 

we vaak ons gedrag extra te controleren om zeker niets verkeerd te zeggen of begrepen te worden. 

+ Hypervigilantie: we zijn heel aandachtig 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 

➔ wat een probleemloze interactie zou moeten geweest zijn, wordt onhandig, 

overdreven en vaak zelfs vermoeiend. (Richeson & Shelton) 

Een recente meta-analyse van Toosi et al. (2012) wees uit dat interetnische interacties inderdaad 

leiden tot minder positieve attitudes tegenover de interactiepartner, meer negatief affect en minder 

vriendelijk non-verbaal gedrag. (deze effecten waren wel beperkt) → indien interacties langer 

duurden, verdwenen deze negatieve effecten. 

➔ Om positieve gevolgen te hebben, is het contact zelf best ook positief, want negatieve 

ervaringen bevestigen enkel maar het beeld dat al voor het contact bestond.  

➔ We spreken ook over een bepaalde asymmetrie in sterkte t.o.v. positief contact. 

Uit het gevangenisexperiment dat we daarnet al zagen is ook gebleken dat hoog sociaal dominante 

personen het meest van contact profiteren om hun vooroordelen bij te stellen. Dit is een opvallend 

gegeven, niet in het minst omdat bevooroordeelde personen op andere beïnvloedingspogingen, zoals 

via onderwijs, met het moraliserende vingertje en andere goede raad, bijna altijd negatief reageren en 

nauwelijks hun vooroordelen bijstellen. 

 

Negatief contact leidt tot meer vooroordelen. Bevooroordeelden profiteren van positief contact om 

hun vooroordelen bij te stellen, ook al is het contact door de situatie opgedrongen. Ze vertonen 

betere effecten na positief contact, slechtere effecten na negatief contact. (Dhont, Roets & Van Hiel) 
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3.3 De sollicitatiesetting 

Probleem 1: uitgenodigd worden 

➔ (impliciete) vooroordelen zorgen ervoor dat etnisch-culturele minderheden minder 

snel uitgenodigd worden. 

Probleem 2: het moeizame gesprek 

➔ positieve verwachtingen interviewer  

▪ open en vriendelijke houding tijdens het gesprek 

▪ heeft een geruststellend effect op de sollicitant 

➔ negatieve verwachtingen  

▪ afstand en minder tijd nemen 

▪ verhoogt nervositeit en onhandigheid bij sollicitant. 

• In een Amerikaans onderzoek kregen blanke studenten de opdracht om een selectiegesprek 

te voeren met zwarte sollicitanten. De sollicitanten waren echter acteurs die een bepaalde rol 

moesten spelen. → de selecteurs gingen verderaf zitten en besteedden minder tijd aan het 

interview dan vergelijkbare blanke sollicitanten.  (Word, Zanna & Cooper; 1974) 

•  

• Huffcut en Roth, 1998, analyseerden resultaten van 31 studies waarin meer dan elfduizend 

sollicitanten deelnamen. Uit de resultaten bleek dat zwarte en latino sollicitanten slechts iets 

lagere beoordelingen haalden in vergelijking met blanke sollicitanten.  

➔ Kortom, de grootste hinderpaal voor leden van minderheden om geschikte jobs te 

krijgen, moeten we situeren in het feit dat ze vaak minder snel uitgenodigd worden 

op basis van geschreven sollicitaties. → deze roepen allerlei verwachtingen op van de 

selecteur, waardoor de gesprekken houterig kunnen verlopen.  

➔ Wel kunnen we concluderen dat persoonlijk contact kan bijdragen tot een bijstelling 

van die verwachtingen.  

Of meta-stereotypen. 

3.4 Na het contact 

Kan positief contact verandering in de weg staan? Is dit de oplossing om sociale en maatschappelijke 

ongelijkheid tussen groepen definitief uit de samenleving te bannen? 

  (Het conflictmodel) 

• Contact verandert de relaties, maar niet de structuur waardoor er een hoge waarschijnlijkheid 

is dat ongelijke kansen blijven voortbestaan. (Dixon et al. 2005) 

• Positieve relaties leiden de aandacht af voor dieper liggende, structurele ongelijkheden, ze 
vormen een soort camouflageschild. (Becker, Wright, Lubensky & Zhou 2013) 

• Geven minderheden het gevoel dat het ‘goed gaat’ en vermindert de motivatie tot ‘collectieve 
actie’. Men zal minder stappen ondernemen om verandering waar te maken;  

• Positieve relaties creëren hoge verwachtingen bij minderheden, maar die worden niet ingelost 
→ conflictmodel versterkt groepsidentiteit van benadeelde roep om hen aan te zetten tot actie. 

Positief intergroepscontact kan tot een verhoogde steun voor structurele maatregelen van leden van 

de meerderheid zorgen. Positief contact zorgt voor een grotere mate van empathie, waardoor er 

toegenomen motivatie komt om de uitgroep te helpen. 
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Coöperatief contact leidt tot hoge verwachtingen van leden van benadeelde groepen. Saguy, Tausch, 

Dovidio en Pratto:  

Conclusie: we kunnen stellen dat positief contact het gevaar inhoudt dat het lijkt alsof alles goed gaat, 

er geen problemen zijn van achterstelling en dat het vooral geldt voor leden van achtergestelde 

groepen. Bij meerderheidsleden werkt het eerder omgekeerd → door positief contact meer geneigd 

zich wel in te zetten.  

 

 

 

MAAR dus: positief groepscontact kan wel leiden tot een solidaire collectieve actie bij de meerderheid. 

3.5 Multiculturalisme 

Multiculturalisme = een 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. Houdt in dat 

minderheden hun etnische identiteit kunnen behouden op basis van het principe dat gelijke rechten 

gelden voor verschillende etnisch-culturele en godsdienstige gemeenschappen.  

➔ Houdt in dat mensen met allerlei identiteiten samenleven zoals kleuren in een 

regenboog; 

Men gaat ervanuit dat ze hiernaast nog een nationale/collectieve identiteit ontwikkelen. → 

minderheidsleden moeten minimaal 2 identiteiten hebben. 

1. De eigen etnische groep 

2. De nieuwe nationale identiteit 

→ steunt op duale identiteit 

➔ Bevorderen van de groepsidentiteit: 

▪ Bv. Ondersteunen van belangverenigingen, eigen scholen, gebedshuizen,.. 

➔ Bevorderen van de overkoepelende identiteit? 

▪ Bv. Makkelijk en snel verlenen van de nationaliteit van het gastland, 

makkelijke toegang tot sociaal stelsel. 
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Maar wat is dan het beste beleid? Multiculturalisme of assimilatie? 

➔ In praktijk komen deze zuivere vormen niet voor. 

Welke concrete beleidsmaatregelen geven vorm aan de multiculturele maatschappij? 

• Snel verlenen van de nationaliteit van het gastland, waardoor ,leden van minderheden exact 
dezelfde rechten verwerven als autochtonen. De impliciete boodschap is dat iedereen welkom 
is!  

• De ondersteuning van belangenverenigingen van minderheden, het subsidiëren van 
gebedshuizing, onderwijs in eigen taal… → Achterliggende redenering is dat minderheden de 
mogelijkheid moeten hebben om hun eigen cultuur te kunnen ervaren binnen nationale 
gemeenschap 

 

Acculturatiestrategieën: 

Assimilatie = een beleid gericht op het laten opgaan van leden van minderheden in de gevestigde 

cultuur van het gastland. Dit veronderstelt bij de geassimileerde groep het verlies van bepaalde 

onderscheidende kenmerken, bijvoorbeeld op vlak van kleding, spraak of manieren. Houdt in dat 

minderheden zich zoveel mogelijk aan de heersende cultuur aanpassen.   

 

➔ Onderzoek heeft echter uitgewezen dat multiculturalisme vaak leidt tot de beste 

resultaten voor de minderheidsleden. (Brown & Zagefka, 2011). Althans wanneer de 

intergroeprelaties positief zijn en de minderheidsleden weinig discriminatie ervaren. 

(Baysu, Phalet & Brown, 2011) 

➔ Ander onderzoek heeft dan weer uitgewezen dat (op niveau van naties), de resultaten 

ervan niet zo opmerkelijk zijn. (Reitz, Breton, Dion & Dion 2009) 

➔ Landen die eerder een beleid van multiculturalisme voeren, boeken dikwijls minder 

goede resultaten met betrekking tot integratie, net omdat de focus in eerste plaats 

ligt op cultuurbehoud voor verschillende groepen. 

 

Landen die beter inzetten op assimilatie 

kunnen op sommige vlakken betere 

resultaten voorleggen. Mogelijke reden 

hiervoor is: multiculturele benadering zonder 

veel intergroep-contact en nood aan 

integratie leidt tot “disfunctionele 

acculturatiestrategieën” → separatie i.p.v. 

integratie.   
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De figuur toont de werkzaamheidsgraad van minderheden die niet in de EU landen geboren zijn in % 

van de werkzaamheidsgraad van autochtonen. (Koopmans, 2010) → soortgelijke nationale trends zijn 

ook terug te vinden voor variabelen als segregatie en het aandeel van minderheden die veroordeeld 

werden voor criminaliteit.  

➔ Landen die kiezen voor assimilatie (zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) boeken 

betere resultaten.  

➔ Een mogelijke reden voor de slechtere resultaten is dat om integratie te doen slagen, 

er best veel contact is. Het actief nastreven van het behoud van eigen cultuur zonder 

contact met leden van de meerderheid = separatie.  

Wat weten we dus al? Multiculturalisme zal, net als een ideologie, focussen op het behouden van de 

originele cultuur. Zegt dus weinig over de aanpassing aan gastcultuur. → op een politieke manier / 

kijkende naar de politieke betekenis ervan, gaat het vaak over die duale identiteit (zowel 

cultuurbehoud, als aanpassing). Hoewel we in praktijk eigenlijk vooral neigen naar cultuurbehoud. → 

neigt om die reden ook meer naar separatie.  

Multiculturalisme vs. polyculturalisme  Morris, Chiu, Li, 2015:  
Polyculturalisme =  

• perspectief op cultuur is partieel en dynamisch en niet categorisch en stabiel.  

• Culturen evolueren door invloed van elkaar. 

o Cultuur kan je niet opdelen in hokjes, ligt ook niet vast. Ze hebben vage grenzen en 

zijn constant aan het veranderen.  

o Dit ervaren we constant in het dagelijks leven, denk maar aan waarom we nu niet 

meer gebruik maken van Romeinse cijfers? 
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!!!!! gevaren zijn ook belangrijk te weten        

We nemen universalisme er in dit geval ook bij, om op die manier de drie belangrijkste vormen van 

het analyseren van maatschappij te vergelijken. Kijken hoe mensen zich moeten gedragen, hoe 

mogelijke problemen kunnen optreden, etc. 

Universalisme: 
• Ideologie: colorblindness: komt er op neer dat we een ideologie introduceren waarin iedere 

vorm van etnisch-culturele achtergrond compleet irrelevant is en genegeerd moet worden. 

We moeten op die manier een gelijkheid creëeren, waarbij iedereen uniform en gelijk is. 

• Policy: establish equality through uniform criteria and treatment. ↓ wat hierboven staat. 

• As a perceiver: suppress thoughts about ethnicity. → we dienen zelf, als we in contact komen 

met anderen, alle mogelijke ideeën en aandacht voor etniciteit te onderdrukken. 

• As an actor: drop ethnic habits → verwacht dat we ons niet gedragen volgens regels van 

originele etnische groep.  

• + gevaren.  

• + de bewuste criteria, waar iedereen volgens dit model zich aan moet houden, wordt bepaald 

door de meerderheid. Zijn dus gewoon normen, waarden en criteria van de meerderheid. → 

kan dus ook hier leiden tot ongelijke kansen voor minderheden die op zich niet aan de 

dominante standaard behoren of voldoen. 

Culturalisme: 
• Ideology: multiculturalisme: beleid waar we verschillende culturen zoveel mogelijk wil 

behouden, naast elkaar liggen en geen enkele is dominant. 

