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Hoofdstuk 6: Sociale cognitie en attitudes
Sociale cognitie, een inleiding

sociale cognitie= handelt over hoe mensen denken over een betekenis verlenen aan zichzelf, 
andere personen en de situatie

sociaal cognitieve benadering

de actieve waarnemer

= we selecteren informatie uit een objectieve stimulus en we voegen informatie toe vanuit de 
eigen kennis of het geheugen en deze zijn gestuurd door kennis, verwachtingen en 
doelstellingen.

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

aanvulling kan gezien worden als extra informatie die bijgevoegd wordt vanuit de 
waarnemer, terwijl Selectie ervoor zorgt dat slechts een beperkt deel van de 
stimulusinformatie in de waarneming vervat is

enerzijds vullen we informatie aan uit eerdere ervaringen en kennis en anderzijds 
verwerken we effectief informatie die we opnemen (bv het is niet omdat je iemand zijn 
benen niet ziet, dat je dat denkt, je hersenen vullen die gedachte aan)

we selecteren informatie die we denken dat relevant is, het nummer van een slide 
bijvoorbeeld filteren we weg. Sommige informatie negeren we

een aanvulling kan ook een categorie zijn (bv. skinhead, marginaal...)

→ aan de hand van wat je weg filtert of aanvult krijg je een andere invulling! 

schema's= zijn georganiseerde kennisstructuren die in 
ons geheugen zijn opgeslaan → schema's zijn 
permanent onderhevig aan veranderingen en moeten 
worden gezien als een dynamisch geheel van informatie

stimulus informatie= is wat er echt aanwezig is

cognities bepalen het gedrag
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stelling 2: het gedrag van mensen wordt bepaald door de cognities die zij hebben over 
hun omgeving

Lewin zegt dat sociaal gedrag beter kan woden begrepen vanuit de perceptie van de 
omgeving dan vanuit de omgeving zelf (bv. self fulfilling prophecy → een docent die een 
open mond van een leerling als enthousiast ziet of als verveling zal anders reageren in 
zijn gedrag)

onze eigen interpretatie stuurt ons gedrag (bv. je denkt dat je examen niet zal lukken 
omdat je je dom voelt, dus je leert niet voor het examen en je slaagt niet)

we zijn niet bewust bezig met schema's, we staan er vaak niet bij stil (bv. police officer's 
dilemma, spelletje waarbij je iemand moet neerschieten waarbij ze zagen dat je vaker 
perongeluk een zwarte persoon neerschiet dan een blanke, het duurt ook veel langer bij 
een blanke dan bij een zwarte persoon om te reageren) → bepaalde schema's zijn 
culturele schema's die associaties zijn (tussen zwart, geweld en vuurwapens en tussen 
wit, geweld en vuurwapens)

geschiedenis van de sociale cognitie

behaviorisme → was gewoon stimulus 
en respons (S en R), dus hoe mensen 
reageren maar waren niet bezig met het 
waarom of hoe het komt dat mensen op 
een bepaalde manier reageren

switch rond de jaren 70' → kwam 
doordat cognitieve psychologie op 
voorgrond kwam samen met 
computers, computers hebben ook een 
processor, input en output. Ze gingen 
mensen ook meer in die termen zien. 
Door de computers kon men ook veel 
meer experimenten uitvoeren omdat het 
bv gemakkelijker was om reactietijden 
op te nemen

sociale cognitie → kijkt ook naar het 
effect op het gedrag en hoe we 
informatie verwerken

het schemabegrip
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= verzameling van kennis en concepten die verbonden worden in ons geheugen met alle 
associaties die erbij horen zoals stimuli → onze schema's zijn geen exacte weergave van de 
werkelijkheid, we hebben vertekeningen (bv. tekst op powerpoint betekend niet echt iets maar 
wel als je het schema wasmachine in je achterhoofd houdt)

top down processing= verwerking van informatie met behulp van schema's → bepaald door 
wat we al wisten

bottum up processing= ruwe feitenmateriaal die gehanteerd wordt om tot kennis te komen 
→ maar is dus ook niet meer objectief! (zie Ding an sich)

historisch filosofische context

Kant (1781) had het reeds over het ‘Ding an sich’ (= objectieve stimulus op zichzelf 
maar die voor de mens onbereikbaar is) dat ons volledig onbekend is 

kennis ontstaat IN de mens door diens interactie met de wereld → we hebben een verlies 
van de realiteit

kenmerken van schema's

1. hebben een inhoudsdomein

= bevatten kenmerken van een domein van stimuli maar ook concrete en abstracte 
voorbeelden van het domein

→ een exemplaar kan tot verschillende thema's behoren, een categorie of een schema is 
niet altijd even goed omlijnt (bv. een docent en een zanger)

2. zijn georganiseerd

scripts= meest logische en ruimtelijk goed georganiseerde schema's → gaat over 
gebeurtenissen en verlopen sequentieel (bv. eerst koop je een ticket, dan koop je drank en 
popcorn en dan ga je naar de film)

→ kan gaan over persoonlijkheidstrekken maar deze zijn losser (bv. als iemand 
behulpzaam is, denken we ook meteen dat die persoon eerlijk is)

3. zijn in bepaalde mate toegankelijk

→ sommige zijn meer toegankelijk dan andere, wil zeggen dat ze sneller geactiveerd 
worden dan andere

1. frequency principe → hoe meer je een bepaald schema gebruikt, hoe 
makkelijker het later opnieuw geactiveerd wordt

2. recency principe → een schema die recent gebruikt is, heeft meer kans om kort 
erna opnieuw gebruikt te worden (bv. elk elk elk, een koe drinkt melk → je 
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associeert met elk maar het moet water zijn)

effecten van schema's op informatieverwerking

schema's zijn niet statisch en worden voortdurend uitgebreid en gecorrigeerd!

1. richten van aandacht

schema's dienen als schijnwerpers op relevante (kan ook incoginente informatie 
zijn) info, we filteren irrelevante zaken weg 

irrelevant < consistent < inconsistent (trekt nog meer onze aandacht want is vreemd)

2. encodeerfase (net wanneer het binnenkomt) van 
informatieverwerking

spontane categorisatie die altijd onmiddellijk 
gebeurd waar we geen inspanning voor 
meoten leveren → bijvoorbeeld het 
geslachtsschema

categorisatie kan gemeten worden door de 
"Wie zegt wat methode" (=discussie waarin 
zes groepsleden (stel drie vrouwen en drie 
mannen) elk een aantal argumenten 
aandraagt, achteraf dienen de proefpersonen 
zich te herinneren wie wat zei → mensen 
weten wel welk geslacht de persoon had maar 
niet meer wie) → weinig intercategorie 
(binnen een geslachtsgroep) fouten tov 
intracategorie (over geslacht) (Frable en Bem)

figuur is niet helemaal correct dus niet kennen maar wel het idee kennen!

sommige mensen hun geslachtsschema is heftiger dan andere en hebben dan ook een 
groter effect

spontane identificatie en gevolgtrekkingen van het gedrag (bv. iemand duwen associëren 
we met agressie, iemand duwt iemand dan denken we meteen dat die persoon agressief 
is)

on-line= gebeurt meteen tijdens de informatieverwerking → is kant en klaar om te 
antwoorden



Samenvatting Sociale cognitie en groepsprocessen 6

memory-based oordeelsvorming= gebaseerd op wat men zich achteraf kan herinneren 
→ het moet dus nog gevormd worden als er naar gevraagd wordt

3. elaboratie van informatie

= de grondige en systematische cognitieve verwerking 
van een stimulus

beïnvloeden de snelheid van informatieverwerking 
en het gemak waarmee dit gebeurt

we kunnen zeer snel en makkelijk informatie 
verwerken als we een schema hebben dat toepasbaar 
is op de informatie, als die informatie niet afwijkt 
van het schema, dienen we er geen verdere aandacht 
aan te wijden

experiment Macrae, Milne en Bodenhausen van 
dubbele taak → groep die gewoon het label van 
skinhead had gezien, herinneren zich niet echt meer 
dan de groep die het label niet hebben gekregen 
maar ze herinneren wel veel dingen die consistent 
zijn met het schema skinheads dus die 
overeenkomen → de respondenten die het schema 
van skinheads gebruikten hadden meer ruimte over 
voor de tweede taak, we zien dus dat het gebruik 
maken van schema's een voordeel kan hebben

attributies= wat is de reden die we toeschrijven aan iemands gedrag (bv. een vriendin die 
altijd te laat is en te laat komt ga je niet raar vinden dan een vriendin die altijd op tijd komt 
en nu eens te laat is → je gaat dus veel meer elaboreren)

4. geheugen

= hoe goed dat we informatie onthouden en terug kunnen ophalen uit ons geheugen

informatie wordt beter onthouden als er meer aandacht aan wordt besteed

informatie wordt beter onthouden als ze verankerd is in reeds bestaande schema's

informatie wordt beter onthouden als het associatieve verbindingen in het geheugen 
gemaakt worden

herinnering - recall 
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inconsistente info > consistente info > irrelevante info

mits voldoende motivatie en cognitieve capaciteit

relevante informatie maar die wel afwijkt van het schema → hoe sterker het 
afwijkt, hoe sterker het effect is

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

herinnering - recognition= consistente info > inconsistente info > irrelevante info

retrieval effect (=ophalen uit geheugen) → schema's vullen achteraf gaten in het 
geheugen → werkt het beste voor consistente elementen

! Aanvullingen ! 
→ schema's kunnen een herorganisatie van elementen doen 
→ herhaling wordt reconstructie (bv. het vertellen van een verhaal vervormt de herinnering, 
dat je bijvoorbeeld herinnert dat je de ambulance zag maar dat die er eigenlijk eerst was) 
het verkeerde informatie effect= informatie verkregen na de feiten en die worden 
opgenomen in het schema over die bepaalde gebeurtenis → vervormt geheugen en dus ook 
de getuigenverklaring  → kinderen zijn hier buitengewoon gevoelig aan (bv. aan kinderen 
werd verteld dat ze in een luchtballon hadden gezeten en als volwassenen konden ze deze 
herinnering levendig beleven terwijl het nooit gebeurd was)

5. beoordeling

schema's hebben een direct effect op oordelen

experiment Carlston (1980): primen van concepten ‘behulpzaam’ of ‘oneerlijk’. 
Daarna lazen participanten over iemand die goede antwoorden stiekem doorgaf aan 
een medestudent → bij behulpzaam gingen ze eerlijk koppelen aan elkaar maar men 
herinnerde zich niet hoe ze tot dat oordeel kwamen

persoonsschema's zijn lossere schema's, behulpzaam en eerlijk worden vaak met 
elkaar geassocieerd

schema's kunnen ervoor zorgen dat we mensen beoordelen die niets te maken 
hebben met het gedrag

schema's hebben een indirect effect op oordelen

via een inschatting van wat gepast is (bv. op een fuif mag je roepen mag ik een pintje 
maar in een restaurant is dat ongepast) → vormen een beoordelingsstandaard

6. gedrag
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ideomotor effect= gedachteloze uitvoering of imitatie van gedrag dat aansluit op een 
geactiveerd schema (bv. bij een voetbalmatch met de benen bewegen)

experiment Ideomotor effect van Bargh, Chen en Burrows

de deelnemers vulden eerst zinnen aan, zogenaamd om hun taalvaardigheid te 
testen. In de 7,4 neutrale priming conditie diende men neutrale woorden aan te 
vullen. In de priming met ouderen conditie, diende men woorden zoals ‘grijs’, 
‘oud’, ‘eenzaam’, ‘afhankelijk’ en ‘conservatief’ aan te vullen dus dat triggert 
het concept ouderdom → dan timeden ze hoelang het duurde om tot aan de lift 
te wandelen → hoe een activatie van een schema, bepaald gedrag kan activeren 
(bv. als je een oude dame in de struiken ziet liggen of een student, dat bepaald 
je gedrag als je zal helpen of niet) → kan ook indirect zijn door ons gevoel 
bijvoorbeeld (bv. in een wachtzaal zitten naast iemand in een pak of naast 
iemand die er niet zo goed uit ziet)