• Policy: preserve multiple cultures , side by side, no group = central; ↓ wat hierboven staat. 

• As a perceiver: acknowledge the other’s culture → om dit goed te kunnen doen is het 

natuurlijk belangrijk om eigen, én andere culturen gelijk te erkennen. 

• As an actor: act authentically through hewing no pure traditions → zo authentiek mogelijk 

gedragen naar eigen cultuur = cultuurconform. 

• + gevaren.  

• Met andere woorden staat multiculturalisme voor segregatie: groepen / culturen moeten 

naast elkaar leven, weinig contact hebben, zich cultuurconform gedragen. Vooral niet moeien 

met elkaar.  

Polyculturalisme:  
• Ideology: interculturalisme: het idee dat culturen niet start en rigide zijn, maar dynamisch en 

elkaar beïnvloedend. Iedereen de vrijheid geven een eigen cultuur te vormen. 

• Policy: stimulate intercultural contact and dialogue: met elkaar in interactie treden, elkaar 

beïnvloeden en beïnvloed worden.  

• As a perceiver: recognize the other’s plurality: verscheidenheid van anderen erkennen. 

• As an actor: recombine strands of culture to renew them: zelf voor een stuk je eigen cultuur 

opbouwen, door gebruik te maken van bovenstaande ‘kenmerken’. 
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4.Samenleven in de school en op het werk 

4.1 De ideale school  

De puzzelklas of the jigsaw classroom door Arronson et al. 1978  is een voorbeeld van een 

coöperatieve leermethode die specifiek ontwikkeld is met het oog op het verbeteren van de relaties 

van leerlingen met verschillende etnische achtergronden.  

➔ In de puzzelklas worden leerlingen verdeeld in kleine groepjes, gemengd op basis van 

geslacht, etnische achtergrond en schoolse prestaties. De inhoud van een bepaald 

stukje leerstof, wordt verdeeld in een aantal stukjes. (evenveel stukjes als lln). Elke 

leerling krijgt een stukje leerstof toegewezen waar hij / zij nu verantwoordelijk voor is. 

➔ Leerlingen krijgen tijd om hun stuk individueel door te nemen, dan worden ze 

opgedeeld in ‘expertgroepen’ met lln die hetzelfde stukje hadden. Hier oefenen ze 

hun stukje verder in → nadien een andere leerling buiten de expertgroep het stukje 

onderwijzen. 

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. 

➔ Competitief vs. Coöperatief  

➔ De langdurige implementatie van coöperatieve leermethoden kan ook leiden tot een 

toename in leerprestaties, vooral voor benadeelde leerlingen zoals zwakke leerlingen 

of leerlingen met een andere etnische achtergrond.  

▪ Belangrijk is ook dat de winst in leerprestaties voor deze leerlingen, de sterke 

prestaties van andere leerlingen niet hinder → GELIJKHEID.  

De puzzelklas is niet de enige leermethode die gebruik maakt van coöperatieve strategieën → de kern 

is gewoon dat de methoden is steeds dat kinderen samenwerken in groepen, zonder dat de leraar 

vaak tussenbeide komt.  

➔ Slavin et al. 1999: methode waar leraar eerst de hele klas onderwees, waarna de klas 

in kleine, multi-etnische groepjes opgedeeld werd die elkaar ondersteunden totdat de 

leerstof volledig beheerst was door iedereen.  

➔ Daarna een individuele test waarbij elke groep een gemiddelde kreeg. Afhankelijk van 

de specifieke methode, werd het groepsresultaat meer of minder beklemtoond. 

▪ CONCLUSIE: deze methoden zijn efficiënt, niet alleen omdat ze vooroordelen 

doen dalen en op die manier multi-etnische vriendschappen bevordert, maar 

ook omdat ze intellectueel stimulerend werken en cognitieve en schoolse 

prestaties verhogen.  

 

4.2 Affirmatieve / Positieve actie 

= Maatregelen met het doel achterstelling / discriminatie ten opzichte van een specifieke groep uit te 

bannen en te voorkomen, of de nadelen die eruit voortkomen, te ondervangen. 

Positieve actie = affirmatieve actie = de inspanningen van overheden, privéorganisaties en scholen 

om discriminatie te bestrijden en gelijke kansen in het onderwijs en op de werkvloer te bevorderen. 
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➔ Het is wel zo dat ‘positieve actie’ een emotioneel beladen en controversieel sociaal 

thema vormt. Anders dan in EU landen is positieve actie al langer een aandachtspunt 

in de VS.  

➔ Het is dan ook een soort containerbegrip / overkoepelend begrip waaronder 

verschillende maatregelen vallen. 

▪ De maatregelen gaan van soepel en aanvaard, tot streng en weinig aanvaard.  

 

Deze figuur toont de verschillende grote categorieën. (1) 

De mildste vorm van positieve actie = het scheppen van 

mogelijkheden voor leden van minderheidsgroepen. → 

bedoeling is het vergroten van het aantal mogelijke 

geschikte kandidaten voor hoger onderwijs en 

hogerestatusjobs. (training, scholing,…). Hoe meer 

kandidaten, hoe meer er als het ware ook zullen 

terechtkomen.  

(2) het beteugelen van discriminatie tegenover minderheidsleden. Bv. door het vervolgen van 

individuen en organisaties die discrimineren. Dit is een repressieve techniek die enkel kan toegepast 

worden nadat discriminatie effectief is opgetreden en vastgesteld werd. 

(3) de voorkeursbehandeling. Kan in verschillende vormen worden toegepast,  

(a) waarbij de minderheidsstatus een klein gewicht kan krijgen, waardoor bij gelijke 

competenties en bekwaamheden minderheidsleden de voorkeur krijgen boven een even 

geschikte kandidaat van meerderheidsgroep.  

(b) gewicht van allochtone status verhoogt? Keuze tussen een minderheidslid en autochtoon 

lid → eerstgenoemde zal steeds minder dienen te excelleren op vlak van kwalificaties en 

competenties. 

(c) quotasysteem = een vooropgesteld % van minderheidsleden in de organisatie moet 

worden bereikt, los van het feit of die minderheidsleden geschikt zijn of niet. 

 

4.3 Aanvaarding van positieve actie door meerderheidsleden 

Het probleem bij sterke vormen van positieve actie (quota) is dat er sprake is van omgekeerde 

discriminatie. Ook al is het doel nobel, namelijk het wegwerken van achterstelling, je gaat als het ware 

discriminatie bestrijden met discriminatie. Deze worden dus heel moeilijk aanvaard.  

Kloof tussen politiek links – rechts: het is logisch dat links meer fan is van affirmatieve actie dan rechts. 

Kloof tussen bevoordeelden en benadeelden: meestal zijn meerderheidsgroepen minder fan.  

studenten die eerder links scoren, en voor een 

groot stuk vrouwelijke → horen meer bij de 

groep die wél voorstander is.  

De sterke vormen worden dan weer minder 

ondersteunt. 
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4.4 Tegenstanders van affirmatieve actie 

Waarom zijn mensen tegenstander van affirmatieve actie? 

Argument: rechtvaardigheid, veel mensen zijn ervan overtuigd dat mensen ten onrechte 

gediscrimineerd worden door positieve actie. Ze zijn van mening dat wie veel moeite heeft gedaan, de 

grootste beloningen moet krijgen, en omgekeerd. = meritocratie (= de overtuiging dat 

rechtvaardigheid gediend wordt wanneer iedereen baten verkrijgt o.b.v. wat hij of zij heeft ingebracht. 

Iedereen verdient als het ware waar hij / zij recht op heeft o.b.v. prestatie en inspanning.) 

➔ Onderzoek toont aan dat opvattingen over rechtvaardigheid en eerlijkheid een betere 

verklaringsgrond zijn voor onze houdingen tegen over positieve actie dan racisme.  

• Bv. Irem krijgt de job niet, louter omdat ze allochtoon is, terwijl ze wel duidelijk de beste was 

in de selectie. Indien tegenstanders van positieve actie racisten zouden zijn, zouden ze het feit 

dat Irem de functie niet krijgt als een positieve zaak moeten ervaren. → we zien dat 

tegenstanders van positieve actie niet pikken dat bekwame minderheden achtergesteld 

worden. 

Ze zijn wel voorstander van affirmatieve actie wanneer verdienstelijke minderheidsleden objectief 

gediscrimineerd worden. Dus bv. als Irem de job niet krijgt, zelfs al was zij objectief de beste, dan gaan 

ze hier niet mee akkoord. → racisten gaan dus wel akkoord, want ze is gediscrimineerd omdat ze 

allochtoon is.  

Daarnaast kan tegenstand tegen positieve actie ook te maken hebben met de context waarin deze 

maatregelen worden uitgevoerd.  

➔ Meritocratie zorgt theoretisch voor eerlijke verdeling van schaarse middelen, terwijl  

positieve actie leidt tot distributieve onrechtvaardigheid. Anderzijds moeten we 

tevreden kunnen zijn met wat ons toekomt.  Tenminste als de procedures om 

middelen te verdelen, eerlijk worden uitgevoerd = procedurele rechtvaardigheid. 

 

4.5 Psychische dimensie van voorkeursbehandeling door quota 

Mogelijke keerzijde voor de bevoordeelde groepsleden: leidt tot psychologische ondermijning in 

bepaalde omstandigheden. ↓  

Studies over affirmatieve acties o.b.v. geslacht 

• Heel vaak vindt de bevoordeelde de procedure zelf onrechtvaardig.  

• Collega’s hebben twijfels over hun competentie → iemand krijgt de job puur omwille van 

geslacht / afkomst / …. ? Dan lijkt dit als het ware ook de enige reden te zijn.  

• Zij die bevoordeeld worden, hebben de neiging hun successen meer aan geluk toe te 

schrijven, en minder aan eigen capaciteiten. → hierdoor twijfelen ze aan zichzelf, terwijl 

collega’s dit ook al doen. 

• Affirmatieve actie is een vorm van hulp → bevestigt het gevoel dat anderen hen minder 

vinden en dat ze denken hulp nodig te hebben. 

Echter als men de studie bij mannen doet, vertonen zij dit minder. Maar let natuurlijk op dat het hier 

gaat over labosituaties, en dat zo’n quotasysteem weinig voorkomt.  
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Heilman et al. 1999 wezen vrouwelijke studenten aan als groepsleider. Aan de deelneemsters werd 

verteld dat ze gekozen waren o.b.v. een voorkeursbehandeling gebaseerd op gender. Er werd hen 

verteld dat ze (1) equivalente kwalificaties hadden als hun mannelijke collega’s, (2) aan minimale eisen 

voldeden, (3) altijd bevoordeeld werden.  

➔ Beoordeelden prestaties en kwaliteiten achteraf positiever en vonden de procedure 

het eerlijkst indien hun aanstelling gebaseerd was op verdienste. 

Conclusie: vanuit een psychologisch perspectief is het niet echt een goed idee om selectieprocedures 

enkel op basis van geslacht of etnisch-culturele achtergrond uit te voeren.  

➔ Voorkeursbehandeling heeft wel positieve effecten als er expliciet rekening gehouden 

wordt met bekwaamheden.  

▪ Dan schatten deelnemers hun eigen prestaties en vaardigheden ook beter in. 

Hoe best implementeren? Met een gebalanceerde benadering. 

• Omschrijf affirmatieve actie beleid heel nauwkeurig en niet achter de schermen. 
• Zet ster in op ‘lichte vormen’ → create opportunity  

➔ Vermijd dus strikte quota!!  
▪ Wordt moeilijk aanvaard door de meerderheid 
▪ Plaats bevooroordeelde mogelijks in een moeilijk zelf te aanvaarden positie 

• Zeker duidelijk dat capaciteiten belangrijke rol spelen en voldoende zijn voor de functie 
 

5. Effecten van goedbedoelde maatregelen, media, wetten en regels 

We weten al dat effecten van contact zichtbaar zijn wanneer coöperatieve leermethoden worden 

gehanteerd, maar hoe zit het met andere maatregelen?  