! Aanvulling ! 
→ Zijn schema's goed of fout? De voor- en nadelen van schema’s vormen twee kanten van 
dezelfde cognitieve medaille: schema’s leiden tot snelle, efficiënte en vaak automatische 
reacties, maar juist daardoor ontnemen ze ons het zicht op alles wat we hadden kunnen 
denken en doen wanneer het schema er niet was geweest → zorgt ervoor dat het ons leven 
gemakkelijker maakt 
→ Veel laboratorium onderzoek is erop gericht om fouten ten gevolge van schema’s te 
detecteren. Dit past binnen de cognitieve vrek metafoor. De vraag is evenwel in hoeverre 
deze processen negatieve gevolgen hebben in het alledaagse leven

Automatische processen

automatische processen= processen die onze aandacht niet of nauwelijks nodig hebben, 
sterker nog, we zijn ons vaak niet bewust van deze processen → impliceert dat we dingen 
onbewust doen → dat vinden we niet aangenaam, roept weerstand op 

de laatste tien jaar zijn er meer kanttekeningen bij gemaakt → automaticiteit is steeds 
meer populair → onbewuste processen en effecten zijn er wel degelijk maar sommige 
onderzoeken hebben overdreven dus het moet genuanceerd worden 

geschiedenis

Freud → onbewuste inhouden hebben een impact op bewuste inhouden 

subliminale prime= heel kort iets bepaalde visuele stimuli aanbieden zodanig kort dat je het 
bijna niet kan zien → bekeken dan of de mensen elementen van de stimuli in hun dromen 
terugkwamen → maar is het echt onbewust? 
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1. mono procesmodellen= monotone relatie hoe lang je de stimulus ziet 
(=stimulusintensiteit) en het bewustzijn ervan

2. duale of differentiële procesmodellen= twee aparte processen, enerzijds de pre-
waarnemer (= alle mogelijke stimuli tot zich nemen maar zijn we niet bewust van) 
en bewuste verwerker (= een klein deel van prewaarnemer gaat hier naartoe) → is 
met een filter en dingen die relevant zijn gaan door de filter (bv. cocktailpartyeffect)

cognitieve psychologie heeft aandacht opnieuw naar boven gebracht van onbewuste waar
Freud in de psychoanalyse mee bezig was → maar ging over iets anders, bij Freud ging 
het over bedreigende taboevormen terwijl de moderne visie gaat over automaticiteit

kenmerken van automatische processen

1. onbewust

voorbewuste automatische processen= subliminaal, het is nooit echt bewust, dat je 
niet kan zeggen dat je het gezien hebt, je beseft niet dat je een stimulus waarnam

nabewuste automatische processen= een stimulus die wel duidelijk bewust is 
waargenomen maar de gevolgen ervan niet meer, onbewust ben je er wel nog verder 
mee bezig (bv. tip of the tonque effect= ik weet het maar kan niet op de naam 
komen)

doelafhankelijke automatische processen= dingen die wel intentioneel in gang 
zijn gezet maar daarna verder verlopen zonder dat er wel nog veel aandacht voor 
hebben (bv. naar school fietsen, het vertrekken is heel intentioneel maar het fietsen 
zelf loopt automatisch)

2. efficiënt

= als je geen beroep moet doen op cognitieve hulpbronnen → als we er weinig of geen 
aandacht voor hebben en we tegelijk dingen kunnen doen die wel aandacht nodig hebben 
→ mate van efficiëntie bepaalt of er andere processen parallel kunnen lopen (bv. met 
ogen knipperen, je kan andere dingen tegelijk doen)

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

3. niet intentioneel (= niet doelmatig opstarten)

= niet dat je zelf beslist van ik ga dat proces opstarten → proces waarbij de wil een rol 
speelt (bv. met je ogen knipperen)

4. niet of moeilijk te controleren
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= betrekking op het stoppen of bijsturen van een proces (intentie op het starten ervan)

→ veel processen voldoen aan de eerste twee criteria (bv gedrag dat door oefening 
automatisch is geworden)

controle: onderdrukken van gedachten

verdringing → Freudiaanse benadering → onderdrukking van ongewenste emoties en 
driften

het witte beer experiment van Wegner

proefpersonen moeten vijf minuten hardop denken, ze mochten niet aan witte beren 
denken terwijl de andere groep wel aan een witte beer mocht denken → moesten op 
een bel duwen wanneer ze er wel aan dachten → rebound of terugkaatsingseffect= 
wanneer je je gedachten onderdrukt, komen ze in een latere fase gemakkelijker in 
het bewustzijn → ironisch effect= gedachten die onderdrukt worden keren later als 
een boomerang terug

bij het onderdrukken van gedachten dienen we enerzijds de ongewenste gedachte te 
onderdrukken, maar anderzijds dienen we te onthouden wat we willen 
onderdrukken. Hiertoe zijn twee processen van belang

intentioneel zoeken naar distractoren → je zoekt naar iets om aan te denken 
die niets te maken heeft met hetgeen je niet aan mag denken en onderdrukt deze 
gedachte

automatisch zoeken naar een doelgedachten → zoekt naar de te 
onderdrukken gedachte in de rij van opkomende gedachte en alarmeert indien 
nodig → wanneer je er weer mag aan denken zal je er meer aan denken 
wanneer het weer mag

het onmiddellijke succes van onderdrukken van gedachten hangt af van de 
cognitieve hulpbronnen die men ter beschikking heeft
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indien voldoende, is het proces succesvol 

indien onvoldoende → minder distractoren gegenereerd en blijven we zoeken 
naar de doelgedachte via het monitoring proces 

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

automaticiteit in evaluatie en affect

evaluatie kan zonder nadenken volgens Zajonc

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

evaluatieve reactie volgt een gedragsreactie om de stimulus te benaderen of te vermijden 
→ evolutionair gezien was dit voordelig want dan wisten onze voorouders wanneer ze 
moesten weglopen van bijvoorbeeld leeuwen

onderzoeksthema's

proces van evalueren zelf= hoe delen we informatie in in positieve en negatieve 
informatie

verschillen in de aandacht voor positieve en negatieve informatie

automatische evaluatie

voorkeuren kunnen bestaan los van cognitieve conclusies → we evalueren stimuli sneller 
dan dat we ze bewust begrijpen

louter blootstellingseffect/mere exposure effect= hoe meer we iets zien, hoe positiever 
we het gaan evalueren → werkt enkel als we voordien geen negatieve gedachten erover 
hebben, enkel bij neutrale en licht positieve stimuli

Moreland & Beach namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk 
waren → eerste ging nooit naar de les, de tweede 5 keer  → hoe meer de studente 
naar de les ging, hoe positiever het oordeel

Bornstein illustreerden dit proces aan de hand van subliminale aanbiedingen → de 
deelnemers herkenden de stimuli niet, maar beoordeelden ze wel positiever indien 
ze meermaals werden aangeboden

Bargh

= affectieve processen zijn iets meer automatisch dan cognitieve

er werden woorden subliminaal aangeboden, waarbij men in de helft van de gevallen 
extreem korte aanbiedingstijden hanteerde → dan beantwoordden deelnemers de vraag 
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of het woord + of - was (affect), of dat het een synoniem was van twee nieuwe woorden 
(cognitie) → bij de erg korte aanbiedingen beantwoordde men beter de +/- vraag dan de 
synoniemen vraag→ondersteunt Zajonc

Ledoux

constateert verschillende verbindingen in het brein

verbinding tussen sensorische thalamus en sensorische cortex → reactie op iets deels 
gestuurd wordt door cognitieve processen

verbinding amygdala en cortex → emotie is betrokken bij interpretatie

verbinding tussen amygdala en senorische cortex → snelle emotionele reactie zonder 
interpretatie

→ er is  een snel pad (= emotionele pad) en een traag pad (= cognitieve pad) bij mensen

neurologische evidentie

dieren werden eerst geconditioneerd angst te hebben voor een beltoon (die gepaard ging 
met een elektrische schok) → zoals verwacht ontstonden er verbindingen tussen de 
sensorische regio (sensorische thalamus) en de sensorische cortex (interpretatie), en 
tussen de cortex en de emotionele reactie (de amygdala) → maar, er ontstond eveneens 
een rechtstreekse weg van de sensorische regio naar de amygdale, deze rechtsreekse weg 
laat een snelle, emotionele reactie toe, alvorens men echt weet waarop men reageert → 
ondersteunt de stellingen van Zajonc

automatische affectieve reacties spelen een belangrijke rol in het nemen van beslissingen

Damasio

bestudeerde patiënten met schade in het gedeelte van het brein dat mee instaat voor 
emotionele reacties controleert → deze personen vertonen geen intellectuele 
deficieten en zijn perfect in staat de gevolgen van allerlei gedrag in te schatten, 
nochtans verliezen ze zichzelf in allerlei risicovol gedrag → men stelde dat dit 
veroorzaakt wordt door het ontbreken van automatische affectieve reacties

Bechara

gok taak → een gokspel heeft vier tafels, tafel 
A en B bevatten hoge winst kaarten (100$), 
maar ook kaarten met groot verlies, tafels C en 
D genereerden kleinere winsten (50$) en 
verliezen, kaarten kiezen uit tafel A en B leidt 
uiteindelijk tot verlies; tafels C en D leiden tot 



Samenvatting Sociale cognitie en groepsprocessen 13

winst → ‘normale’ deelnemers vertoonden een 
verhoogde huidgeleiding bij A en B, alsof ze 
een straf verwachtten, hier spreekt men van 
anticipatorische arousal (opwinding), een tijd 
erna werden zij zich daadwerkelijk bewust dat 
ze beter kozen voor C en D → je wordt bewust 
dat je het best blijft duwen op tafel c

deelnemers met een hersenbeschadiging 
vertoonden op geen enkele wijze een 
verhoogde huidgeleiding (stress) → zelfs 
nadat ze zich bewust werden van het gevaar, 
bleven ze verder kiezen voor tafels A en B → 
de deelnemers met hersenbeschadiging bleven 
onverantwoord gedrag stellen, al wisten zij 
beter → anders gesteld: automatische, 
affectieve reacties treden op als een ‘rood 
licht’

verschillen in verwerking van positieve en negatieve informatie

treknegativiteitsvertekening= we kennen een groter gewicht aan negatieve informatie 
dan aan positieve → negatieve informatie wordt sneller en meer automatisch verwerkt 
dan positieve informatie → mensen hebben een automatische waakzaamheidsreactie 
voor negatieve stimuli

men kan stellen dat evaluatie automatisch verloopt (onbewust, efficiënt, niet-
intentioneel, oncontroleerbaar) → dit geldt in nog sterkere mate voor negatieve stimuli

automatische waakzaamheid voor negatieve informatie

automatische waakzaamheidsreactie= we 
blijven langer stilstaan bij negatieve 
informatie waardoor we onze aandacht trager 
van de stimulus wegrichten 

stroop test van Jaensch → deelnemers 
dienen de kleur van een aangeboden woord te 
benoemen, zonder hierbij te letten op de 
betekenis van het woord dat ze lezen → er 
treedt een inferentie-effect op, wat blijkt uit 
verlengde reactietijden
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wordt ook toegepast op de inhoud van 
woorden → Pratto en John deden dit met 
positieve en negatieve woorden en kleuren 

individuele verschillen in impliciete reacties

stimuli die tegemoetkomen aan een niet voldane behoefte, worden sneller herkend en 
hebben een grotere impact

klassiek onderzoek naar subliminale beïnvloeding → interpersoonlijke oriëntatie, 
sensitief voor innerlijke ervaringen en openheid zijn gevoeliger 

experiment in attractiviteit van seksuele agressie van 
Bargh → zo snel mogelijk een woord uitspreken die op 
een scherm verscheen → waren machtwoorden → 
degenen die laag scoorden ondervinden geen enkele 
invloed wanneer er een prime woord was rond macht, 
degenen die hoog scoorden 

impliciete en expliciete oordelen

indien een onderzoeker wil weten hoe iemand tegenover een bepaald onderwerp staat, 
wordt dit meestal gemeten met behulp van beoordelingsschalen

de expliciete bevragingsvorm heeft een aantal nadelen

wat bij onbewuste inhouden?