5.1 Educatie 

Doel = kennis over de uitgroep vergroten of ervaren wat het is. 
>> Volgens Allport is onwetendheid de belangrijkste bron van onverdraagzaamheid. >> de redenering 
is dus dat mensen heel wat vriendelijker zijn voor andere rassen als ze de gebruiken en cultuur van die 
bevolkingsgroepen beter kennen. 

➔ Vaak toegepast in scholen: boeken, videomateriaal, songteksten,… 
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Kortdurende vs. Langdurige en intense projecten. 
➔ Interventieprogramma’s verschillen ook sterk in focus.  
➔ Een meer recente stroom gaat expliciet in op stereotypering, bevooroordeeldheid en 

discriminatie. In dergelijke antiracismeprogramma’s leren kinderen concepten zoals 
vooroordelen en tolerantie, ze doen aan rollenspellen,…  
 

Jane Elliot: ze deelt participanten op op basis van hun oogkleur, waarbij mensen met blauwe ogen 
worden gediscrimineerd, terwijl de groep met bruine ogen goed behandeld worden. Een echte reden 
is er niet, haar bedoeling was dat de kinderen zelf ervaren hoe het voelt om gediscrimineerd te 
worden op basis van een uiterlijk kenmerk waar we zelf geen controle over hebben. 

➔ zulke studies hebben over het algemeen een beperkte mate van effectiviteit:  

➔ Studies die veranderingen in vooroordelen rapporten, meten deze veranderingen 

dikwijls kort na de blootstelling van de programma’s. aangezien dergelijke effecten 

meestal vlug uitdoven, zijn de lange termijn effecten van dit soort interventies 

vermoedelijk nog zwakker. 

▪ Kunnen zelfs contraproductieve effecten hebben: 

o Het multiculturele materiaal dat volwassenen aan het kritisch denken zet, 
kan door kinderen gefilterd worden tot enkel die aspecten die het 
stereotype bevestigen.  

o Contraproductief bij mensen met neiging tot bevooroordeeldheid. 
o Eveneens tegengestelde effecten bij individuen die hoog scoren op 

autoritarisme.  
 

5.2 Media 

Extreme gevallen ten slechte → bv. nazipropaganda, de radio mille collines, → jammer genoeg 
heeft dit bijgedragen, hebben ze een invloed gehad. Kunnen we dit dan gebruiken om deze 
spanningen net te verminderen? 
 
Onderzoekers gingen kijken naar een Rwandese soap die onverdraagzaamheid probeert te bestrijden 
→ ze vonden dat de soap ervoor zorgde dat de radiobeluisteraars anders gingen denken over de 
algemene maatschappelijke normen over het samenwerken en samenleven. 

➔ Media hebben namelijk het vermogen om een sociale realiteit te construeren die als 
werkelijk bestaand wordt beschouwd, ook al is die fictief.  

 
Amerikaanse studies wijzen echter uit dat etnisch-culturele minderheden te weinig aan bod komen in 
televisieprogramma’s. Het té weinig tonen van bepaalde groepen, doet lijken alsof ze er niet toe doen. 

➔ Bovendien spelen leden van minderheden vaak rollen die stereotyperend zijn. 
▪ Vaker te maken met geweld, hebben lagere status jobs,….  

DUS ↓ 
  

Ten goede? 
• Weinig effect op persoonlijke opvattingen 
• Wel effect op perceptie van algemene normen 

 
Mogelijke problemen: 

• Ondervertegenwoordiging werkt marginaliserend 
• Ongewild stereotype-bevestigend: vaker getoond als dader/slachtoffer van geweld en lage-

statusjobs  
• Onrealistisch (geen interraciale spanningen, worden meestal neutraal of positief afgebeeld) 
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5.3 Wetten en regels 

Straffen van daders/overtreders: 
De daders van discriminatie komen door wetgeving en bestraffing zelden tot inkeer. Bij sterk 
bevooroordeelde individuen dienen we van straffen geen correctieve effecten te verwachten.  

• Best denkbare effect: dader past gedrag aan, maar hun denkkader en normen blijven 
onaangetast.  

• Bestraffing kan ook averechts werken, waarbij vooroordelen door de gepercipieerde onbillijke 
behandeling versterkt wordt, met eerder wraakgevoelens dan berusting tot gevolg.   

 

Het brede publiek 
• Effect afhankelijk van de perceptie van de sociale norm: zowel + als – gevolgen: 

➔ Positief: 
▪ Afschrikking, als je weet dat discriminatie bestraft wordt zal je 2 keer 

nadenken vooraleer je discrimineert 
▪ Wanneer wet door de meeste burgers aanvaard en gesteund wordt. De wet is 

dan de algemene norm, waardoor we onze eigen normen aanpassen. 
➔ Negatief: 

▪ Reactantie = weerstand. Alleen al het feit dat er een wet zou zijn, kan al leiden 
tot weerstand → gaat over het niet willen volgen van regels 

▪ Sancties op zich kunnen verkeerde sociale norm suggereren, het feit dat er 
een wet voor is zal wel betekenen dat er effectief een probleem is dus. Er 
ontstaat als het ware de impliciete gedachte dat iedereen discrimineert. Want 
ja… er worden tenslotte specifieke wetten rond gemaakt?  
▪ Men straft omdat anders de meerderheid zou discrimineren. 

▪ Algemeen proces: lage pakkans (betrapt worden, gecontroleerd worden,….) 
kan er net voor zorgen dat het gedrag meer gesteld wordt. Lokt uit.  
 

→Enkel effectief als ze breed gedragen worden. Het is echter vaak ook een kwestie op lange termijn, 
moet eerst ingeburgerd worden; 
 

5.4 Invloed van omgeving en sociale normen 

Extended contact = contact per associatie = zelf geen contact hebben met leden van etnisch-
culturele minderheden, maar mensen in uw vriendenkring / omgeving hebben die wel contact 
hebben.  

➔ Literatuur toont aan dat ook dit al positieve effecten kan hebben. Reduceert dus 
vooroordelen.  

bij psychologiestudenten is extended 
contact ook negatief gerelateerd aan 
racisme. Als men controleert naar de mate 
waarin direct contact voorkomt, heeft 

extended contact nog steeds een positief effect.  
 

➔ Is in het bijzonder nuttig bij mensen met weinig direct contact en mensen met hoge 
RWA.  

 
• invloed van ouders en vrienden is vaak de allergrootste als het gaat over zulke attitudes. Vaak 

veel groter dan media en dergelijke.  
• sociale normen: enkel als ze breed gedragen worden kunnen ze op termijn individuele 

attitudes veranderen. 
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Hoofdstuk 15: Duurzaamheid 

Woord vooraf 

Duurzaamheid handelt over de juiste balans tussen mens, planeet en welvaart. Ook wel de Triple 

Bottom Line of Triple P (people, planet, prosperity). 

➢ Duurzaamheid = een evenwichtige balans tussen de sociale, ecologische en 

welvaartsdimensie. Wanneer die combinatie niet harmonieus is door overgewicht van één van 

de dimensies, dan zullen de andere dimensies daaronder leiden.  

o We kunnen allemaal akkoord gaan dat we in onze dagdagelijkse maatschappij veel 

bezig zijn met onze eigen welvaart (vliegreizen, de nieuwe auto’s kopen,…) waar onze 

planeet enorm onder leidt. ☹   

1. eigenbelang of rekening houden met anderen? 

Er zijn tal van studies waarin deelnemers dienen te kiezen tussen eigenbelang en belang van anderen. 

Hierbij is het nastreven van eigenbelang vaak schadelijk voor anderen. Dit niet alleen in experimenten, 

maar ook in het dagdagelijkse leven… ooit al eens een afwas laten staan zodanig dat een huisgenoot 

deze moest doen?        

➢ Echter wanneer iedereen kiest voor het individueel belang, is dit schadelijk voor het collectief 

en lijden allen verlies. 

De spanning die we voelen tussen persoonlijke en collectieve belangen is wat we noemen een sociaal 

dilemma. = een situatie waarin een conflict ervaren wordt tussen het vervullen van egoïstische 

motieven en het collectieve belang, waarbij egoïsme het voordeligst is, maar aanzienlijke collectieve 

kosten met zich meebrengt. 

We onderscheiden drie kenmerken 

1) Het individu maakt zelf het meeste winst als hij / zij enkel eigenbelang nastreeft. 

2) Als elk individu voor zichzelf de meest lonende keuze maakt, is dit nadelig voor anderen. 

3) De schade die aan het collectieve bezit veroorzaakt wordt door het nastreven van 

eigenbelang, is groter dan de waarde die het niet-coöperatieve individu wint. 

1.1 Het gevangenen dilemma (Axelrod et al.) 

Stel je voor dat twee verdachten door de politie worden opgepakt (A en B). De politie is er van 

overtuigt dat deze personen een ernstig misdrijf hebben gepleegd, maar kunnen ze bij gebrek aan 

bewijzen enkel voor een klein vergrijp veroordelen. Wat heeft men dus nodig? Een bekentenis. Er zijn 

drie opties 

1) Beide gevangenen streven het collectieve belang na, en bekennen niet >> één jaar straf. 

2) Beide gevangenen pleiten schuldig en krijgen een matige straf >> vijf jaar. 

3) Één bekent, één niet? >> persoon die bekent (0 jaar, komt vrij) >> persoon die ontkent >> 10 

jaar. We hebben hier een free rider en een sukkel. 

Maar let op; beide gevangenen weten vooraf niet dat ze deze keuzes krijgen, en weten dus niet wat de 

ander gaat antwoorden. Vertrouw je elkaar? Of niet?  
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Zulke dilemma’s komen ook voor bij landen: landen die in een wapenwedloop verstrikt raken zijn meer 

geneigd elkaar te wantrouwen en op die manier steeds meer geld aan wapens uit te geven. Echter 

zouden ze allebei beter af zijn om gewoon geen tijd en geld te verkwisten >> brengt risico’s mee. Deze 

landen lijken rationele keuzes te maken, die leiden tot irrationele resultaten. 

Herhaalde aanbiedingen van dilemma’s  
➢ Effectieve strategieën 

o Tit for tat = strategie waarbij een speler de tegenpartij systematisch imiteert 
▪ Samenwerking bij de ene partij lokt samenwerking bij de andere partij uit, 

hetzelfde voor competitie.  

• Indien deze strategie coöperatie uitlokt >> positieve uitkomsten.  
▪ Probleem: 

• Coöperatie en competitie hebben niet dezelfde impact >> competitie 
is een sterkere determinant voor wederkerigheid dan coöperatie.  
o Denk bv. aan de wapenwedloop. Haalt het ene land een raket 

uit de kast, dan zal het andere land dit wellicht ook doen. Maar 
indien het ene land de raketten weer wegsteekt, zal het andere 
land toch nog eerder even wachten. 

▪ Meest effectieve manier MAAR kan leiden tot wraak en dit kan leiden tot een 
oplopend conflict. 

↓ een licht gewijzigde vorm 

 
o Tit-for-tat met vergiffenis  

▪ Bij competitieve keuzes van de andere partij niet steeds reageren met een 
competitieve zet >> maar in beperkt aantal gevallen toch coöperatief.  

▪ Dit is de meest succesvolle strategie om in een iteratief gevangenisspel een 
positieve uitkomst te behalen 

 

o Win-stay, lose-shift → winnen-blijven, verliezen-veranderen  
▪ Strategie consistent met de grondbeginselen van conditionering, waarbij 

individuen zich coöperatief of competitief gedragen zolang dit lonend is, maar 
overstappen op een andere strategie wanneer men te weinig verdient 
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1.2 Middelendilemma’s 

Een tweede belangrijke categorie in sociale dilemma’s zijn middelendilemma’s, die ontstaan als twee 
of meer personen beperkte middelen delen. 
 

Ze komen voor in 2 basisvormen  
1. Brondilemma’ s  
2. Publiek goed dilemma  

 

Brondilemma  
= Een situatie waarbij iedereen onbeperkt aanspraak kan maken op een gemeenschappelijk bron, die 
hierdoor dreigt uitgeput te geraken omdat ze zichzelf niet of onvoldoende opnieuw kan genereren.  