methodologische artefacten zoals sociale wenselijkheid antwoordtendensen

de impliciete associatie test (IAT) → sociaal cognitieve methode om impliciete 
representaties te meten → basisprincipe is dat het geheugen een associatief netwerk van 
concepten is, daardoor activeert het ene concept ook automatisch andere concepten die 
ermee verbonden zijn en door het registreren van reactietijden kan dus bijvoorbeeld de 
automatische affectieve reactie op stimuli onderzocht worden

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 
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mogelijk rechts dient te drukken, in het tweede blok dien je bepaalde stimuli in de 
categorieën goed (links) en slecht (rechts) te sorteren, dan volgt de derde fase of het 
eerste experimentele blok → hier worden twee categorieën in combinaties 
aangeboden, als de categorieen die aan dezelfde responstoets verbonden zijn, in ons 
associatief netwerk sterk verbonden zijn, dan gaat antwoorden makkelijk en snel

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! → in het vijfde blok dienen de categorieën vreemd/goed 
en Vlaams/slecht gecombineerd te worden

combinaties van categorieën → een IAT score wordt berekend door de gemiddelde 
reactiesnelheid in het vijfde blok te verminderen met deze uit het derde blok 
aanvullen pp

problemen → relatieve sterkte van associaties, elk concept dient afzonderlijk 
gemeten te worden en impact van strategieën

alternatieven → EAST, dot probe taak en emtionele stroop maar hier problemen 
met betrouwbaarheid en validiteit

! Kanttekeningen ! 
→ aanvankelijk heel sterke claims mbt de IAT en andere impliciete maten in het 
VOORSPELLEN van gedrag (bv discriminatie) 
→ kritiek op die sterke claims 
→ tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit ook van de IAT 
toch te wensen overlaat 
→ tegengeadviseerd om IAT scores te gebruiken om een persoon te classificeren als meer of 
minder geneigd om bepaald gedrag te stellen (bv discirmineren) 
→ IAT meet reactietijden, die beinvloed worden door aanwezigheid van 
stereotypen/associaties, wat niet noodzakelijk hetzelfde is als het steunen van die stereotypes 
of er zich naar gedragen

de feilbare en de onbewuste beslisser



Samenvatting Sociale cognitie en groepsprocessen 16

systeem 1= snelle, makkelijke, automatische manier van denken → we gebruiken dit 
systeem heel vaak in het dagelijkse leven omdat het snel en efficiënt is maar is heel 
gevoelig voor heuristische fouten

systeem 2= langzame, inspannende, gecontroleerde manier van denken

basisfrequentievertekening → het negeren van de basisfrequentie waarmee iets 
voorkomt in de algemene populatie bij het beoordelen van een specifieke gebeurtenis of 
individu

Dijksterhuis → vind nog een derde systeem namelijk dat bewuste beslissingen gebaseerd 
op verbaliseerebare argumenten  → bewuste heeft beperkte 
informatieverwerkingscapaciteit en onbewuste effectiever in wegen van relatief belang 
van elementen

drie manieren om beslissingen te maken

1. bewust maar snel en oppervlakkig

2. bewust en diepgaand

3. onbewust → een nachtje erover slapen

experimentele evidentie

Dijksterhuis en Van Olden: kiezen van posters: derde conditie nog beter→tussen bekijken en 
kiezen met iets anders bezig zijn (puzzels)

Dijksterhuis' onbewuste beslisser → onbewust nadenken vooral voordelig bij heel 
complexe beslissingen waarbij veel elementen moeten worden afgewogen → bewust 
nadenken is beter voor het maken van eenvoudige beslissingen en onbewust voor het 
maken van complexe beslissingen waarbij veel verschillende aspecten worden 
afgewogen

Payne → probleem met bewust en diepgaand nadenken is vooral het te lang overdenken 
→ te lang nadenken is niet goed omdat er dan teveel aandacht en belang wordt gehecht 
aan minder relevante aspecten van de keuze

Hot cognition: affect, motivatie en cognitie

affect: emoties en stemmingen

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

→ onderdeel daarvan zijn:
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emoties= objectgerichte, affectieve ervaringen die gepaard gaan met specifieke 
actietendensen, gevoelens en gedachten (bv. je bent boos op iemand) 

stemmingen= geen duidelijk object en zijn minder hevig, algemene affectieve 
toestanden waarin we ons bevinden

emoties

 = affectieve toestanden met een duidelijk object, zijn vrij kortdurend en intens en gaan 
gepaard met specifieke actietendensen, gevoelens en gedachten (bv. als de persoon waarop 
we boos zijn weggaat dan neemt deze emotie af) → als we de aandacht op iets anders richten, 
verdwijnt de emotie

actiebereidheid, gevoelens en gedachten 

1. emoties roepen een verandering in actiebereidheid op = emotiespecifieke impulsen 
om bepaalde gedragingen te vertonen (bv. met dingen gooien als je kwaad bent)

2. emoties roepen gevoelens op (gevoelens zijn een subjectieve ervaring, emoties zijn 
actietendensen!!!) → zijn fenomenologische ervaringen die vaak affectief van aard 
zijn 

a. lichamelijke gevoelens (bv. honger, pijn)

b. cognitieve gevoelens (bv. verbazing, verwarring)

c. affectieve gevoelens (bv. verveling, verliefdheid)

3. emoties worden vaak vergezeld door specifieke gedachten (bv. bij jaloezie denken 
we aan diegene die we liefhebben in innige omhelzing met een ander, en bij spijt 
over de keuzes die we gemaakt hebben)

stemmingen

= hebben geen duidelijk object en zijn minder hevig

doordat stemmingen geen object hebben, gaan ze ook niet gepaard met specifieke 
actietendensen en gedachten → wel algemene actietendensen → bij negatieve stemming 
willen we ongedaan maken (mood repair) terwijl bij positieve stemming we dit willen 
behouden (mood maintenance)

door hun algemeen en diffuus karakter, hebben ze de potentie om veel processen te 
beïnvloeden

emoties kunnen overgaan in stemmingen als de focus op het object verdwijnt

individuele verschillen in positieve en negatieve affect & indeling van emoties (niet in boek)
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er zijn individuele verschillen in de mate waarin mensen positieve en negatieve emoties 
ervaren → deze dimensies correleren nauwelijks → individuen kunnen dus hoog (of laag) 
scoren op beide dimensies! (bv. er zijn mensen die heel veel positieve en heel veel negatieve 
emoties ervaren maar kan ook veel positieve en weinig negatieve zijn)

dimensies → kan samengevoegd 
worden in circumplexmodel van 
Russell

1. positieve emoties

2. negatieve emoties

3. arousal

de invloed van cognitie op affect

emoties leiden dikwijls een leven zonder dat bewuste cognities tussenkomen, maar affectieve 
reacties kunnen ook tot stand komen als reactie op cognitieve processen → meestal gaat het 
om eenvoudige betekenisgeving die een impact heeft op affect

betekenisverlening: verschillende theorieën (appraisal) 

namen kennen van theorieën

appraisal= aan stimulus bepaalde betekenis geven

1. William James 

emoties ontstaan omdat we ons bewust worden van lichamelijke veranderingen (bv. 
we zien een beer wat lichamelijke reacties teweeg brengt waardoor we angst 
krijgen) → je hebt geen betekenisverlening nodig om emoties te ervaren 

2. Magda Arnold 

maar twee problemen bij James  → waarom leiden stimuli tot emoties in de ene 
situatie, maar in andere situaties niet (bv. in dierentuin niet bang zijn voor beren) + 
dat sommige stimuli geen emotie oproepen en dan opeens wel (bv. eerst geen 
verdriet bij kerk maar na dood familielid wel)

is er sprake van beoordeling, tussen stimulus en emotie

appraisal is de cognitieve inschatting van een situatie of een gebeurtenis → dit 
kunnen uitgebreide bewuste processen zijn of onbewuste processen (bv.‘mes’ om 
taart mee te snijden of in handen van een crimineel)
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voorziet nog rol voor fysiologische opwinding

3. Stanley Schachter

emoties ontstaan doordat een bepaalde attributie wordt gemaakt bij lichamelijke 
veranderingen die men ervaart (bv. je schrijft de arousal toe aan de beer die je net 
zag en ervaart dit als angst, maar na een eindje joggen ervaar je dezelfde arousal 
niet als angst)

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

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

verschil met James is dat de lichamelijke opwinding moet geïnterpreteerd worden

4. moderne theorieën

als een emotie er is of gaat komen hangt af van hoe de persoon de situatie inschat → 
afhankelijk van de ervaring van die persoon binnen die context

appraisal gebeurt op basis van een aantal criteria of dimensies → de vraag is welke 
en hoeveel dimensies

arousal is niet echt belangrijk

dimensies waar betekenis wordt gegeven → waardoor we onderscheidt maken 
tussen emoties

of iets positief of negatief is → valentie of plezierigheid van een gebeurtenis

primary appraisal: eerst maakt men een onderscheid tussen positieve en 
negatieve emoties (valentie dim.) → positieve emoties zijn minder 
gedifferentieerd. Meestal stoppen we na de primary appraisal 

secondary appraisal: bij negatieve emoties gaat men dikwijls de mate van 
verantwoordelijkheid na → afhankelijk als je eigen verantwoordelijkheid, 
wanneer anderen verantwoordelijk zijn of de situatie

agency= de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor een gebeurtenis

de nieuwheid of onverwachtheid van een gebeurtenis

andere dimensies kunnen ook van belang zijn (bv. 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 erg 
belangrijk)
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schuld= wanneer we niet aan onze eigen normen voldoen

schaamte= wanneer we niet aan de normen van de ander voldoen

goede uitleg over schema → opname les 11oktober 2021 na 1 uur

contrafeitelijk denken

= verwijst naar de neiging om zich mogelijke alternatieve uitkomsten voor te stellen die zich 
niet voordeden, denken tegen de feiten in (bv. had ik maar...)

vooral bij negatieve gebeurtenissen waarbij je gemakkelijk een alternatieve, betere 
afloop kunt bedenken, versterken de emoties

contrafeitelijk denken versterkt ons gevoel → vooral bij negatieve emoties

contrafeitelijk denken bepaalt niet enkel de intensiteit van emoties, maar ook welke 
emotie opgeroepen wordt

contrafeiten over persoonlijkheid → was ik maar → verwijst naar schaamte

contrafeiten over gedrag → had ik maar → verwijst naar schuld

Niedenthal vond dat schuld vooral te maken had met het vertonen van slecht gedrag en 
schaamte met het idee een slechte persoon te zijn

Zeelenberg vond dat spijt vooral te maken had met het mentaal veranderen van eigen 
keuzes en teleurstelling door mentaal veranderen van oncontroleerbare omstandigheden

de invloed van affect op cognitie (hoe voelen onze gedachten beïnvloeden)

stemmingsinductiemethoden

zowel stemming als emotie kunnen beïnvloedt worden maar omdat stemmingen geen object 
hebben, hebben zij meer potentie
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1. De Velten techniek: proefpersoon leest 60 uitspraken voor die over hem/haar zelf gaan 
→ hij/zij moet zich het gevoel trachten voor te stellen

2. het laten zien van een stukje film

3. bepaalde lichamelijke uitingen kunnen een stemming veroorzaken (bv. bij beoordelen 
van cartoons de potlood horizontaal (lijkt op lachen) in de mond of verticaal (lijkt op 
verdrietig zijn) hebben invloed)

→ de keuze van de methode hangt af van de intensiteit die je wilt bereiken, het gemak van de 
methode, de specificiteit, demand characteristics, ethiek

affect-priming

→ affect heeft net als andere primes invloed op de gedachten die bij ons opkomen en de 
wijze waarop we externe informatie verwerken → stemming zorgt ervoor dat informatie 
wordt gezien door de bril van onze stemming

drie manieren:

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

effect van de affectieve toestand is telkens indirect!