= Een situatie waarbij er sprake is van een beperkte gemeenschappelijke bron die zichzelf niet 
of onvoldoende opnieuw genereert. (denk aan olie, de ozonlaag, steenkool, oerwouden,…) Als 
iedereen zich naar believen van een gemeenschappelijke bron bedient, blijft er voor niemand 
nog iets over. 

 
Hardin (1968) bestudeerde een situatie uit de middeleeuwen, waarbij dorpsbewoners de dieren op 
openbare weiden lieten grazen. Het probleem hierbij was dat, als de boeren enkel uit eigenbelang 
handelden, ze zoveel mogelijk dieren op een gemeenschappelijke weide dienden onder te brengen, 
want dan had men vlees, melk en andere opbrengsten. >> als iedereen dat echter zou doen ging de 
weide ten onder.  
➢ Dit brondilemma is tegenwoordig op grote schaal voelbaar: ontbossing, lucht- en 

watervervuiling, overbevissing, commercieel inpalmen van natuurgebieden,… 
➢ Dit alles ontstaat uit het nastreven van individueel belang, in een context van een op 

economisch groei gericht beleid. 
 

 
Brechner (1977) voerde een experiment uit waarin een aantal kritische aspecten van een dilemma 
werd gesimuleerd. Studenten namen deel in groepen van 3, waarbij hen werd verteld dat, als ze in het 
onderzoek 150 punten verdienden, ze voor drie experiment-uren zouden worden vrijgesteld. hiervoor 
moesten ze punten nemen uit de gemeenschappelijke bron, voorgesteld door lichtjes (1 lichtje = 1 
punt).  
➢ Bron kon regenereren MAAR de regeneratie was afhankelijk van grootte bron (veel lichtjes = 

snel aanvullen, weinig lichtjes = traag aanvullen, stel het je voor als vissen in de zee)  
o Dus beste oplossing = beperkt oogsten zodat de bron voldoende kon herstellen 

 

24 vs. 48 lichtjes (kleine vs. grote bron). Bron voor 75% intact >> elke 

6 seconden een punt bij. Bron bijna op >> elke 24 seconden. 

In condities zonder toegestane communicatie >> coördinatie 

moeilijk, deelnemers haalden gemiddeld het minst punten.  

Communicatie wel toegestaan >> men haalde gemiddeld 70 punten. 

Helaas bleek dat de deelnemers de bron door overconsumptie 

vernietigden, waardoor ze de vooropgestelde 150 punten vaak niet 

verdienden. 
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Publiek goederen dilemma   
= Een situatie waarin iedereen verondersteld wordt bij te dragen tot het gemeenschappelijke goed, 
waarvan iemand echter kan profiteren zonder zelf bij te dragen, waardoor het risico groot is dat er te 
weinig mensen bijdragen en de bron geëlimineerd.   
➢ Als niemand nog bloed doneert, kunnen mensen die het echt nodig hebben niet meer 

geholpen worden. 
In geval van nood kan iedereen er een oproep op doen.  
➢ Typische voorbeelden  

- De bloedbank van het Rode Kruis  
- Inkomstenbelastingen 

- Onderwijs 

- Publieke omroepen  
- Belastingen betalen  

 
De Cremer (2006) onderzocht zo’n dilemma: Studenten namen deel aan een taak waar ze geld konden 
verdienen voor zichzelf en voor de groep. De groepsleden kregen elk een aantal punten, waarvan ze 
vrij mochten kiezen een deel te investeren in een publiek goed (groepspot). Al wat men niet 
investeerde, mocht men behouden.  
➢ Na elke ronde verdubbelde de groepskas en dit werd verdeeld. >> zij die niet investeerden 

kregen ook een deel. Met andere woorden maakt men het meeste winst door niets in de pot 
te steken; 

➢ Individuele bijdragen > provisiepunt = bedrag in pot *2, anders verdwijnt het bedrag 
o Provisiepunt = wanneer de contributies aan de groepskas zo laag waren dat een 

minimumbedrag niet overschreven werd, verdween het geïnvesteerde bedrag  
➢ Resultaten  

o (aan sommige groepsleden werden meer punten gegeven dan aan andere >> rijke vs. 
arme groepsleden) >> dan ging men het provisiepunt laag of hoog zetten. 

o Provisiepunt laag (=120) : rijke leden dragen evenveel bij als arme leden  
o Provisiepunt hoog (=220) : rijke leden dragen meer bij dan arme leden (omdat ze 

dachten dat hun bijdragen beslissend waren om het publiek te onderhouden) 
 

1.3 Gereduceerde dilemma’s  

Andere dilemma’s zijn ‘gereduceerd’ omdat ze de interactie tussen 2 spelers beperken, ofwel die 

irrelevant maken. In zulke situaties zijn beide partijen weliswaar van elkaar afhankelijk, maar zijn er 

verschillen in de rol die ze vervullen en de macht waarover ze beschikken.  

Ultimatumspel  
• Speler A verdeelt een som geld tussen hem- of haarzelf  

• Speler B kan dit bod al dan niet aanvaarden  

• De macht van speler B bestaat erin dat, als hij/zij het bod afwijst, niemand geld krijgt  

• Stel je even voor dat speler A 100 euro kan verdelen tussen zichzelf en jou  
A neemt 80 euro en laat je 20 euro over. Wat zou jij dan doen? Zou jij die 20 euro dan 

aanvaarden, of niet? Onderzoek wijst uit dat individuen in de rol van speler B een (te) laag bod 

niet aanvaarden, waardoor beide spelers niets ontvangen 

• Dergelijke resultaten worden als ondersteuning gezien voor het feit dat mensen niet enkel 
door economische, materiële motieven worden gedreven (want dan zouden ze de 20 euro 
zeker nemen, want dat is meer dan niets), maar dat ‘psychologie’ ook een rol speelt (zoals 
beschouwingen over eerlijkheid)  
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Dictatorspel  
• Het spel bestaat hier alleen uit de rol van speler A die de som geld verdeelt, terwijl speler B 

niet kan reageren. 

• Uit studies is gebleken dat 28% van de te verdelen middelen door de dictator aan de andere 
speler gegeven wordt  

• Ook in dit spel handelen deelnemers dus niet altijd zoals kan worden verwacht vanuit het 
perspectief van de ‘homo economicus’, aangezien ze meestal een deel van de geldsom aan de 
andere partij schenken in plaats van alles voor zichzelf te houden (wat vanuit economische, 
materiële motieven rationeel zou zijn)  

 

1.4 Individuele verschillen in prosociale oriëntatie en vertrouwen  

Allerlei individuele verschilvariabelen sturen het gedrag in sociale dilemma’s. Het belangrijkste 

individuele verschil in deze context is de sociale oriëntatie, of de voorkeur met betrekking tot hoe 

uitkomsten tussen zichzelf en anderen moeten worden verdeeld.  

➢ Sommige mensen doneren bloed, anderen niet. Sommige mensen betalen netjes hun 

belastingen, anderen niet. >> verschil in aanpak van sociale dilemma’s verschilt! 

 

Kelley en Stahelski (1970) kwamen al tot de conclusie dat er twee types personen zijn 

1) De coöperatieven 

2) De competitieven 

Later onderzoek wees op het belang van drie dimensies  

1) Bezorgdheid om eigen uitkomsten  
2) Bezorgdheid om uitkomsten van de ander 
3) De gelijkheid tussen de eigen uitkomsten en die van de andere partijen 

 

Sociale waarden oriëntatie: drie oriëntaties 

1. Prosociale oriëntatie 
= De neiging om te coöpereren, zodat een zo hoog mogelijke gemeenschappelijke opbrengst 
ontstaat, waarbij men eveneens de gelijkheid tussen uitkomsten nastreeft 

o Ze houden rekening met alle 3 de dimensies waardoor ze coöperatie (een zo hoog 
mogelijke gemeenschappelijke opbrengst) en gelijkheid tussen uitkomsten nastreven  

o Vertonen in sociale dilemma’s grotere mate van coöperatie en consumeren minder 
 

2. Individualistische oriëntatie 
= De neiging om de eigen opbrengst te maximaliseren zonder rekening te houden met 
opbrengst van andere personen  

o Streven naar de 1ste dimensie = alleen eigenbelang, bezorgd om eigen uitkomsten 
 

3. Competitieve oriëntatie  
= De neiging om het maximale verschil in opbrengsten voor zichzelf tegenover anderen na te 
streven. Streven naar het overtreffen van anderen en willen zo weinig mogelijk gelijkheid. 

o Houden geen rekening met de ‘absolute uitkomst’ 
o Streven naar de 1ste dimensie  
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Een frequent gebruikte methode om die 

individuele verschillen te meten. Men 

noemt dit SVO >> je ziet een typisch 

schema waarin je 9 dilemma’s krijgt. Geld 

verdelen tussen jezelf en een ander, die 

andere ken je niet.. mogelijkheid A – B en C. 

Wat kies je? Als je consistent dezelfde keuzes maakt in zulke dilemma’s (indien je 5/9 keer dezelfde 

soort respons geven) wordt je als het ware “bestempeld’ als een  

1) Coöperatief persoon >> ik kijk naar maximalisatie van gezamelijke opbrengst >> optie C 

2) Individualistisch persoon >> ik wil het meest, los van de gezamelijke opbrengt. >> optie B 

3) Competitief persoon >> het verschil tussen personen is het grootst >> optie A  

 

Coöperatieve oriëntatie 
➢ Gezamenlijke opbrengst, gelijkheid  

Sociale waarden oriëntatie  
➢ Gelijke verdeling (equality) en billijkheidsnorm (equity = rekening houdend met geleverde 

inspanningen >> hoe meer je werk, hoe meer je krijgt) 
 

Might-over-morality 
Egoïstische en pro sociale mensen verschillen in de wijze waarop ze die dilemma’s percipiëren. 
Egoïstische individuen hanteren een strikt individualistische logica waarbij ze waarachtig geloven dat 
winst maken de beste oplossing is (might), terwijl pro sociale individuen gericht zijn op de ethische 
dimensie en meer bepaald op het welzijn van anderen en de bron (morality) 

• Niet enkel gedrag, maar ook de interpretatie ervan verschilt tussen proselfs en prosocials  

• Prosocials zien dilemmagedrag in termen van een morele plicht 
 

Might Morality 

Individualistische logica waarbij zelfzuchtigheid 
als sterk rationeel wordt gezien. Levert voor 
individu de grootste winst op. 

Collectieve logica, coöperatie is wenselijk omdat 
de winst voor de groep groter is indien er sprake 
is van samenwerking. Bovendien rekening 
gehouden met de toestand van de 
gemeenschappelijke middelen of mate waarin 
deze gevrijwaard worden van uitputting of 
tekort. 
>> moreel wenselijk en getuigt van sociale 
verantwoordelijkheidszin. 

 

Vertrouwen  
Vertrouwen in medestanders vormt de ultieme pre-conditie om tot (groeps)coöperatie te komen. 

• Wanneer vertrouwen aanwezig is, geloven we in de goede intenties van anderen en dat die 
anderen in ons voordeel zullen handelen  

• Kortom: een coöperatieve oriëntatie is niet genoeg: we moeten de anderen betrouwbaar 
vinden voordat we tot coöperatie kunnen overgaan. Vertrouwen reduceert de spanning tussen 
zelfbelang en belang van anderen.  

o Informatie over wat de anderen doen, of vermoedelijk zullen doen is dan ook een 
belangrijke determinant van sociaal dilemmagedrag.  



 
141 

 

1.5 Sociale dilemma’s oplossen  

We brengen sociale dilemma’s niet altijd tot een goed einde. Ze echter adequaat oplossen is wel 

cruciaal om onze levenskwaliteit te vrijwaren, zowel nu als in de toekomst. 