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

invloed van affect op informatieverwerking

affect heeft niet enkel een impact op wat we denken, maar ook op de wijze waarop we 
informatie verwerken → op de grondigheid van ons nadenken

mensen in een positieve stemming verwerken informatie oppervlakkig, mensen in 
negatieve stemming verwerken ze informatie ‘dieper’
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in positieve stemming worden cognitieve vertekeningen sterker, stereotyperen we meer

drie verklaringen:

1. als we in een positieve stemming zijn, is dat een teken dat alles in orde is → dan 
moeten we niet verder nadenken, bij negatieve wel want dan willen we negatieve 
wegwerken

2. mood maintenence principe → elke activiteit die de positieve stemming kan 
verandeen, wordt vermeden, geldt ook voor grondig nadenken over een stimulus → 
we willen de positieve stemming behouden

3. positieve stemming reduceert de cognitieve capaciteit → positieve herinneringen en 
constructen zijn meer divers en meer verspreid in het geheugen, men heeft dan ook 
men meer capaciteit nodig om ze op te halen → positieve stemmingen zijn minder 
specifiek waardoor we meer dingen activeren in ons brein, er is minder ruimte om 
nog na te denken

→ motivationele (1 en 2) en capaciteits-verklaringen (3) werden vergeleken, maar onderzoek 
was niet conclusief, men gaat er vanuit dat beide processen spelen

affect-infusie

Forgas → mate waarin affect beslissingen kan beïnvloeden is afhankelijk van de 
informatieverwerkingsstrategie

verschillende strategieën:

1. heuristische verwerking → sterke affect infusie → wanneer je lage motivatie en/of 
capaciteit hebt dan sterke affect want affect als informatie 

2. uitgebreide verwerking → sterke affect infusie → bij hoge motivatie en/of 
capaciteit dan ook sterk want je hebt een groter window off oppertunity

3.  directe toegang → zwakke affect infusie → bij gelijkaardige beslissing uit verleden 
en bij lage motivatie 

4. gemotiveerde verwerking → zwakke affect infusie → specifieke motivatie om 
welbepaalde beslissing te nemen → omdat deze je beter uitkomt

effect van stemming versus emotie

emoties zijn duidelijk gericht op een object en generaliseren niet zo vlug naar andere 
objecten → in vergelijking met stemmingen hebben emoties dan ook meer beperkte en 
specifieke effecten

emoties hebben algemeen minder effecten op informatieverwerking
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effecten kunnen verschillen binnen zelfde valentie → bij boosheid gaan we bijvoorbeeld 
niet dieper nadenken en bij verdriet wel

het voorspellen van toekomstig affect

effecten van geanticipeerde emoties: spijt

mensen anticiperen op emoties die ze later kunnen ervaren

spijt is een emotie die een belangrijke rol speelt bij het kiezen tussen verschillende 
alternatieven

geanticipeerde spijt treedt op als men verwacht uitkomst- informatie achteraf te krijgen 
→ wat niet weet, niet deert

geanticipeerde spijt kan eveneens leiden tot inactie (bv. fitness op 5min en op 30min 
fietsen maar je bent te laat en die van 5min is volzet, meeste mensen gaan dan volledig 
niet meer gaan en overgaan tot inactie om niet geconfronteerd te worden met spijt)

het voorspellen van toekomstig affect

meestal schatten we het soort emotie goed in

de intensiteit en duur van de emoties schatten we verkeerd in

overschatting van intensiteit en duur van affect treedt vaker op dan onderschatting

toekomstig affect

vaak overschatten we de duur van negatief affect

vier verklaringen:

1. we hebben soms onjuiste opvattingen → we hebben inaccurate theorieën over wat 
ons langdurig blij of verdrietig maakt, zelfs als het gaat over ervaringen die we reeds 
eerder hadden → we houden vooral het piekmoment en het einde van de 
gebeurtenis en herinneringen aan emoties worden gekleurd door kennis die men van 
zichzelf heeft

2. kunnen soms baat hebben bij het misleiden van onszelf → 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
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4. we zijn veerkrachtiger dan we denken → 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

invloed van motivatie op cognitie

de behoefte aan cognitieve afsluiting

= de nood aan snellle, definitieve en zekere kennis en antwoorden, in tegenstelling tot verdere 
verwarring en ambiguïteit

situaties

tijdsdruk

lawaai

verveeldheid

extra belasting

kosten bij fouten

individuele verschillen

nood aan orde

nood aan voorspelbaarheid

nood aan besluitvaardigheid

intolerantie voor ambiguïteit

enggeestigheid

componenten:

1. seizing= urgentie principe → het snel grijpen van beschikbare informatie om tot een 
conclusie te komen en dus zekerheid te krijgen

2. freezing= permanentie principe → het vashouden of bevriezen van eerdere conclusies en 
het daarbij negeren van nieuwe informatie → sterker aan blijven vasthouden aan je 
beslissing

gevolgen

hanteren van minder informatie bij oordeelsvorming → minder informatie gebruiken om 
een beslissing te nemen

primacy effecten bij impressievorming

gebruik van cognitieve heuristieken

gemakkelijker activeren van stereotypen

afwijzing van opiniedevianten

weerstand tegen overreding → minder makkelijk te overtuigen van iets ook al ben je 
verkeerd
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→ deze gevolgen werden gevonden in experimenteel onderzoek dat met situationele inductie 
werkte, en in correlationeel onderzoek op basis van vragenlijsten

Hoofdstuk 7: Attitudes
Basisbevindingen

attitude= attitude is een aangeleerde, algemene 
evaluatie van een object, die met een bepaalde 
intensiteit uitgedrukt wordt → hebben betrekking op 
personen, objecten en ideeën en hebben een positieve of 
negatieve dimensie en zijn onafhankelijk van elkaar

ambivalente attitude= twee valenties, zowel positief 
als negatieve dimensie

zelfwaardering= een positieve attitude tegenover het 
zelf

vooroordeel= negatieve attitude tegenover bepaalde 
sociale groepen

aantrekking= positieve attitude ten opzichte van een 
ander persoon

behoefte aan evaluatie= individuele verschillen, ene 
persoon heeft behoefte vaak en snel een mening te 
hebben terwijl anderen eerder neutraal en objectief zijn

de drie componenten van attitudes

1. cognitieve component= cognities en opvattingen over het attitudeobject → we wegen 
positieve/negatieve kenmerken af tegenover elkaar, maken een soort lijstje op

verwachtingswaardetheorie= theorie die stelt dat de attitude tegenover een object 
bepaald wordt door de verwachting dat een attitudeobject bepaalde kenmerken 
vertoont, maar ook door hoe sterk die kenmerken worden gewaardeerd

2. affectieve component= emotionele reacties → heeft te maken met imago, is een 
leerproces → gevolg van een leerproces

klassieke conditionering= een neutrale stimulus die samen voorkomt met een 
aangename stimulus roept op den duur zelf positieve emoties op

operante conditionering= affect ten aanzien van een stimulus wordt bepaald door 
beloning en straf
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loutere blootstelling= door een herhaalde confrontatie meet een bepaald 
attitudeobject, hebben we de neiging dit object positief te evalueren

sociale vergelijking= wanneer we onzeker zijn gaan we ons vaak gaan vergelijken 
met anderen en hun mening valideren

3. gedragscomponent= verwijst naar de handelingen die we gesteld hebben → brengen 
gedrag met zich mee maar ontstaan ook door de observatie van het eigen gedrag ten 
aanzien van een attitude object

→ sommige attitudes worden meer via het cognitieve component bekeken en anderen via 
affectieve of gedragscomponent

→ sommige attitudes zijn gebaseerd op waarden en normen en anderen hebben een 
praktische functie

attitudesterkte

= over sterke attitudes is men zeker, men vindt ze belangrijk en ze komen snel in ons 
bewustzijn, bijna zoals een reflex

1. genetische component kan een invloed hebben (bv. attitudesterkte over wiskunde, je 
ouders en jij zijn niet goed in wiskunde dus hebben ongeveer zelfde sterkte)

2. psychische kenmerken (bv. dingen voor eigenbelang, religieuze overtuigingen...)

3. attitudes verbonden met filosofische, politieke en religieuze overtuigingen → 
steunen meestal op veel informatie en zijn gestoeld op eigen ervaringen → door meer na 
te denken en meer ervaringen op te doen, hoe sterker de attitude zal zijn

expliciete en impliciete attitudes

= hoe meten

expliciete attitudes= attitudes waarvan we bewust zijn

impliciete attitudes= attitudes die automatisch verlopen en waar we niet bewust zijn

zelfrapportagematen

vragen stellen aan mensen door bijvoorbeeld gebruik te maken van een enquête 

bij stellen van één vraag is probleem van woordkeuze en dat mensen vaak bij een tweede 
keer een ander antwoord geven → gebruik maken van Likert schalen en geen ja/nee 
vragen of semantische differentiaal maar nog steeds vertekeningen en sociaal wenselijke 
antwoorden mogelijk
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gebruik maken van meerdere instrumenten

verborgen metingen

→ hebben minder of geen invloeden van sociaal wenselijke antwoorden en andere 
vertekeningen

non-verbaal (bv. gelaatsuitdrukkingen, lichaamshouding maar kunnen geacteerd worden)

fysiologische metingen (bv. harstlag, zweten, huidreflex maar geen informatie over 
richting attitude want als je positief of negatief tegenover iets staat kan je zelfde 
fysiologische meting hebben)

gelaatselektromyograaf

elektro-encefalografie

fMRI onderzoek

impliciete associatietest (IAT)

impliciete attitude= een attitude die we niet kunnen 
rapporteren omdat we er ons niet bewust van zijn → 
gebaseerd op automatische associaties en combineert 
telkens evaluatieve dimensie en objectdimensie

IAT meet reactietijden en geven aan in welke mate 
bepaalde associaties aanwezig zijn 

categorisatie van enkelvoudige stimuli → zo 
snel mogelijk toewijzen van een categorie

categorisatie van combinaties van stimuli → 
zowel categorie als positief of negatief woord

verschil in reactietijd tussen 1 en 2 geeft 
voordeel aan

expliciet geven beide rassen aan dat ze 
voorkeur hebben voor hun eigen ras maar 
impliciet hebben ze beide een voorkeur voor 
het blanke ras

het verband tussen attitudes en gedrag

we gaan er van uit dat er een verband is 
tussen onze attitudes en gedrag maar een 
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onderzoek van LaPierre met een Chinees 
koppel toont het tegendeel → reisden de 
wereld rond en gingen naar verschillende 
hotels, werden maar eenmaal geweigerd, toen 
ze een brief opstuurden en bevraagden of ze 
toegelaten zouden worden antwoordde 90% 
negatief

er is een dubbele dissociatie → impliciete 
attitudes zijn meer voorspellend voor 
spontaan gedrag en expliciete attitudes naar 
gecontroleerd gedrag

voorspelling van spontaan gedrag

impliciete attitudes → vertonen doorgaans een grote, automatische toegankelijkheid → 
spontaan gedrag

expliciete attitudes → zijn sterker verbonden met beredeneerd, gecontroleerd gedrag

kanttekeningen

aanvankelijk heel sterke claims met betrekking tot de IAT en andere impliciete maten in 
het voorspellen van gedrag 

kritiek op die sterke claims → sommige groepen worden meer met bepaalde associaties 
geconfronteerd dan andere groepen ook al ben je niet akkoord met de stelling

tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit ook van de 
IAT toch te wensen overlaat

tegengeadviseerd om IAT scores te gebruiken om een persoon te classificeren als meer of 
minder geneigd om bepaald gedrag te stellen

IAT meet reactietijden, die beïnvloed worden door aanwezigheid van 
stereotypen/associaties, wat niet noodzakelijk hetzelfde is als het steunen van die 
stereotypes of er zich naar gedragen

theorie van beredeneerd gedrag



Samenvatting Sociale cognitie en groepsprocessen 29

drie variabelen die invloed hebben op het gedrag:

1. attitude tegen over gedrag wordt minder door algemene attitudes beïnvloed dan door 
attitudes over het specifieke gedrag

2. subjectieve normen → hoe je denkt hoe je omgeving denkt over bepaald gedrag

3. waargenomen gedragscontrole → hoe schat je in dat je dat gedrag kan stellen, gedrag 
wordt bepaald door mate dat men gedrag onder controle meent te hebben

implementatie intentie= als dan plannen maken voor gedrag waarbij we proberen te 
specificeren waar en wanneer we het gedrag zullen stellen → hierdoor stijgt de 
waarschijnlijkheid dat we het zullen uitvoeren

intentie= vaak voert men vooropgestelde intenties niet volledig uit, of kan men die niet 
uitvoeren

PWM model

= prototype willingness model → mensen handelen heel vaak rationeel maar in bepaalde 
prototypische situaties gaan we kiezen voor een sociaal-reactief pad → het wordt uitgelokt 
door de concrete situatie in combinatie met de inschatting van de mate waarin we denken dat 
anderen dit gedrag ook zouden stellen in deze bepaalde situatie

Overreding door communicatie

het proces van attitudeverandering

twee wegen voor overreding

welke weg wordt gevolgd hangt af van bekwaamheid en motivatie 

wordt bepaald door kenmerken van zowel de bron, de boodschap als het publiek zelf

de centrale weg

= als ontvanger kritisch over inhoud van de boodschap nadenkt, mate van beïnvloeding 
bepaald de sterkte en de kwailiteit van de argumenten

ontvangers van overredingsboodschappen zijn aandachtig, actief, kritisch en oplettend
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begrip= een boodschap enkel effect heeft indien de ontvangers de inhoud van het bericht 
begrijpen

geheugen= men wordt overtuigd door argumenten die men aandachtig beluistert, 
begrijpt en in het geheugen vasthoudt + er is ook motivatie nodig om boodschap te 
aanvaarden

elaboratie= het proces van nadenken, analyseren van de pro & con argumenten die deel 
uit maken van boodschap + elaboratie kan ook leiden tot vertekende verwerking van 
informatie

→ berichten hebben een grotere impact indien ze gemakkelijk te begrijpen en onthouden zijn 
en eerder aanzetten tot positieve dan negatieve elaboratie

de perifere weg

= onzorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding gebaseerd op oppervlakkige cues 
→ het overredingsproces waarbij de persoon niet zorgvuldig nadenkt over een boodschap 
maar overtuigd wordt door perifere cues gekoppeld aan de boodschap

steunt op oppervlakkige signalen zoals spreekvaardigheid en gemoedstoestand

demagogen → uiterlijk machtsvertoon (bv. Hitler)

we handelen vaak met heuristieken zoals is de persoon betrouwbaar, heeft hij een goede 
reputatie, komt hij goed over

selectie van de weg

centrale weg

attitude overtuigend wanneer men 
met het onderwerp begaan is en de tijd 
neemt om de informatie systematisch te 
verwerken, de bron duidelijk spreekt en 
de boodschap belangrijk is

attitudeverandering is dieper en zal 
langer standhouden  en meer verweerd 
zijn tegen beïnvloedingspogingen, het 
zal een grotere impact hebben op 
informatieverwerking en het gedrag

perifere weg

attitude overtuigend wanneer mensen 
afgeleid worden en weinig tijd hebben, 
indien de bron te snel spreekt om goed 
begrepen te worden en de boodschap 
overtuigend lijkt

attitudeverandering is minder 
diepgaand waardoor attitudes zwak zijn 
en de effecten ervan kortdurend zijn

persoonlijke betrokkenheid van de ontvanger bepaalt of de boodschap belangrijker is dan 
de bron
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onafhankelijke variabelen= boodschapper, argumentatie en persoonlijke betrokkenheid

afhankelijke variabele= attitude na communicatie

illusory truth effect

herhaalde blootstelling aan informatie maakt het meer geloofwaardig

Hasher → 60 stellingen waarvan sommige waar zijn en sommige niet waar, werd 
opnieuw na 2 en 4 weken bevraagd 

Robust effect is onafhankelijk van individuele verschillen

verklaring processing fluency= het gemak waarmee we info kunnen verwerken wordt 
als heuristiek voor correctheid gebruikt, herhaling vergemakkelijkt verwerking

de bron

bepaalde bronnen hebben een voorkeur en impact dan anderen door:

1. geloofwaardigheid bepaalt overtuigingskracht

competentie (= bekwaamheid van persoon) en expertise

betrouwbaarheid (bv. we vertrouwen een brandweerman meer dan een autoverkoper 
omdat de autoverkoper een persoonlijk belang heeft bij zijn functie)

oordeel over te vertrouwen

2. gunstigheid (= sympatiek gevonden worden)

aantrekkelijkheid

schoonheid, jeugd en seks verkopen producten vooral als ze iets met het product 
te maken hebben

niet menselijke schoonheid helpt ook zoals mooie landschappen, dieren 
enzovoort

similariteit= bij gelijke bron is de argumentatie sterker

het slapend effect

= uitgestelde effect op attitudeverandering door 
een ongeloofwaardige boodSchapper → soms is 
de bron niet meer belangrijk → we zijn geneigd 
de boodschap te herinneren maar niet de bron
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de boodschap

1. informationele strategieën

bij perifere weg best zoveel mogelijk argumenten geven

bij centrale weg is de lengte belangrijk als de argumentatie sterk is en niet redundant 
→ beter 4 goede argumenten en de 3 slechte weglaten

volgorde: belang van timing → vooral belangrijk bij jurysimulatie → recency 
effect is hier sterker dan primacy effect behalve bij laatste optie heffen deze elkaar 
op

2. discrepantie (= bij het niet overeenstemmen van attitudes)

teveel discrepantie overtuigt niet → als je boodschap een beetje afwijkt van de 
attitude van de persoon dan zullen mensen een beetje mee gaan en een beetje maar 
overtuigt zijn maar als je teveel probeert te overtuigen zullen mensen dit niet 
geloofwaardig vinden, mensen gaan meer tegenargumenten bieden → er is een 
kritische grens voor mensen in een tegenaanval gaan

discrepante berichten worden nauwkeuriger gelezen en produceren meer 
tegenargumenten

3. emotionele oproepen

weinig boodschappen zijn uitsluitend op rationele argumenten of op emoties 
gebaseerd, vaak is het de combinatie van beide

afschrikkende boodschappen zijn overtuigender en veroorzaken attitude- en 
gedragsverandering indien

mensen zich persoonlijk kwetsbaar achten voor het risico → moet iets zijn dat 
relevant is

men beschikt over bruikbare en specifieke informatie omtrent te nemen 
tegenmaatregelen → men is overtuigd dat men de maatregelen kan uitvoeren en 
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dat ze het probleem effectief zullen oplossen → als je iets afschrikwekkends 
hebt en er zijn geen concrete mogelijkheden hoe ze er mee aan de slag kunnen 
dan gaan mensen in hulpeloosheid vallen (bv. op sigaretten staat een nummer 
voor tabaksstop of tips om naar je arts te gaan)

de informatie bewust en zorgvuldig verwerkt wordt (dus via de centrale weg) en niet 
volgens de perifere weg

positieve emoties → personen in een goede stemming zijn makkelijker te 
beïnvloeden → positieve gevoelens activeren de perifere weg 

verklaringen → positieve emoties verzwakken de aandacht voor de boodschap 
+ men is minder op zijn hoede en minder geneigd om nieuwe informatie 
diepgaand te verwerken + men laat de positieve gevoelens niet bederven door 
kritische bedenkingen

→ hoe kwetsbaarder we ons voelen hoe meer aandacht we aan de boodschap schenken en 
hoe meer we ons door aanbevelingen laten beïnvloeden

het publiek

→ effect van bericht is afhankelijk van het soort pubiek

1. algemene en specifieke invloeden op bekwaamheid en motivatie

2. behoefte aan cognitie → sommige mensen hebben een nood om veel na te denken en 
sommige minder

3. zelfsturing → gedrag afstemmen op de gangbare zelfpresentatie normen in de gegeven 
situatie → hoge zelfstuurders zijn gevoeliger voor imago-boodschappen

verwittiging en weerstand

→ het moeilijkste publiek om te overtuigen is een publiek dat verwittigd is dat ze gaan 
overtuigt worden omdat het op voorhand argumenten kan bedenken

vaccinatiehypothese= ontvangers kunnen zich weerbaarder maken door kleine dossisen 
van de contra-attitudinale boodschap te proeven

psychologische reactantie= beseffen dat iemand je probeert te overreden

komt door:

1. cognitief aspect= gaat over inhoud van de boodschap → inlichten over het standpunt dat 
de spreker zal innemen → zorgt ervoor dat de mensen op voorhand wordt blootgesteld 
waardoor er al argumenten kunnen verzonnen worden, ze hebben een soort immuniteit 
opgebouwt tegen de overtuiging
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2. affectief aspect= inlichten over de poging tot overtuiging, gaat over de reden → een 
attitude van 'bring it on', probeer mij maar eens te overtuigen → wanneer mensen gevoel 
hebben dat iemand vrijheid zullen afnemen, dan gaan we moeilijker te overtuigen zijn

Overtuigen door het eigen gedrag

→ attitudeverandering is sterker en houdt beter stand als ze door ons eigen gedrag 
geïnspireerd worden dan wanneer ze het gevolg zijn van een loutere blootstelling aan een 
overtuigende boodschap → wanneer we een boodschap eigen maken, maken we automatisch 
een betere herinnering voor de argumenten die in de boodschap vervat zaten → we verwarren 
dit snel met onze eigen opinies

cognitieve dissonnantietheorie

= onaangenaam gespannen gevoelstoestand, dissonantie ontstaat pas wanneer we beseffen dat 
we uit vrije wil attitudediscrepant gedrag hebben gesteld terwijl we ons bewust waren van de 
consequenties

→ volgens Festinger creëert gedrag dat inconsistent is met onze attitudes cognitieve 
dissonantie → personen zijn doorgaans geneigd om de ervaren dissonantie te reduceren en te 
streven naar cognitieve consistentie

onvoldoende justificatie= uit vrije wil uitvoeren van attitude-discrepant gedrag voor een 
inadequate beloning

onvoldoende afschrikking= nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren omwille 
van bedreiging met een milde straf

dissonantiereductie

verschillende manieren met het omgaan van de dissonantie: 
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Festinger en Carlsmith experiment

fase 1: uitvoeren vervelende eerste taak gedurende 30minuten → uitvoeren tweede 
vervelende taak

fase 2: proefleider vraagt om andere deelnemers te vertellen dat de taak interessant is → 
degene die $1 kregen vonden de taak nog leuk, degene die $20 kregen vonden de taak heel 
saai → voor $1 heb je geen goede reden om echt te liegen dus je hebt geen verantwoording 
voor je gedrag

onvoldoende justificatie= zichzelf laakbare gedrag vergeven door de attitude tegenover 
de taak te herzien → we veranderen onze houding tegenover een bepaalde attitude

zelfovertuiging= we kunnen onszelf voor de gek houden zonder dat iemand druk op ons 
uitoefent

onvoldoende afschrikking:

nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren omwille van bedreiging met een milde 
straf (bv. kinderen mogen niet spelen met aantrekkelijk speelgoed)

toepassingen van dissonantietheorie op inspanningen en keuzes

vaak vinden we iets aangenamer of belangrijker indien we er grote investeringen voor 
hebben moeten doen

wanneer veel middelen investeren en inspanningen leveren om iets te bereiken dat toch 
niet zo denderend is, creërt dissonantie omwille van de discrepantie tussen de inspanning 
en het resultaat

subjecten worden gevraagd om een tekst te lezen die heel seksueel was voor het publiek 
om te mogen deelnemen aan een discussiegroep over seksualiteit

degene die weinig inspanning hadden moeten doen → vonden het een saaie 
discussie

degene die veel inspanning hadden moeten doen → vonden het een leuke discussie

→ wanneer we moeten kiezen tussen twee even (on)aantrekkelijke opties, gaan we 
naderhand de gekozen optie meer waarderen dan de optie die we verworpen hebben

randcondities van dissonantietheorie
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stap 1= oplichten van je medestudenten → attitudediscrepante gedrag moet tot negatieve 
gevolgen leiden

stap 2= gevoel dat je er zelf voor gekozen hebt en niet verplicht werd → persoonlijke 
verantwoordelijkheid= aanwezigheid van vrije keuze + mogelijkheid om negatieve effecten 
van het gedrag te voorzien

stap 3= gevoel echt ervaren

stap 4= negatief gevoel toewijzen aan je gedrag

3 alternatieve wegen tot zelfovertuiging

1. zelfperceptietheorie= over veel zaken 
hebben we geen attitude en leiden we dit 
gewoon af uit observaties van ons eigen 
gedrag en de condities waaronder het gesteld 
wordt 