4 factoren die kunnen zorgen voor een oplossing van sociale dilemma’s 

1. Aanstellen van autoriteiten  
2. Implementeren van sanctiesystemen 
3. Voorzien van beloningen  
4. Privatiseren  

 

1. Aanstellen van autoriteit 
Een autoriteit die controlerend kan optreden en de keuzes indien nodig gaan bijsturen of beperken  
 

• De werking van een regelgevende autoriteit brengt echter kosten met zich mee 
o Als dergelijke controlerende organisaties niet efficiënt zijn, betekent dit een dubbel 

verlies voor de maatschappij  
▪ Enerzijds is er een verlies van de bedreigde middelen, anderzijds is er het 

verlies van financiële middelen die werden uitgetrokken om de autoriteit te 
installeren en te ondersteunen  

o Het hanteren van een autoriteit is paradoxaal: we installeren een gerechtigde 
autoriteit omdat we onze medemens niet vertrouwen, maar om dat te doen, moeten 
we opnieuw vertrouwen plaatsen in een medemens >> namelijk de autoriteit. 

 

2. Implementeren van sanctiesystemen  
➢ De redenering hierachter is dat mensen een bepaald gedrag minder vertonen als dat gedrag 

objectief onaantrekkelijk wordt gemaakt  
o Als er aan belastingontduiking een fikse boete hangt, gaan we 2x nadenken alvorens 

we het gedrag (opnieuw) stellen. 
 

• Onderzoek toont aan dat zulke prikkels eveneens een averecht effect kunnen hebben  
- Het instellen van sancties kan tot een verhoogd wantrouwen in de goede intenties 

van anderen leiden, waardoor we op zoek gaan naar ontduikmogelijkheden  
- Sancties kunnen ook vanwege hun dwingende karakter snel weerstand oproepen  

- Ten slotte is een probleem van sancties dat je niet altijd iedereen kunt controleren 
 

De impliciete boodschap hierachter is dat mensen zonder sancties vanalles verkeerd zouden doen. 

Men zou kunnen impliceren dat het menselijk is alles ‘op te blazen’ 

➢ Roept weerstand op! Denk maar aan de corona maatregelen, mensen staan op hun achterste 

poten bij het verstrengen van de regels, zoeken nog steeds mogelijkheden om toch te doen 

wat niet mag >> kotfeestjes, seksfeestjes, Kerst en Nieuwjaar 2020-2021,… 

 

3. Voorzien van beloningen  
• Positieve effecten, maar let op: we dienen wel te vermijden dat het als materieel gewin 

beschouwt wordt  
o Intrinsieke motivatie brengt het meest op, beloning kan deze doen dalen  
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4. Privatiseren  
= Middelen uit openbaar of publiek domein overhevelen naar privaat bezit  

• Mensen springen heel wat voorzichtiger om met dingen die ze bezitten dan met dingen die 
‘van iedereen zijn’ 

• Privébezit wordt minder snel uitgeput dan een vergelijkbaar gemeenschappelijk bezit  
 

Van Dijk en Wilke (1997) vonden dat het opsplitsen van collectieve bronnen in kleine stukjes privé-

eigendom net tot een snellere uitputting van die bron leidt, omdat iedereen minder sociale 

verantwoordelijkheid ervaart. 

Anticommons dilemma 

= Een eigendomsregime waarbij iedereen de andere de toegang tot een beperkte 
gemeenschappelijke bron kan beletten of beperken, die hierdoor niet gebruikt wordt. 

 

• Heller en Eisenberger (1998): Wat gebeurt er als meerdere co-eigenaars van een 

gemeenschappelijk goed hun deeltjes moeten bundelen?  

- Vroeger was wetenschap gedeeld in het publieke domein. Heden ten dage worden 
relevante bevindingen gepatenteerd. Hierdoor ontstaan er een toename in het 
fundamentele onderzoek. Echter, producenten van geneesmiddelen, bv., dienen als 
deze patenten te kopen. Dit bemoeilijkt toegepast onderzoek.  

- Kleine stukjes die je moet samenvoegen om iets veelbelovend te krijgen. In een 
commonsdilemma heb je geen exclusierechten > het is van iedereen. Bij anticommons 
is het exclusierecht totaal, eens één persoon zegt neen >> publieke goed ten gronde 

• Een commons leidt tot overgebruik, een anticommons tot ondergebruik van 
gemeenschappelijke goederen  

 

Dhont, Van Hiel en De Cremer (2012) manipuleerden eigendomsregime van een gemeenschappelijke 

bron, waarbij ze in elke groepssessie 5 deelnemers voor een brondilemma en een anticommon-

dilemma stelden.  

➢ Deelnemers konden kiezen tussen een bron die varieerde tussen 0 en 140.000 euro 

(brondilemma), maar konden ook hun deel van de opbrengst verkopen aan andere speler 

(anticommon-dilemma).  Helft v.d. condities >> bewust gemaakt dat egoïstisch gedrag hen ten 

gronde kon richten. 

➢ Wanneer het bewustzijn van negatieve gevolgen van egoïstisch gedrag laag was, vooral het 

anticommon-dilemma onrealistisch hoge prijzen opleverde, waardoor de bron niet werd 

gebruikt.  

➢ Indien spelers zich bewust waren van de valkuilen van egoïstisch gedrag >> geen verschil in 

bedrag dat gevraagd of genomen werd in beide dilemma’s. 

2. Ecologisch handelen 

2.1 Psychische barrières 

Gedrag aanpassen is vlugger gezegd dan gedaan, ook al willen we dit en zijn we er sterk van overtuigd 

dat dit de goede weg is, dan nog zijn er veel hindernissen. 

Klimaatontkenning = door een gebrek aan vertrouwen zijn mensen geneigd om over te gaan tot de 

actieve ontkenning van milieuproblemen . 
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Psychische barrière  Specifieke manifestatie 

Inzicht, interesse en kennis 
over de milieu-problematiek 

• Onwetendheid >> gebrek aan kennis, oorzaak en omvang 

• Gevoelloosheid tegenover milieuproblematiek >> wordt 
niet direct ervaren of mensen “wennen” aan het idee 

• Wegredeneren van het probleem >> schatten het minder 
erg in, ‘het is in andere landen wss erger’ 

• Gebrek aan langetermijndenken >> korte termijn lijkt oké, 
echter zijn de kosten op lange termijn veeel erger! 

Wereldbeelden en 
ideologische overtuigingen 

• Rechts-ideologische houdingen >> zijn minder begaan met 
de eindigheid van bronnen en belang van anderen. 

• Pro-houding vrijemarktkapitalisme >> hoe meer pro, hoe 
minder geloof men hecht aan menselijke inbreng in 
klimaatverandering. 

• Onbegrensd geloof in technologie >> mensen die geloven 
dat technologie het wel zal oplossen op termijn. 

Wantrouwen  • Wantrouwen in deskundigen >> publiek moet in eerste 
instantie geloven dat experts en wetenschappers accurate 
inschattingen geven over de ernst en dat ze handelen in 
algemeen belang. 

• Wantrouwen in andere mensen >> gebrek in vertrouwen 
zorgt voor ontkenning. 

• Actieve ontkenning van milieuproblemen  

Sociale 
vergelijkingsprocessen en 
normzetting 

• Beschrijvende normen >> gedrag wordt bepaald door wat 
de meeste mensen doen in een specifieke situatie. We doen 
iets omdat anderen het doen. 

• Voorschrijvende normen >> geven aan wat we zouden 
moeten doen in bepaalde situaties. Confronteren mensen 
die eigenbelang nastreven met morele onwenselijkheid. We 
coöpereren meer wanneer we denken dat gestelde gedrag 
door anderen kan worden opgevolgd; normzetting kan 
geïnduceerd worden door framing 

Engagement ten aanzien van 
eerder genomen beslissingen 
en weerstanden 

• Eigenaarseffect = Endowment Effect >> mensen willen meer 
betalen om een goed te behouden dan dat ze bereid zijn te 
betalen ditzelfde te verwerven. 

• Weerstand >> vaak weerstand tegen verandering. 

• Terugkaatsing  >> winsten die we boeken door ene soort 
gedrag, worden vaak uitgewist door allerlei andere minder 
milieuvriendelijke acties.  
Bv. eigenaars van een milieuvriendelijke auto hebben de 
neiging nadien meer km’s te rijden. 

 

2.2 Gedrag aanpassen  

Mensen leveren vaak maar een minimale inspanning. Wellicht gaan de meesten akkoord als we 

zeggen dat we eigenlijk meer zouden kunnen doen voor het milieu dan we nu werkelijk doen. De 

huidige milieuproblemen worden grotendeels aangestuurd door menselijk gedrag en kan daarom 

gecompenseerd worden door veranderingen in menselijk gedrag. 
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2.2.1 Overtuigingen en gedrag  
• Effect-grootte van relatie tussen zelf-gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag en het werkelijk 

gedrag is hoog (r=0.46), maar niet 1 
 

Gedrag wordt niet alleen door houdingen bepaald, maar ook door vele andere factoren  

• Intentie is niet gelijk aan gedrag  

• Inkomen! 

• Gedrag gezinsleden  

• Andere motivaties: geld besparen, gebruiksgemak… 
 

2.2.2 Gedrag met veel/weinig impact 
• Sommige gedragingen zijn gemakkelijker te veranderen dan de andere 

• Gewoontegedrag is buitengewoon resistent aan verandering  
- Rijgedrag met de auto is 1 van de meest milieu onvriendelijke maar tegelijk weinig 

veranderbaar 
- Isoleren van de woning kan belangrijke winsten opleveren, en mensen laten zich er 

gemakkelijker toe verleiden  

- Recycleren, wassen op koud water, apparaten afzetten… zijn lage impactgedragingen, 
die evenwel kunnen aanzetten tot milieuvriendelijker gedrag in andere domeinen  

 

Deze tabel biedt een overzicht van 17 concrete 

maatregelen die huishoudens kunnen uitvoeren en hun 

impact op de CO2 uitstoot kunnen verminderen. 

2.2.3 verbruik beperken en kiezen voor efficiënte 
oplossingen 
We kunnen milieuvriendelijk gedrag stellen door ons 

verbruik te beperken. Bv. wanneer je een licht 

uitschakelt, dan bespaar je energie. Of wanneer je een 

keer minder op reis dan bespaar je brandstof. 

Beperken heeft een grote potentiële impact. Een studie 

wijst uit dat huishoudens die besparen op 27 concrete 

punten, een cumulatieve besparing van niet minder dan 

60% op energieverbruik kunnen realiseren. >> ‘grote 

gevaar’ is dat je zulke aanpassingen op lange termijn 

consistent moet volhouden, hier loopt het vaak mis. 

+ mogelijk terugkaatsingseffecten  

 

2.3 Interventies 

Het doel van informatieve strategieën is om mensen te overtuigen en dus interne psychische 

processen, zoals houdingen, kennis en motivatie te beïnvloeden.  

Het doel van structurele strategieën is echter om de (externe) context te veranderen, waardoor meer 

milieuvriendelijk gedrag gesteld wordt. 
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Veel interventies richten zich op inhoudelijke communicatie en het verschaffen van informatie. Deze 

benadering is relatief goedkoop en heeft haar merites, ook voor beïnvloeding van gedrag. 

 

3. Conflicten oplossen  

3.1 Het niet-inzetten van dreigmiddelen en coöperatie 

Om een conflict te creëren is er maar een kleine vonk nodig, om tot een fiks conflict te komen. Hoe 

kan je deze conflicten nu temperen of oplossen?  

➢ Uit vorige hoofdstukken kennen we Allports contacthypothese nog, die vooropstelt dat 

contact tussen leden van verschillende groepen kan leiden tot een reductie van onderlinge 

vooroordelen. Contact dat aan de voorwaarden van deze contacthypothese voldoet, 

verminderd net alleen vooroordelen, maar ook verhoging van onderling vertrouwen. 

We zullen hier ingaan op het niet-inzetten van dreigmiddelen en op coöperatie.  

➢ Het niet-inzetten van dreigmiddelen leidt tot minder conflict >> Dit kan zelfs nog breder gezien 

worden: coöperatie leidt tot een reductie van conflict.  

 

Studie Deutsch et al. (1967) 
Men vroeg aan deelnemers een spel te spelen met meerdere beurten. Ze konden in dit spel (1) 
coöpereren, waardoor beide spelers geld ontvingen. Een andere optie was (2) ‘verdedigen’, waardoor 
de andere speler niet aan het geld van de verdediger kon. Ten slotte was (3) de optie ‘agressie’ 
eveneens mogelijk, waardoor een speler het geld van de andere speler trachtte af te pakken  
➢ Wat de onderzoeksdeelnemers echter niet wisten, was dat ze dit spel speelden met een 

medewerker van de experimentator → Deze medewerker reageerde op een 
voorgeprogrammeerde wijze op het gedrag van de deelnemer 

Twee condities 
1) ‘Bestraffende conditie’: medewerker beantwoordde de non-coöperatieve zetten van de 

deelnemer met een aanval.  >> Een dergelijke strategie komt dicht bij het hanteren van wraak  
2) ‘Niet-bestraffende conditie’: elke non-coöperatieve daad beantwoord met optie verdediging  
3) In de ‘biedt-de-andere-wrang-aan-conditie’ beantwoordde de medewerker elke zet met 

coöperatie, ook al was de echte speler niet coöperatief. 
 
Conclusie:  
➢ De bestraffende conditie resulteert de slechtste 

resultaten >> zowel voor gemeenschappelijke 
inkomsten als inkomsten van de echte deelnemer 

➢ De twee coöperatieve technieken genereerden 
de beste uitkomsten  

➢ Mensen die consistent coöperatief zijn, worden 
door andere partijen niet blijvend geëxploiteerd. 
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De aanwezigheid van een consistent coöperatief individu zet andere groepsleden eveneens aan tot 

meer coöperatie in sociale dilemma’s (Weber en Murnighan 2008) 

➢ Bovendien bleek dat ongeveer 10% v.d. deelnemers spontaan een patroon van consistent 

coöperatief gedrag vertoonde.  

 

Dit zijn natuurlijk labo-situaties… zou coöperatie evenveel vruchten opleveren in ‘de echte wereld’ van 

de internationale diplomatie? 

➢ Studie Leng & Wheeler bestudeerden een aantal internationale (bijna) conflictlanden.  

o In de tabel zie je dan in de 6 gevallen waarin een land consistent vrede betrachtte (i.e. 

consistent coöperatieve landen), er 5 gevallen zijn waarin het land in kwestie werd 

geëxploiteerd en een diplomatiek verlies leed (bv door landgebied af te staan in ruil 

voor vrede). In een enkel geval werd het vredevolle land zelfs aangevallen  

▪ Het lijkt er dan ook sterk op dat een te grote nadruk op coöperatie in 

internationale diplomatie slechte resultaten oplevert, wat zeker het geval is 

wanneer de tegenpartij competitief is en uitbuiting het doel is  

o Ook bij consistente competitie >> leidt meestal tot oorlog 

➢ Tit-for-tat-strategieën blijken het meest succesvol te zijn, of althans betere resultaten op te 
leveren dan consistente coöperatie of competitie  

o Houdt het gevaar in te resulteren in een wederzijdse opbod van competitieve zetten  
o Deze strategie heeft 3 keer tot oorlog geleid 

• Ook de win-stay, shift-loose-strategie is effectief  

• Zowel de tit-for-tat- als de win-stay, loose-shift-strategieën houden rekening met de acties 
van de tegenpartij, wat duidelijk efficiënter blijkt te zijn dan steeds maar hetzelfde te herhalen  

 

 

 

 

 

 

Neville Chamberlain  

• De premier van Engeland in 1938 komt terug van bij Hitler en heeft een papiertje bij hem. Op 
dat papiertje staat Hitlers handtekening met een ‘vredesakkoord’. 

o “ik krijg Sudetenland (het Duitssprekende gedeelte van Tsjechië), jij krijgt vrede” 

• Chamberlain staat met het papiertje te zwaaien, jammer genoeg werd hij gewoonweg 
geëxploiteerd wat tot oorlog geleden heeft. 

 

3.1.1. Graduele wederzijdse initiatieven voor spanningsvermindering (GWIS) 
Osgood (1962) ontwikkelde een wederkerige strategie die sterk op tit-for-tat lijkt, maar een grotere 

klemtoom legt op coöperatie. >> graduele wederzijdse initiatieven voor spanningsvermindering; 
➢ Een escalerend of geblokkeerd intergroepsconflict kan worden doorbroken door als eerste 

een unilaterale, coöperatieve stap te zetten. 
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= Een strategie van unilaterale toegevingen om vertrouwen en samenwerking van een tegenstander 
uit te lokken, waardoor verdere consessies mogelijk worden. 
➢ Gericht op conflictreductie 

 

4 stadia  
1. Communiceer de intentie om het conflict te reduceren 

▪ Met oog op wederkerige reactie, publieke steun en het verhogen v.d. druk op 
de tegenpartij voor samenwerking. 

▪ Nodig de tegenpartij dus uit hetzelfde te doen  
▪ Dit leidt tot een verhoogde druk tot samenwerking bij de tegenpartij  

 

2. Voer de aangekondigde intenties uit, zelfs indien de tegenpartij nauwelijks reageert.  
▪ De geloofwaardigheid van deze coöperatieve acties kan worden verhoogd 

door verdere initiatieven voor spanningsreductie te nemen  
 

3. Zodra tegenpartij de samenwerking beantwoord >> Reageren onmiddellijk met een 
even grote of liefst een nog grotere coöperatieve zet. 

 

4. Om uitbuiting te voorkomen, behoud je de optie tot represailles. 

- Reageer tegen exploitatie of uitbuiting met gelijke munt 
- Nadien wordt opnieuw gestart met unilaterale inspanning om het conflict te 

reduceren  
 

GWIS is dus een wederzijdse, tit-for-tat-strategie, waarbij coöperatie beantwoord wordt met 
coöperatie en competitie met competitie, maar waarbij de nadruk ligt op coöperatie, aangezien de 
eerste daad telkens een coöperatieve zet is 
➢ Voorkomt ook exploitatie omdat de optie tot vergelden blijft bestaan en het vermijdt 

conflictescalatie omdat vergeldingsacties binnen de door de tegenpartij opgestelde norm 
blijven  

➢ Bewerkstelligt geduldig, volhardend en proactief de vrede  
➢ De positieve effecten hebben meestal een permanent karakter  
➢ Kan ook op individuele conflicten worden toegepast, met betere resultaten dan tit-for-tat  
➢ Zelfs personen met een competitieve oriëntatie hebben de neiging om coöperatief te 

reageren op GWIS  
 

3.2 Onderhandelen  

Onderhandelen kan inderdaad leiden tot vredevolle en stabiele relaties. Toch moeten we hier enkele 

kanttekeningen maken. Dit resultaat is enkel optimaal als beide conflictpunten voor beide partijen net 

even zwaar wegen. Met andere woorden zijn bij vele onderhandelingen de belangen van de 

tegenpartijen niet noodzakelijk diametraal tegengesteld en gaat de winst van de ene partij niet 

noodzakelijk ten koste van de andere partij. 

➢ Het doel van elke onderhandeling zou moeten zijn om voor elke partij meerwaarde te 

creëren. Mensen hebben de neiging beslissingen vanuit eigen perspectief te bekijken, 

waardoor ze als het ware blind zijn voor meer lucratieve oplossingen. 

Collectieve onderhandelingen en multi-laterale onderhandelingen zijn een belangrijk element 

geworden in de politiek, maar ook in gezinnen, burenruzie’s,.. >> Onderhandelingen kunnen lang 

aanslepen  
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Intergratieve overeenkomst 
Beide partijen bereiken meer bevredigende resultaten dan bij een 50/50 compromis. 
➢ Bijvoorbeeld: we hebben nog één appelsien in huis en ik wil graag een appelsien eten, maar 

mijn broer wil de schil gebruiken om een taart te maken. In plaats van 50/50, dus de ene helft 
van de appelsien voor mij en de andere helft voor mijn broer, is het véél voordeliger als ik 
gewoon al het vruchtvlees krijg en mijn broer krijgt volledig de schil. 

 

➢ Fixed-pie syndroom = perceptie van onderhandelaars dat de ene verlies wat de andere wint. 

Onderhandelaars merken vaak de kans op een integratieve overeenkomst niet op. 

o Fixed-pie perceptie vs. integratief potentieel  

▪ Thompson en Herbec (1996): concludeerden dat 45% van de onderhandelaars 

leiden aan fixed-pie, dit leidt tot 20% onderhandeling die het integratief 

potentieel niet realiseren (een lose-lose agreement) 

o Lose-lose agreement 

De sinaasappel toch delen in twee. >> mijn broer en ik dus allebei verlies want volgens 

integratieve overeenkomst kreeg ik volledig het vruchtvlees en hij volledig de schil… 

Besluit: Een succesvolle onderhandeling kan tot een compromis leiden die voor beide partijen meer 

opleveren dan een gelijke split.  

 

3.2.1 De efficiënte onderhandelaar 
Flexibiliteit is het belangrijkste kenmerk van een succesvolle onderhandelaar.  

➢ Integratieve complexiteit = een vorm van complexe informatieverwerking die steunt op 
uitvoerige informatieverzameling (dossierkennis), adequaat wegen van diverse opties en het 
overwegen van alternatieve strategieën 

 

• Bij rigiditeit en koppigheid geeft de tegenpartij op 

• Sterkte dwingt respect af, zwakte leidt tot exploitatie 

• De meest effectieve strategie is evenwel een combinatie van flexibiliteit (kunnen geven en 
nemen) en sterkte (respect afdwingen vanuit een zelfvertrouwen en niet vanuit een rigide 
opstelling). >> goede voorbereiding helpt hierbij. 
 

(komt uit boek >> volledig niet besproken in de les…) 

Een eerste opdracht is het identificeren van de beste uitkomst die kan worden bereikt zonder 
onderhandelingen met de tegenpartij.  

= BATNA = Best Alternative To Negotiated Agreement. 
 = de uitkomst die kan worden bereikt zonder te onderhandelen. 

= definieert de ondergrens, wat onderhandelaar toelaat om onmiddellijk in te schatten of de 

voorstellen die worden besproken, voldoen. 

Het is een menselijke trek dat onderhandelaars te veel op zichzelf gericht zijn, het is echter minstens 

even belangrijk om aandacht te schenken aan de andere partij. 

➢ Onderzoek laat zien dat als onderhandelaars nadenken over de verschillende alternatieven die 

de andere partij zou kunnen hebben, ze een veel beter bod van de tegenpartij kunnen 

forceren. Een te sterke oriëntatie op eigen behoeftes kan leiden tot het niet overwegen van 

waardevolle communicatie die de andere partij communiceert.  

➢ Een sterke onderhandelaar dwingt respect af en is overtuigd van zijn/haar zaak.  
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3.2.2 Communicatie 
Onderhandelingen worden gekenmerkt door onzekerheid die tot angst kan leiden. >> 3 thema’s die 

onzekerheid in de hand werken 

1. Gebrek aan controle >> de onderhandelaars hebben de andere partij nodig om hun 

doelstellingen te bereiken. 

2. Onvoorspelbaarheid >> er zijn heel wat onbekende factoren die voor stress zorgen. 

Onverwachte toegevingen of eisen zorgen dat de onderhandelaar zich moet herpositioneren. 

3. Afwezigheid van feedback >> moeilijk kunnen inschatten of ze slecht of goed presteren.  

In deze setting is het belangrijk vertrouwen op te bouwen, terwijl veel onderhandelaars vertrekken 

vanuit een ‘gezond’ wantrouwen. 

➢ Wantrouwen impliceert dat je niet weet wat de intenties van anderen zijn, gaat gepaard met 

de angst voor beliegen, bedriegen en uitbuiten. 

➢ Vertrouwen opbouwen bereiken onderhandelaars door competentie te tonen, integer te zijn 

en rekening te houden met belangen van de andere partij. 

➢ Onderhandelaars slagen er echter niet vaak in hun doelstellingen en noden kenbaar te maken. 

Vaak gaat men er vanuit dat de andere partij het wel weet, dat het voor zich spreekt. >> 

blootstellen kan wel leiden de ander dit ook doet en dat men sneller tot een integratieve 

overeenkomst komt. 