2. impressiemanagement= niet het motief om 
consistent te zijn drijft ons maar het motief 
om consistent te lijken voor anderen

3. zelfbevestiging= dissonantie moet niet altijd 
tot attitude verandering te leiden → attitude 
discrepant gedrag vormt een bedreiging van 
het zelfconcept (bv. schuld, oneerlijk → $1 
weggeven aan goede doel) → door aan 
herstel te doen voor het zelf kan dissonantie 
wegvallen

Reclame en voorlichting

subliminale beïnvloeding
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subliminale berichten= heel korte reclame waar we niet van bewust zijn maar wel een 
invloed heeft op ons koopgedrag → verborgen boodschappen die slechts enkele miliseconden 
duren

rol van motivatie

effect van subliminale boodschap is afhankelijk 
van de motivatie → dorstige studenten nemen 
deel aan een ‘marketingonderzoek’, sommigen 
kregen water, maar aan andere niet → vervolgens 
voerden ze op de computer een test uit, waarin 
subliminaal aangeboden stimuli verwerkt werden 
die neutraal of dorstverwant (‘dorst’, ‘droog’) 
waren, daarna proefden de deelnemers drankjes 
→ dorstverwante stimuli leiden tot meer 
drankconsumptie tijdens een proeverij, maar 
enkel bij dorstige studenten

korte versus lange termijn

studie met zelfhulpcassettes met subliminale boodschappen hebben geen significante invloed 
→ effecten zijn enkel zichtbaar op korte termijn, maar subliminale berichten hebben geen 
effect op lange termijn tenzij we voordien al gemotiveerd waren om in deze richting te 
handelen

stereotypen

media en cultuur kunnen geslachtsstereotypering in de hand werken → reclames, tv-show, 
kinderboeken primen ons met geslachtsstereotypen

onderzoek Rudman en Borgida

mannelijke studenten zagen ofwel een sekistische, 
ofwel een neutrale televisiereclame voor een 
gelijkaardig product → priming → daarna diende de 
participanten een vrouwelijke sollicitante te interviewen 
en deze werden beoordeeld → mannen die een 
sexistische reclamespot zagen, scoorden hoger op alle 
indices van ‘geseksualiseerd gedrag’

onderzoek Geis, Brown, Jennings en Porter

vrouwelijke studenten zagen een reeks reclamespots → vrouw aan haard of verleidellijk OF 
man aan de haard of verleidelijk → in daaropvolgende taken toonden vrouwen die de 
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stereotype spots hadden gezien verminderd zelfvertrouwen, zelfstandigheid en 
loopbaanaspiraties

face-ism

= mate waarin gefocust wodt op het gezicht in een afbeelding

mannelijke gezichten worden in de media groter en meer prominent getoond → hoe 
meer gezichten in zicht wordt gebracht hoe meer dominantie

zelfs klassieke portretten en tekeningen gemaakt door studenten aan de academie 
vertonen dit effect

reclamespots tonen vooral de gezichten van mannen, terwijl bij vrouwen vooral aandacht 
is voor het lichaam

prominentie van gezicht kan indruk van dominantie geven

evoluties in reclame en media

overduidelijke stereotypes zijn verminderd, zeker in meer “stereotype culturen”: toename 
contra-stereotype reclame → femvertizing die een onderliggende empowerment voor 
vrouwen geeft

culturele verschillen

advertenties in individualistische culturen richten zich op 

persoonlijke voordelen en zelfontplooiing

unieke van de persoon

zich onderscheiden van de rest en competitie

advertenties in collectivistische culturen richten zich op

vooral gericht op groepsgevoel en connectie met anderen maken

integriteit

welzijn en presentaties van de ingroep

Hoofdstuk 13: Stereotypen, vooroordelen en discriminatie
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stereotype= cognitieve beelden die we over personen hebben, gebaseerd op hun 
lidmaatschap van een sociale groep 
vooroordeel= dit is negatief affect tegenover individuen, gebaseerd op hun 
groeplidmaatschap aan een bepaalde sociale categorie 
discriminatie= gedrag gericht naar individuen, gebaseerd op hun groeplidmaatschap aan een 
bepaalde sociale categorie

De tentakels van vooroordelen

evoluties in etnische vooroordelen

vooroordelen zijn enorm afgenomen in de laatste jaren in Amerika

in Europa is er een kleine opleving omdat deze afhankelijk zijn van migratiestromen en 
werkeloosheid

subtiele en grove vooroordelen

grove vooroordelen= hebben betrekking op allerlei opvattingen die bepaalde 
bevolkingsgroepen als minderwaardig portretteren

subtiele vooroordelen= vorm van verborgen racisme die geuit wordt wanneer het 
gemakkelijk te verdedigen is, sociaal aanvaardbaar en veilig

meetinstrumenten om subtiel racisme te meten:

Meertens en Petttigrew met de subtiel racisme schaal met drie concepten

traditionalisme= idee dat uitgroep leden niet slagen in de maatschappij omdat 
zij waarden onderschrijven die verschillen van de onze

overdrijven van culturele verschillen= overdrijven van culturele verschillen: 
echte verschillen worden uitvergroot en de uitgroep wordt gezien als een erg 
aparte groep
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gebrek aan positieve gevoelens= positieve emoties tegenover uitgroep leden 
worden onderdrukt

McConahay met de modern racisme schaal

ontkenning van discriminatie

antagonisme met betrekking tot de eisen van minderheden

afkeer voor speciale behandeling

→ verschil tussen grof (bv. migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen) en subtiel 
racisme (bv. migranten leren aan hun kinderen waarden en vaardigheden die hun kansen op 
succes in onze maatschappij beknotten)

→ in literatuur is er een debat over in welke mate die schalen wel effectief racisme meten

→ concept creep= concepten die refereren naar negatieve fenomen worden steeds meer 
uitgebreid, met nieuwe betekenissen en minder extreme betekenissen

→ prevalence induced concept change= als iets afneemt hebben mensen het vaak niet door, 
mensen reageren vaak met een uitbreiding van het concept

impliciete vooroordelen

alle individuen zijn vatbaar voor vooroordelen → in onze hersenen ordenen we 
informatie op een betekenisvolle manier (bv. spek en ei)

positieve informatie wordt minder snel aan etnische uitgeroepen gelinkt

IAT wordt meest gehanteerd om impliciete vooroordelen te meten → niet individueel 
bekijken maar voor grote groepen!

kan ook ipv met IAT te meten ook met ander instrument van Fazio et al → 
proefpersonen kregen ze snel woorden te zien en moesten heel snel zeggen of het een 
positief of negatief woord was, in tweede fase werd eerst een gezicht getoond (blank of 
zwart)

proefpersonen reageren trager wanneer ze een zwart persoon zagen dan een blanke 
persoon → verschil tussen outgroup en ingroup → trager positieve associatie

nadien kregen de proefpersonen de kans om hun vooroordeel op een andere wijze uit 
te drukken → vriendelijkheid van persoon beoordelen, mening over rellen geven

dubbele dissociatie= automatisch (bv. 
sneller wandelen wanneer je in het donker 
loopt en iemand met bepaalde huidskleur 
ziet) en gecontroleerde processen (bv. bij 
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solliciatie iemand anders behandelen door de 
huidskleur) verlopen als het ware parallel en 
onafhankelijk van elkaar 

wederzijdse vooroordelen

etnisch-culturele minderheden hebben eveneens vooroordelen tegenover meerderheid, 
soms zelfs op een hoger niveau

reactieve vooroordelen → mensen met culturele minderheden komen vaker in 
aanraking met racisme

traditionele normen en ideologisch-culturele attitudes in landen van oorsprong

groepsidentiteit is opvallender wanneer je in de minderheid bent → een zelfschema 
van tot welke groep je behoort en wordt vooral geactiveerd als je in een minderheid 
zit (bv. je denkt niet vaak aan het feit dat je Belg bent maar als je op reis bent denk 
je er vaker aan en ben je meer geneigd om dit schema te hanteren)

individuele verschillen in vooroordelen

er zijn individuen die sterk bevooroordeeld zijn en andere minder

vooroordelen hangen samen, ook met niet etnische en zelfs onbestaande groepen → 
vooroordelen tegenover psychiatrische patiënten, mensen met een beperking, holebi's 

sociaal ideologische attitudes die aan de grondslag liggen van individuele verschillen in 
vooroordelen

autoritarisme (RWA)= aanhangen van traditionele waarden, gehoorzaamheid aan 
leiders en een negatieve oriëntatie tegenover personen die niet aan de algemeen 
geldende normen voldoen

moderne versie van autoritarisme schaal is Altemeyer's right wing 
authoritariansm schaal (RWA) die enkel de eerste 3 categorieën van de F-
schaal meet → schaal gaat over verschillende thema's die gecombineerd worden 
→ autoriteit en gehoorzaamheid, conventionaliteit en traditionele waarden en 
agressie

sociale dominantie oriëntatie (SDO)= een algemene en positieve attitude 
tegenover groepsongelijkheid, waarbij de verschillende groepen hiërarchisch 
gerangschikt worden → voorkeur voor hiërarchie in plaats van egalitaire intergroep 
relaties
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RWA en SDO voorspellen beide soortgelijke rechtsideologische fenomenen → zijn 
unieke predictoren van racisme

RWA hangt samen met een affectieve, defensieve vorm van vooroordeel → 
gerelateerd aan negatieve emoties ten aanzien van de uitgroep → positief gerelateerd 
aan traditie, conformiteit, veiligheid en religositeit

SDO hangt samen met een rationele, berekende vorm van vooroordeel → 
gerelateerd aan een gebrek van respect voor de uitgroep → positief gerelateerd aan 
hedonisme, drang naar macht en ambitie

de bevooroordeelde persoonlijkheid

Allport → the nature of prejudice → de 
bevooroordeelde persoonlijkheid= manier van kijken 
en denken naar de wereld → zijn mensen die graag 
orde hebben, structuur in de wereld, voelen zich beter 
wanneer ze antwoorden hebben op vragen, zien niet 
goed verschillende zijden van een probleem → test om 
dit te meten in andere context is de NFC (need for 
closure) → NFC is een goede voorspeller voor 
vooroordelen, mensen die hoger scoren op NFC hebben 
ook grotere autoriteit en dat kan leiden tot vooroordelen

De wortels van vooroordelen

competitie om schaarse middelen

realistisch conflict theorie= de theorie die stelt dat de competitie voor schaarse 
middelen de basis vormt voor vijandigheid tussen groepen

ingroep favoritisme werd in de sociaal-
psychologische literatuur uitgebreid bestudeerd 
door Sherif e.a. in het Robber’s Cave experiment

11-jarige kinderen die in twee groepen worden 
verdeeld en spelletjes spelen, na een week 
deden ze aan competities met de andere groep 
→ begonnen negatief tegenover elkaar te staan 

bovengeschikte doelstellingen= 
gemeenschappelijke doelstellingen die alleen 
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konden gerealiseerd worden als beide groepen 
samenwerken

relatieve deprivatie= gaat niet over wat 
mensen hebben maar wel over hoe goed of 
slecht ze denken bedeeld te zijn in vergelijking 
met anderen wat afgunst kan opbrengen

minimale groepen en sociale identiteit

competitie op zich is geen noodzakelijke voorwaarde voor wederzijdse vijandigheid 
tussen groepen

het minimale groepen paradigma had initieel tot 
doel om groepen dusdanig uit te kleden zodat er 
geen enkele reden voor discriminatie meer bestaat 
→ aldus hoopte Tajfel een basislijn te hebben 
waartegen hij de impact van variabelen die 
discriminatie veroorzaken, kon bestuderen

sociale categorisatie= het ordenen van personen in 
groepen op grond van gemeenschappelijke 
kenmerken (bv. kop of munt)

allocatietaak= toewijzen van kleine geldsommen 
aan in- en uitgroepen → ondanks dat er totaal geen 
relatie was tussen de groepsleden in groep A en 
groep B, trad er toch discriminatie op! → mensen 
werden al beïnvloedt

→ vanaf dat je groepen maakt ontstaat er discriminatie

sociale identiteits theorie

= stelt dat men zichzelf kan definiëren in termen 
van twee soorten identiteit, de persoonlijke en de 
sociale → wanneer iemand zich in termen van 
zijn of haar sociale groep identificeert, is zijn of 
haar sociale identiteit de bron van het gedrag → 
mensen streven naar een positieve sociale 
identiteit= ze willen een gevoel van 
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zelfwaardering ontlenen aan de groepen waartoe 
ze behoren

als we ons een etiket eigen maken en er betekenis aan verlenen of onszelf ermee 
beschrijven, vormt datgene waarvoor het etiket staat, de motor van allerlei effecten

discriminatie herstelt de zelfwaardering

= het uiten van vooroordelen kan de zelfwaardering herstellen → we gaan de zij-groep 
kleineren en de wij-groep zelfzekerder maken

voorbeeld die sociale identiteits theorie 
bevestigt is die van Fein en Spencer

deelnemers kregen positieve of 
negatieve feedback en beoordeelden een 
Italiaanse of een Joodse sollicitante

er volgde een negatievere beoordeling 
van de Joodse sollicitante na het krijgen 
van negatieve feedback

deelnemers die de Joodse sollicitante 
hadden gediscrimineerd, vertoonden na 
het experiment een stijging van de 
zelfwaardering

we kunnen onze eigen zelfwaardering 
naar boven halen door iemand uit een 
uitgroep naar beneden te halen

maar het minimale groepen paradigma is een artificiële situatie

ingroep dienende vertekeningen= successen worden aan eigen groep 
toegeschreven, mislukkingen aan de andere groep

linguistic intergroup bias= positief gedrag van ingroep leden wordt eerder in 
abstracte termen beschreven, terwijl bij uitgroepleden positief gedrag in specifieke 
termen wordt gesteld → voor negatief gedrag geld het omgekeerde (bv. Jan is slim 
en Mohammed heeft goed gestudeerd voor geslaagde een test)

Sociale categorisatie en stereotypen

sociale categorisatie

sociale categorisatie leidt tot ingroepfavoritisme
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= het klasseren van mensen in groepen, gebaseerd op geslacht, ras, of andere 
gemeenschappelijke atttributen → zorgt ervoor dat de wereld geordend is

categorisatie is een fundamenteel proces en het organisme is erop gericht elementen in 
betekenisvolle groepen te ordenen, dit in de meest uiteenlopende domeinen

psychologisch essentialisme= mensen categoriseren op basis van het idee dat dingen 
een onderliggende essentie of kern hebben

uitgroepshomogeniteitseffect= tussen 'ons' zijn er subtiele verschillen maar de 'andere' 
zijn allemaal hetzelfde

leidt ertoe dat de groepen zelf gecontrasteerd worden, terwijl de leden van de 
groepen aan elkaar geassimileerd worden → niet-sociale stimuli (bv. lijntjes en je 
moet zeggen welke korte zijn en welke lange, onder de lange staat een A, onder de 
korte een B → mensen gaan direct twee categorieën maken namelijk A, de lange en 
B, de korte)

ingroepen vs uitgroepen

er is een fundamenteel verschil tussen sociale categoristatie en non-sociale 
categorisatie

bij sociale categorisatie maakt men zelf lid uit van een groep

ingroep

wij, groep waar je zelf tot behoort

we zien unieke verschillen tussen de 
individuen

heeft te maken met familiariteit

uitgroep

zij, groep waar je niet tot behoort

we zien geen unieke verschillen tussen 
de individuen 

essentialisme

= het idee dat dingen binnen een bepaalde categorie een onderliggende gemeenschappelijke 
essentie delen die betekenisvol is

onveranderbaarheid/natuurlijkheid inductief potentieel
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stereotypen

= schema dat algemene regels en 
kenmerken van prototypische leden bevat, 
alsook concrete exemplaren

1. denkbeeldige correlatie= overschatting van variabelen die eigenlijk niet goed 
samenhangen

Hamilton en Gifford → deelnemers lazen een reeks beschrijvingen waarvan 
sommige positief of negatief waren → werden dan verdeeld over een minderheids 
en meerderheidsgroep → vier soorten beschrijvingen werden door elkaar 
aangeboden → achteraf dienden de deelnemers te schatten hoeveel positieve en 
negatieve beschrijvingen ze gelezen hadden over elke groep

we overschatten het verband tussen distinctieve variabelen zoals 
minderheidsgroepen (komen minder voor) en deviant gedrag (komt eveneens minder 
voor dan positief gedrag)

denkbeeldige verbanden versterken stereotypen

gevolg van twee verschillende processen
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vaststelling dat wanneer twee variabelen nu en dan met elkaar worden 
geassocieerd, we de neiging hebben om deze associatie te overeschatten, en dit 
geldt in het bijzonder wanneer die variabelen disctinctief (=feit dat dergelijke 
variabelen nieuw of afwijkend zijn, trekt meer onze aandacht) zijn

mensen hebben de neiging om bij occasionele associatie van twee variabelen 
het verband te overschatten wanneer ze die variabelen al op een betekenisvolle 
manier met elkaar hebben geassocieerd

we overschatten de werkelijke frequentie waarmee de associaties voorkomen en 
hierdoor worden de stereotypen in stand gehouden

2. assimilatie (= informatie past binnen het stereotype) en contrasteffecten (= de neiging 
om stimuli die van het schema afwijken, als meer verschillend te zien dan ze in 
werkelijkheid zijn) → stereotypen hebben een effect op de waarneming en beide zorgen 
ervoor dat het stereotype wordt versterkt

assimilatie wordt beïnvloedt door de ambiguïteit (= op verschillende manieren 
kunnen interpreteren) en hoeveelheid informatie (bv. veel relevante informatie over 
een persoon dan zijn we minder geneigd om stereotypes te gebruiken) en door 
motivatie en capaciteit → om tot assimilatie over te gaan, dient de informatie 
voldoende interpretatievrijheid te bieden om de betekenis ervan in de richting van 
het stereotype te schuiven

contrast → duidelijke, op niet ambigue wijze afwijken van het stereotype (bv. een 
succesvolle harde zakenvrouw is vermoedelijk even kordaat en ambitieus als haar 
mannelijke collega’s, maar van een vrouw wordt dit typisch niet verwacht)

assimilatieeffect= neiging om wat we zien in termen van het stereotype te 
interpreteren en betekenis te verlenen

3. confirmatievertekening en zelfvervullende voorspelling

ligt niet in de activatie van het stereotype maar wel in het gebruik ervan → hoe het 
ons gedrag beïnvloedt

we zoeken informatie die onze stereotypen bevestigen vanwege 
confirmatievertekening 

stereotypen doen ons op een zodanige wijze gedragen dat groepsleden reageren 
zoals wij het verwachten

Devine → op basis van een vragenlijst werden proefpersonen ingedeeld in een laag 
en hoog bevooroordeelde groep
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experiment 1= opschrijven van eigenschappen die in de maatschappij 
algemeen worden geassocieerd met zwarte mensen. Geen verschil tussen beide 
groepen →  zowel laag als hoog bevooroordeelden KENNEN de stereotypes

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 de automatische associaties

experiment 3= anoniem 20 gedachten opschrijven over de categorie ‘zwarte 
Amerikanen’, WEL verschillend voor beide groepen → indien men bewust is 
mogelijke beïnvloeding van stereotypes → enkel bij laag bevooroordeelden is 
er zelfcensuur en inhibitie van stereotype-expressie

4. automatische activatie/processen

stereotypes zijn aangeleerde associaties

stereotypen worden automatisch geactiveerd bij het zien van een persoon → dit 
proces is oncontroleerbaar en treedt eveneens op bij mensen die niet bevooroordeeld 
zijn 

verschil zit hem in de mate waarin we stereotypes toelaten om tot uiting te komen in 
onze bewuste, gecontroleerde oordelen en gedachten

5. supressie van stereotypen

hoe harder je probeert om een ongewenste gedachte te onderdrukken, hoe minder 
waarschijnlijk het wordt dat het lukt (bv. niet denken aan een witte beer)

mensen instrueren stereotypen niet meer te gebruiken om aan supressie van 
stereotypen te doen

Macrae en Bodenhausen testen dit → deelnemers die een foto van een skinhead 
zagen, werden gevraagd het stereotype te onderdrukken toen ze de doelpersoon 
beschreven → tweede fase moesten ze een 2de skinhead beschrijven → diegenen 
die in de eerste fase het stereotype onderdrukten, maakten er meer gebruik van in de 
tweede fase + gedragseffecten in vervolgstudie

rebound effect voor gay stereotypes enkel bij hoog bevooroordeelden → bepaalde 
factoren dragen bij tot succesvol onderdrukken van stereotypen zoals specifieke 
groep, oefening, interne motivatie

Seksisme
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= een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op hun geslacht

geslachtsstereotypen= ideeën over typische kenmerken voor de verschillende geslachten

geslachtsdiscriminatie= ongelijke behandeling op basis van geslacht

geslacht is een fundamentele categorie

baby's maken een onderscheid tussen mannen en vrouwen

we schrijven verschillende trekken toe aan mannen en vrouwen

vanaf de geboorte worden vrouwen en mannen op een verschillende wijze behandeld

geslacht is de eerste sociale categorie die men opmerkt bij een doelpersoon

waarom blijven geslachtsstereotypen bestaan?

denkbeeldige verbanden, confirmatievertekening, en zelfvervullende voorspellingen ... 
zorgen voor een hoge graad aan persistentie van geslachtstereotypering

sociale rol theorie van Eagley= mannen en 
vrouwen worden anders gepercipieerd omdat 
de geslachten door historische evoluties 
andere rollen werden toebedeeld → elk 
mogelijk echt verschil wordt versterkt door 
de ongelijke, sociale rollen die mannen en 
vrouwen in de maatschappij vervullen → drie 
mogelijke stappen

1. biologische en maatschappelijke factoren 
zorgen voor een arbeidsverdeling 
gebaseerd op geslacht (bv. vroeger 
gingen de mannen gaan jagen en 
zorgden de vrouwen voor de baby's)