➢ Beste manier vertrouwen te krijgen, is door vertrouwen te geven. 

Culturele assumpties 
Communicatieproblemen tijdens onderhandelingen komen vooral voor wanneer de overhandelende 

partijen een verschillende culturele achtergrond hebben. 
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3.2.3 Mediatie en arbitrage  
Niet. 

4. Hebben of zijn? 

Erich Fromm (1973): To have or to be? 
• Mensen meten zich in termen van hun bezit, maar niet in termen van wie ze zijn. Ze lijken hun 

ware ik te zijn verloren en zijn verworden tot inwisselbare, karakterloze consumenten  

• Twee belangrijke vragen.  
1. Worden we gelukkiger van luxe (na het plunderen van natuurlijke rijkdommen)? 

- Neen!!! >> Belangrijke constatatie want geluk wordt vaak gezien als de 
ultieme maatstaf van alles. De ultieme toestand waar mensen naar streven.  

2. Worden we gelukkiger van leven in conflict, geen rekening houden met anderen en hen 
exploiteren voor eigen gewin?  

- Neen, uiteraard niet.  
 

Dat brengt ons naar een eerste vraag: wat is dan geluk? Volgens Aristoteles >> geluk is de beloning 

voor een actief leven. Volgens Freud >> geluk is gekoppeld aan werk en liefde. Echter nog zo veel 

definities, meningen,…  

➢ Geluk wordt vaak gemeten aan de hand van een schaal die subjectief welbevinden meet. 

4.1 Geld en materieel bezit  

In dit geval gaan we niet uit van geluk omdat je verliefd bent, of geluk omdat het vrijdag is. In deze 

context zijn we meer geïnteresseerd in de factoren die onze tevredenheid bepaalt op lange termijn. 

➢ Rijkdom? Materiële middelen?.... 

➢ Hoewel het gezegde “geld maakt niet gelukkig.” Breed aanvaard is, is niet iedereen -en in het 

bijzonder zij die krap bij kas zitten- ervan overtuigd dat dit juist is. 

Er geldt weliswaar een algemene, positieve relatie tussen de rijkdom van een natie en het 

welbevinden onder de burgers. Toch is deze relatie beperkt. 

➢ Er is een verband, maar zodra het gemiddelde inkomen een bepaalde grens overschrijdt, 
wordt de curve plat en is er nog nauwelijks een verband 

➢ In landen waar het inkomen onder de grens van 10 000 dollars blijft, is de bevolking over het 
algemeen minder gelukkig. >> Boven die grens maakt inkomen niet veel meer uit.  

Dit resultaat suggereert dat vanaf het punt dat iemand financieel in staat is aan de basisbehoeften te 
voldoen, neemt het gelukniveau niet verder toe. 

 

➢ Amerikanen zijn nu gemiddeld 2maal zo rijk als 50 

jaar geleden, maar toch waren er vroeger evenveel 

mensen gelukkig als nu  

 

Besluit: Een dak boven het hoofd, voedsel en veiligheid zijn 

essentieel voor ons subjectief welbevinden, maar zodra 

deze basisbehoeften vervuld zijn, draagt een toename van 

weelde nauwelijks bij tot geluk.  
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Waarom leidt rijkdom niet tot geluk? 
1. Perceptie van rijkdom is relatief 

- Opwaartse en neerwaartse sociale vergelijking  
- Opwaarts: vergelijken met mensen die ‘welvarender’ zijn  
- Neerwaarts: vergelijken met mensen die armer zijn  

 

2. Recent verleden wordt als vergelijkingsbasis gehanteerd  

- Rijke mensen hebben ‘veel meer’ geld nodig om een contrast te ervaren met de 
huidige situatie  

- Aanpassingspeiltheorie: het huidige niveau van tevredenheid hangt vooral af van wat 
iemand gewend is  
 

Brickman et al. (1978) interviewden 22 personen die met de lotto tussen 50.000 en 1 miljoen dollar 
hadden gewonnen en stelden vast dat ze zichzelf gemiddeld niet gelukkiger beoordeelden dan 
voordien.  
➢ Wel opvallend is dat in vergelijking met anderen met een overeenkomstige achtergrond, de 

winnaars rapporteerden dat ze zichzelf nu minder plezier ontleenden aan diverse activiteiten 
zoals winkelen, lezen en omgaan met vrienden. >> hoe meer geld iemand heeft, hoe meer 
deze persoon verlangt en nodig heeft het geluk te verhogen.  
 

 

Inglehart (2006) bestudeerde het verband 

tussen het gemiddelde inkomen van de burgers 

in een bepaald land, en het gemiddelde 

geluksniveau gemeten aan de hand van 

representatieve steekproeven in die landen. 

>> relatie is vrij beperk. 

 

 

 

 

 

4.2 Betekenisvolle relaties  

Sociale relaties maken wel gelukkig: mensen met een actief sociaal leven, hechte vrienden en een 

gelukkig huwelijk zijn meer tevreden dan diegenen die dergelijke contacten niet hebben  

➢ Geld maakt wel gelukkiger wanneer we dit geld kunnen besteden aan andere mensen  
o Aanschaffen van een materieel goed → maakt minder gelukkig. 
o Geld geven aan een ervaring bv. concert → maakt gelukkig. 

➢ Primeren met geld in vergelijking met neutrale primes leidt ertoe dat mensen minder sociaal 

zijn en dat ze minder geven om anderen (Vohs, 2015) 

Fromm (1955) schreef dat mensen die in het materiële zijn opgesloten, zijn vervreemd van zichzelf, 

anderen en de wereld. 
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Zelf-determinatie theorie  
Mensen die teveel het materiële nastreven, laten na om de echte psychische basisbehoeften te 
voldoen:  

1. Autonomie >> Het ervaren van een gevoel van verantwoordelijkheid  
2. Competentie >> Het ervaren van een gevoel van effectiviteit in je acties 
3. Verbondenheid >> Het ervaren van een gevoel van diepgaande verbondenheid met 

anderen  
 
Het bevredigen van deze basisbehoeften leidt wel tot duurzaam geluk  
 

To have of to be? 
 

Elk jaar gekeken naar wat zij 

belangrijk vinden.  

Blauw >> financieel welvarend 

Oranje >> betekenisvol en 

innerlijk rijk leven leiden.  

Doorheen de tijd heen zien we 

dat de ‘to have’ aan het 

winnen is van de ‘to be’  

We weten echter dat ‘to have’ 

geen enkel toegevoegde 

waarde heeft; 

 

Slotwoord! 
➢ Door een sociaalpsychologische bril gezien, is het zinvol om ons af te vragen of de dominante 

meerderheidsvisie van economisch utilitarisme, niet beter vervangen wordt door nieuwe 

oplossingen, nieuwe manieren van samenleven. 

➢ Kortom, duurzame manieren van samenleven, met respect voor onze leefomgeving en andere 

mensen. 
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Integratieseminarie  

Intergroep Contact 

Intergroep contact = interacties met leden van andere sociale groepen. 

Een (korte) geschiedenis: 

• Allport (1954): contacthypothese = contact is een krachtig medicijn tegen vooroordelen. 

➔ Hoe meer contactervaringen, hoe minder vooroordelen. 

• Pettigrew & Tropp (2006): Meta-analytische test: “robuust effect van r = -.22” 

➔ Men had alle studies van de voorbij 60 jaar onder de loep genomen met meer dan 

250 000, k = 515 (713 steekproeven in totaal) 

➔ Effect komt voor in diverse situaties en verschillende targets (man-vrouw, 

leeftijdsopdelingen, etnische achtergrond,…) 

▪ Redelijk sterke evidentie voor de contacthypothese. 

• Conclusie: interventies die inzetten op contact zijn zinvol en kunnen ervoor zorgen dat 

tolerantie in onze maatschappij terug zou groepen.  

➔ Jammer genoeg is dit niet zo… 

 

Een (gerechtvaardigde) kritiek 

• Dixon, Durrheim & Tredoux (2005) (en anderen): contact heeft een ‘reality check’ nodig. → 

men moet echt gaan kijken naar de omstandigheden waar contact géén zinvol effect heeft. 

o niet iedereen is hetzelfde, contact werkt misschien niet voor bepaalde personen 

o niet elke context is hetzelfde, contact werkt mogelijks niet in bepaalde landen 

o niet alle contact zijn even kwaliteitsvol, negatief contact is zelfs schadelijk!!  

▪ Komt minder voor maar heeft wel sterkere effecten op de vermeerdering van 

vooroordelen. 

Heeft iedereen baat bij contact? 
Wat met meerderheidsleden die zich bedreigd voelen? 

➢ Is uitgroep dreiging een moderator van contact effecten? 

➢ Zijn contact effecten significant, zelfs bij mensen die veel dreiging ervaren? 

Wat met minderheidsleden die discriminatie ervaren? 

➢ Is gepercipieerde discriminatie een moderator van contact effecten? 

o Zijn effecten voor mensen met veel discriminatie nog significant? 

➢ Zijn contact effecten significant? Zelfs bij mensen die veel discriminatie ervaren? 

 

Werkt contact in landen / groepen met een vijandige intergroep geschiedenis? 
Wat bv. met contactervaringen in Zuid-Afrika? (wit en zwart waren lange tijd héél vijandig met elkaar) 

➢ Vinden we significante en positieve contact effecten daar? 

Wat met etnisch-culturele minderheidsleden? 

➢ Vinden we significante en positieve contact effecten bij hun? 
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Werken alle “types” van contact? 
➢ Wat met negatieve contactervaringen? 

➢ Wat met loutere kwantiteit van contact? 

o Is kwantiteit voldoende of heeft men echt kwaliteit nodig? 

➢ Wat met uitgroep vriendschappen? 

 

Hoe is men nu tewerk gegaan om al deze vragen te beantwoorden? 
Men heeft ervoor gekozen 13 steekproeven te verzamelen met 34 sub-samples. 

➢ Ook verschillende landen (UK, Zuid-Afrika, Duitsland,…)  

➢ Heel veel samples hebben minderheidsleden. Een aantal samples hebben een longitudinaal 

design. 

➢ Daarnaast contact maten. 

o Kwantiteit? 

o Kwaliteit?  

o Vriendschappen? 

➢ 4 steekproeven waar men positief vs. negatief contact tegenover elkaar kon zetten. 

➢ Ook een maat van intergroep dreiging. 

o Discriminatie (Persoonlijk) 

o Discriminatie (Groep) – mate waarin mensen het gevoel hadden dat hun groep 

gediscrimineerd werden. 

Overzicht van alle uitkomstmaten: 

Het is belangrijk te zien dat contacteffecten niet alleen een effect hebben op positiviteit en 

vertrouwen, maar ook op vermindering van subtiel racisme. 

Systematische test: a priori power-analyse:  
➢ steekproeven van 600 nodig 

1. Geen studentensamples (typisch sterkere contacteffecten) 

• 9/13 datasets hebben minderheidssteekproef 

• 7/13 datasets hebben longitudinaal design 
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2. Verschillende maten van contact en uitgroep atittudes 

• 4/13 datasets hebben maat van negatief contact 

• 9/13 datasets hebben maat van dreiging, 6/13 hebben maat van discriminatie 

 

3. Totaal van 48,503 individuen over 34 subsamples uit 11 verschillende landen 

➢ Interacties getest in aparte steekproeven + 2 interne meta-analyses 

Resultaten? 
Contact is betrouwbaar geassocieerd met verminderde vooroordelen, ZELFS voor mensen die dreiging 

en discriminatie percipiëren !  

“there is no difference in the efficacy of contact between those low and high in treat or discrimination, 

in addition ro contact being reliably associated with reduced prejudice and increased outgroup trust 

and positivity, among both majority and minority groups, and both cross-sectionally as well as 

longitudinally.” (J. Van Assche, H.Swart et al.) 

 

Truth Effect 

Investigating the robustness of the illusory truth effect across individual differences in cognitive ability, 

need for cognitive closure, and cognitive style. 

Judgment and decision making = hoe mensen tot een beslissing komen. 

➢ Mensen maken automatisch een oordeel. Het is héél gemakkelijk om fake news te creëren. 

Misinformatie is echter een groot probleem. 

Maar wat maakt informatie nu geloofwaardig? Hoe gebeurd dit? En is iedereen dan even vatbaar voor 

dit proces?  

The illusory truth effect = het herhalen van informatie maakt de informatie meer geloofwaardig. 

➢ Waarom is dit zo??  

Processing fluency: 
= het gemak waarmee men informatie verwerkt tot in de hersenen. Als men informatie voor een 2e x 

hoort, wordt dit gemakkelijker verwerkt dan de eerste keer. 

 Fluency = validity 

➢ Repetition  

➢ Perceptual (= perceptuele manipulaties, als men informatie te zien krijgt in een duidelijk 

contrast wordt die als geloofwaardiger beschouwd) 

➢ Linguïstic fluency (= zelfde informatie presenteren op een manier waarin ze rijmt, wordt als 

geloofwaardiger beschouwd) 

➢ Conceptual (= conceptueel = semantische priming = als men eerst gerelateerde woorden 

gepresenteerd krijgt)  
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Processing fluency  Referential theory. 

➢ Perceived truth  

o Corresponding references (= de beschikbaarheid van informatie in het geheugen) 

o Coherence (= in welke mate hangen deze woorden onderling samen?) 

 

Is het Truth effect nu voor iedereen even sterk? 
Cognitive ability 

➢ Encoding depth 

o Essentieel dat informatie goed verwerkt wordt. Hoe meer aanhang men besteed aan 

informatie die men voor het eerst ziet, hoe groter het truth effect zal optreden. 

o Essentieel dat informatie goed opgeslagen wordt en dat er een geheugenspoor blijft 

bestaan.  

o Intelligentie is positief gerelateerd aan deze twee zaken. 

➢ ‘by definition, the repetition based truth effect is mediated by memory processes’ (Dechêne 

et al. 2010) 

➢ Cognitive ability positively related to the truth effect? 

 

Need for cognitive closure  

 = desire to firm answers, and aversions towards ambiguity. 

 = de motivatie naar duidelijkheid en stabiliteit en aversie naar ambiguïteit. 

➢ Seizing and freezing on information 

o Snel tot een beslissing komen en zich hier aan houden!! 

➢ Use of heuristics and simple cues. 

o Zaken die het beslissingsproces vereenvoudigen (bv. het gebruiken van stereotypen) 

→NFC positively related to the truth effect?  

 

Cognitive styles  

➢ De mate waarin men intuïtief denkt, beslissingen o.b.v. gevoel 

o Maken zij dan meer gebruik van processing fluency?? → meer ‘onderhevig’ aan truth 

effect? 

➢ De mate waarin men rationeel denkt, beslissingen maken o.b.v. kritische reflectie. 

o Maken zij dan net minder gebruik van processing fluency → minder ‘onderhevig’ aan 

truth effect? 

 

The Robustness of the illusory truth effect 
➢ Bewust / expliciet leren vs. onbewust / impliciet leren en geheugen (Begget al., 1992; Hasher 

and Zacks, 1984) 

o Evidentie dat het truth effect optreedt voor informatie waarvoor men geen bewuste 

herinnering meer heeft → kan optreden onafhankelijk van het bewuste geheugen. 
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➢ Gerontological evidence (Dechêneet al., 2010) 

➢ No motivated reasoning (Pennycook et al., 2018) 

➢ Knowledge about the truthfulness (Fazio et al. 2015; Unkelbach& Greifeneder, 2018) 

o Treedt ook op voor meer gemakkelijke informatie, waarvoor mensen eigenlijk zouden 

moeten weten of het waar of niet waar is? 

→Illusory truth unaffected by cognitive ability, style and NFC? 

Is het truth effect gerelateerd aan individuele verschillen in cognitieve capaciteiten in cognitieve stijlen? 

 

7 studies (omdat je dan kan repliceren en meer zeker kan zijn over je bevindingen. + aanpassingen 

doen aan methode zodat je er zeker van kan zijn dat de resultaten niet alleen het gevolg zijn van de 

gebruikte methode) 

➢ Methode studie 1: eerst jaar psychologiestudenten die deelnamen kregen eerst een korte 

intelligentietest, nadien een vragenlijst die de mate van closure naging. Dan kregen ze te lezen 

dat ze deelnamen aan een onderzoek over ‘hoe mensen reageren bij het lezen van complexe 

statements’ → er werd verteld dat ze een lijst kregen met soms juiste – soms foute 

statements. → aangeven welke juist en welke fout waren. 

o 5-7 dagen later kwamen zelfde studenten langs om eerst hun cognitieve stijl te meten 

(vragenlijst in welke men intuïtief of net rationeel nadenkt). Dan kregen ze 20 

statements met 10 nieuwe en 10 herhaalde statements → aangeven of het waar of 

vals was. 

o Zo nagaan in welke mate men herhaalde statements als meer waar percipieerde. + in 

welke mate dit effect dan samenhing met cognitieve stijl. 

Resultaten: 
Het onderzoek van De Keersmaecker et al., 2019, heeft uitgewezen dat individuen de neiging hebben 

informatie die men eerder aangeboden kreeg, meer te geloven dan nieuwe informatie. Echter was 

deze bevinding niet betrouwbaar en significant gerelateerd aan cognitieve capaciteiten / stijlen, NFC.  

➢ De afwezigheid van een associatie tussen deze variabelen en ‘the illusory truth effect’ is 

echter wel interessant en brengt veel vragen naar boven over welke factoren dan wel 

onderliggend zijn?? 
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Moraliteit  

 Of mice, men and trolleys. 

D.H. Bostyn, S. Sevenhant, A. Roets 

Sommige dingen vinden we goed, andere dingen vinden we slecht. Maar wat de psychologische 

processen die achter ‘goed en kwaad’ zitten in ons hoofd?? 

Trolley Dillemma’s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDnO4nDA3kM&ab_channel=TheGoodPlace 

stel je voor dat er een tram aankomt, en midden in de spoorwegen staan 5 werkmannen. Jij staat op een veilige 

afstand, maar jij beseft dus wel dat de tram de 5 mannen zal aanrijden en dat zij dus wellicht ook zullen sterven. 

Echter heb jij de mogelijkheid de tram te laten afleiden naar een tweede tramspoor, simpelweg door de hendel 

over te halen… nu staat er op dat tweede spoor ook één persoon. Welke keuze maak je dan?  

➢ Is het moreel verantwoord om zelf de schakel om te halen om 5 mensen te redden, maar tegelijkertijd 

dan het leven te ‘nemen’ van iemand anders. 

Utilitarism 
Jeremy Bentham: 

“The greatest good for the greatest number of people” 

➢ Focussen op gevolgen!! Keuze maken die tot het best mogelijke resultaat leidt. 

Volgens het utilitarisme zou je de hendel wél moeten omhalen, omdat er dan minder mensen sterven. 

Wat dus zou kunnen stellen dat er ‘betere gevolgen’ aan te goed komen. 

Deontologie 
Immanuel Kant 

“Never use someone as a means towards an end” 

➢ Focussen op principes!! Rechten en plichten, verschillende acties hebben verschillende 

morele waarden. 

Volgens deontologie zou je hendel niet moeten omhalen, omdat je geen onschuldige mens mag 

opofferen omdat dit je goed zou uitkomen!  

Wat kiezen mensen nu…? 
 

Het merendeel van de mensen kiest voor het redden van de 5 mensen. 

Betekent dit dan dat zij allemaal utilitaristisch zijn?  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDnO4nDA3kM&ab_channel=TheGoodPlace
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Voetbrugdilemma 
Opnieuw een tram op hol geslagen, opnieuw mensen op de weg. Echter is er een voetbrug die over de 

sporen gaat. Jij staat erop, en naast jouw staat een ‘large stranger’ → een zware man die jouw 

onbekend is. De enige manier om het nu te verhelpen is deze man van de voetbrug duwen, zodat die 

op de sporen valt en dient als een soort remsysteem om de tram te stoppen. 

➢ Is het moreel goed om hem te gebruiken als 

remsysteem?? 

➢ Wat blijkt? 

o Een volledig ander antwoordpatroon.. maar 

huh? Is het merendeel dan nu deontoloog? 

o Wat zorgt nu ineens voor deze switch? 

 

Héél veel onderzoek over geweest, de basis die we op deze moment hebben is: 

➢ Een duaal model: er zijn twee soort morele systemen in ons hoofd. 

1. Intuïtief systeem, buikgevoel dat als een alarmbel naar ons schreeuwt 

2. Rationeel, gecontroleerd systeem waarin men rationeel gaat afwegen  

➢ Hangt ook samen met de manier waarop we informatie verwerken. 

 

Wat is nu het verschil tussen de 2 bovenstaande dilemma’s? 
Verschillen in de mate waarin het ons buikgevoel stimuleert. Iemand zélf voor een tram smijten, dat is 

een véééél intensere ervaring dan een hendel overhalen.  

➢ Net omdat het emotioneel sterker is gaat onze intuïtieve alarmbel aanschieten en ons duwen 

in de richting van deontologie. 

Problemen! 
➢ Enkel hypothetisch onderzoek! 

➢ Onrealistische situaties en gebrek aan ervaring 

➢ Kunnen we eigenlijk wel inschatten wat we zouden doen in een bepaalde situatie?? 

Onderzoek zelf 
Een real-life Trolley-dilemma. 

Mensen eerst een aantal dilemma’s laten 

beantwoorden: wat zou je doen als… 

Men had een hypothetische versie en een echte 

➢ Is er een verschil tussen beiden? 

Een elektroshock machine. 

➢ Een kooi met één muis 

➢ Een kooi met vijf muizen 

Deelnemer kan kiezen tussen een aantal opties. 

➢ Op een knop duwen om de elektroshock te herleiden naar de ene muis 
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Resultaten 
1. Participanten waren 2x zo veel geneigd een deontologische keuze te maken wanneer ze 

geconfronteerd werden met een hypothetisch dilemma (34%) dan wanneer ze met een real 

life versie geconfronteerd werden (16%) 

 

2. Morele voorkeuren >> het utilitaristisch oordelen in een hypothetisch muis dilemma werd 

significant voorspelt door utilitaristisch oordelen in een real life dilemma. 

a. Echter geen effect gevonden in real life condities 

 

3. Geen (!) associatie tussen voorkeur utilitaristisch oordeel en de beslissing in real life. 

 

4. Individuele verschillen, empathie voor dieren >> geen significante voorspellers. 

 

5. Morele voorkeuren in hypothese dilemma gerelateerd met reactietijden, twijfel en gevoelens 

van ongemak? 

a. Participanten met een utilitaristische keuze >> hangt positief significant samen met 

reactietijden. (sneller) 

b. Participanten met deontologische keuze >> hangt niet samen. 

c. Utilitaristische keuze >> hangt negatief samen met zelf gerapporteerde twijfel over de 

beslissing. (hoe meer voorstander van utilitarisme, hoe minder twijfel) 

d. Deontologische keuze >> hangt positief samen met twijfel. 

e. Hoog utilitarisme >> hangt negatief samen met gevoelens van ongemak. 

f. Deontologie hoog >> hangt positief samen met gevoelens van ongemak.  

 

Dan is men ook gaan kijken of de scores afhankelijk waren van de mate waarin participanten empathie 

vertonen naar dieren toe (muizen in het specifiek). >> zowel empathie voor dieren in het algemeen, 

als empathie voor muizen specifiek hangt sterk samen met de mate waarin participanten zich 

ongemakkelijk voelden. 

➢ Echter waren beiden NIET gecorreleerd met de niveaus van twijfel, reactietijden of 

beslissingen die men maakte in de real life conditie. 

➢ Daarnaast heeft noch empathie voor dieren, noch empathie voor muizen een effect op 

utilitaristisch of deontologisch moreel redeneren op de niveaus van twijfel, reactietijden, 

gevoelens van ongemak of hun beslissingen. 