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

in een klassiek onderzoek van Goldberg evalueerde men teksten van een mannelijke of 
een vrouwelijke auteur

teksten van mannelijke auteurs werden als beter beoordeeld
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meta-analyse van recenter, soortgelijk onderzoek kwam echter tot nulresultaten

voor sommige hot-topics fenomenen is de interpretatie in termen van deze drie 
componenten complex → maar wel cruciaal voor adequate oplossingen

loonkloof

acties

opleidingsniveau → algemene kloof intussen gedicht

stimuleren van keuze voor niet-geslachtsstereotype studies/beroepen/sectoren

herzien van financiele waardering voor beroepen/sectoren

ambivalent seksisme

= twee valenties → zowel een positieve kant als een negatieve kant

mannen en vrouwen hebben frequent contact en een interdependentie

vijandig seksisme= haatdragende, negatieve gevoelens ten overstaan van vrouwen en 
hun bedreiging van de positie van mannen

welwillend seksisme= warme, ridderlijke gevoelens die wortelen in de eerder 
paternalistische opvatting dat vrouwen bescherming nodig hebben en verdienen (bv. 
vrouwen moeten verzorgt en beschermt worden → ze worden gezien als fragiel)

Hoofdstuk 14: De diverse samenleving
Diversiteit

= de relatieve proportie van etnisch-culturele minderheden in de algemen populatie

Putnam onderzocht in 2007 gemeenschappen in de US en kwam tot de conclusie dat 
diversiteit leidde tot verminderde solidariteit, verhoogde sociale isolatie, verminderd 
vertrouwen... 

effecten van de diversiteit zijn contextafhankelijk en afhankelijk van het individu

probleem

= negatieve effecten door segregatie

diversiteit en segregatie gaan maar matig 
samen

segregatie= socialisatieproces van 
acculturatie waarbij leden van een niet-
dominante groep zich gedwongen nauwelijks 
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mengen met de dominante groep, maar 
vooral contact onderhouden met de andere 
leden van de eigen groep

hypersegegratie

hypergesegregeerde gemeenschappen= kleine gemeenschap van enkel culturele 
minderheden (getto) → hechte groep met veel vertrouwen in elkaar maar sterk 
wantrouwen tegenover meerderheid en andere minderheidsgroepen → ze hebben hun 
eigen normen, waarden en staan los van de algemene maatschappij

we leven naast elkaar

Interetnisch contact

contacthypothese

Allport

= direct contact tussen leden van verschillende groepen vermindert vooroordelen, stereotypen 
en discriminatie

vier belangrijke condities of voorwaarden maar zijn niet noodzakelijk maar faciliterend 
→ maar hoe meer van deze voorwaarden vervult worden hoe beter het positieve contact

1. gelijke status van de groepen (bv. niet werknemers en werkgevers)

2. persoonlijke interactie tussen de leden van de groepen mogelijk maken

3. coöperatief gedrag om bovengeschikte doelen te bereiken

4. ondersteuning door sociale normen en daarenboven vrijwillig

schooldesegregatie in de VS

voorbeeld van het toepassen van contact hypothese maar die niet gelukt is omdat er geen 
ondersteuning was voor sociale normen → om 9 zwarte studenten terug naar school te 
laten gaan moesten er 1000 soldaten aanwezig zijn

na desegegratie is er in 53% van de gevallen een toename aan vooroordelen en 34% 
geen effect

1. gelijke status → blanke en zwarte kinderen kwamen niet gelijk aan de start want 
was blanke school dus de blanken waren de school gewend

2. er was geen persoonlijke interactie

3. coöperatie gemeenschappelijk doel → klascontext is competitie tussen leerlingen 
dus gaat niet over een gemeenschappelijk doel
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4. ondersteuning door sociale norm → heel controversieel en heel veel protest, heeft 
lang geduurd tegen dat de studenten mochten gaan naar de school

raciale apathie= algemeen gebrek aan motivatie, emotie, enthousiasme en interesse in 
mensen van andere bevolkingsgroepen

langdurig contact en vriendschappen

sterkere effecten → studie van Sidanius, 
Levin, van Laar en Sears bij studenten die 
een kamer deelden met iemand van zelfde of 
ander ras → bij ander ras waren er minder 
vooroordelen achteraf

bij vriendschap is vooral persoonlijke 
interactie heel hoog en status erg gelijk

in scholen is het moeilijker om toe te passen 
maar in ploegsporten gaat dit makkelijker → 
Jackie Robinson bij baseball

cognitieve en affectieve gevolgen

1. cognitieve gevolgen

kennis → als je een beetje kennis hebt over een bepaalde groep heb je al minder 
vooroordelen
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gewijzigde groepsrepresentatie → door intergroepcontact kunnen je gedachten 
veranderen

decategorisatiemodel= proces waarbij mensen minder aandacht schenken aan 
categorieën en intergroepsgrenzen maar de uitgroepsleden als individuen zien 
→ kan door zelfonthulling of door het opbouwen van relaties maar nadeel is 
dat het globale stereotype en de vooroordelen tegenover de uitgroep niet 
noodzakelijk veranderen

hercategorisatiemodel= ideeën over een groep aanpassen zodat ze een meer 
omvattend beeld over de diversiteit in hun eigen groep ontwikkelen → nieuwe 
groep van X en Y samen → ze worden allemaal ingroep

gemeenschappelijk differentiatiemodel= onderlinge afhankelijkheid van de 
groepen benadrukken

duale identiteitsmodel= beide groepen blijven bestaan maar er komt een 
overkoepelende identiteit → ideale model voor minderheidsgroepen → 
gemeenschappelijke groepsidentiteit profiteren en tegelijkertijd ook de 
oorspronkelijke groepsidentiteiten blijven respecteren

Gaertner, Mann Murrell en Dovidio → hercategorisatie en decategorisatie in een 
experimentele setting

2 teams lossen een probleem op en daarna bekijken ze hetzelfde probleem maar 
doen ze dit samen

controle groep was dat twee groepen blijven apart bestaan

decategorisatie was dat het één groep werd

hercategorisatie werd een grote nieuwe groep gevormd

daarna werd gevraagd hoe ze het vonden
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2. affectieve gevolgen

verminderde intergroep-angst= negatieve affectieve toestand ervaren wanneer 
men in interactie gaat (of verwacht te gaan) met een lid van de uitgroep → is het 
gevolg van de verwachting van negatieve gevolgen van de interactie voor het zelf

vernauwde aandacht en bias

vermijdingsgedrag

verhoogde empathie

diversiteit en contact

diversiteit leidt tot vervreemding, verminderd 
sociaal kapitaal en vooroordelen 

schept aanwezigheid van etnische culturele 
minderheden een context waarin contact met 
deze groepen mogelijk wordt

verhoogde aanwezigheid van etnisch 
culturele minderheden zodat ze een relatief 
groot aandeel in de populatie vormen, geven 
enerzijds aanleiding tot een verhoogde 
perceptie en hun aanwezigheid waardoor 
hogere niveaus van dreiging ontstaan → 
meer vooroordelen

verhoogde aanwezigheid van minderheden 
leidt tot meer mogelijkheden tot in contact 
zijn waardoor vooroordelen zakken

Problemen met inter-etnisch contact

spontaan opzoeken

Allport (1954): “People mate with their own kind. They visit 
with their own kind, they eat, play, reside in homogeneous 
clusters”

de realiteit van intergroep contact Bradburn, Sudman, & 
Gockel → 81% van de blanken in geintegreerde wijken hebben 
geen enkel contact met zwarte wijkbewoners
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Marsden → 8% van de blanke Amerikanen bediscussieert 
‘gewichtige zaken’ met mensen van een ander ras

Siegelman → 70% van blanke Amerikanen heeft geen enkele 
zwarte Amerikaan als vriend, zij die er wel hebben, 
rapporteren meestal slechts ‘enkele vrienden’

Gibson → 6.6% van de blanken en 1.5% van de zwarten 
hebben meer dan een ‘klein aantal vrienden van een andere 
raciale groep’

contactervaringen

kunnen problematisch worden → problematisch intergroep contact → we willen zeker 
niet racistisch overkomen maar zorgt ervoor dat het sneller gebeurd

meta stereotypen= hoe je zelf denkt dat de andere groep over jou denkt →men gaat 
zich gedragen om dat beeld te ontkrachten

hypervigilantie voor signalen die kunnen duiden op antipathie of wantrouwen van 
de allochtone interactiepartner

vaak ironische effecten → men komt racistisch over in een poging niet racistisch te 
zijn

door veel intergroep contact te hebben verminderd die druk

negatief contact

leidt tot meer vooroordelen

assymetrie in sterkte tegenover positief contact

contact bij bevooroordeelde personen

betere effecten van positief contact

slechtere effecten van negatief contact

solliciatiesetting

probleem 1= uitgenodigd worden → vooroordelen zorgen ervoor dat etnisch-culturele 
minderheden minder snel uitgenodigd worden

probleem 2= het moeizame gesprek → positieve verwachtingen van interviewer tegenover 
negatieve verwachtingen

na het contact

kan positief contact verandering in de weg staan? (het conflictmodel)
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contact verandert relaties maar niet structuur

positieve relaties leiden de aandacht af voor dieper liggende, structurele 
ongelijkheden

geven minderheden het gevoel dat het “goed gaat” en vermindert de motivatie tot 
‘collectieve actie’

positieve relaties creeren hoge verwachtingen bij minderheden, maar die worden 
niet ingelost

conflictmodel= versterk groepsidentiteit van benadeelde 
groep om hen aan te zetten tot actie

maar positief intergroepcontact kan wel leiden tot 
solidaire collectieve actie bij de meerderheid

positief contact → empathie → motivatie om te helpen 
→ actie voor verandering

multiculturalisme

= minderheden kunnen hun etnische identiteit behouden op basis van het principe dat gelijke 
rechten gelden voor verschillende etnische culturele en godsdienstige gemeenschappen

→ lijkt op duale identeit want bevorderd groepsidentiteit en bevorderd de overkoepelende 
identiteit maar tegenovergestelde van assimilatie

accultartiestrategieën van Berry

landen die inzetten op assimilatie 
kunnen op sommige vlakken betere 
resultaten voorleggen

mogelijke reden is dat 
multiculturele benadering zonder 
veel intergroep contact en nood 
aan integratie leidt tot 
disfunctionele 
acculturatiestrategieën
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Morris, Chiu en Liu

perspectief op cultuur als niet 
categorisch en niet stabiel maar 
partieel en dynamisch

culturen evolueren door invloed 
van elkaar

Samenleven: puzzelklas en affirmatieve actie

de ideale school

de jigsaw classroom is een methode die leidt tot reductie van racisme

elke student dient in raciaal gemengde groepen een deel van de leerstof aan te leren en te 
onderwijzen aan de rest van de groep

ideale contact voorwaarden want ze voldoen aan de vier criteria die eerder werden 
uitgelegd

positieve actie: harde en zachte maatregelen

affirmatieve of positieve actie= maatregelen met het 
doel achterstelling of discriminatie ten opzichte van een 
specifieke groep uit te bannen en te voorkomen of de 
nadelen die eruit voortkomen te ondervangen

vergroten van aantal mogelijke geschikte 
kandidaten door bijscholing en training

beteugelen van discriminatie

voorkeursbehandeling

klein positief gewicht= als je twee kandidaten 
hebt voor iets en ze zijn beide evengoed → 
volledig gelijke kandidaten

groot positief gewicht= sociale categorie van 
iemand als een criterium meenemen → zelf al 
voldoet de kandidaat minder aan andere zaken 
toch deze voornemen

quota= enige criterium is tot welke sociale 
categorie je behoort
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aanvaarding van positieve actie

eerste en tweede positieve actie worden ondernomen in België en Nederland maar derde 
(voorkeursbehandeling) is moeilijker want is omgekeerde discriminatie

vooral de strengere vormen van voorkeursbehandeling worden moeilijk aanvaard → 
quota wordt niet gesteund door de algemene bevolking

tegenstanders van positieve actie

vinden dat positieve acties niet correct zijn door rechtvaardigheidsgevoelens

door rechtvaardigheid met name meritocratie (= mensen moet krijgen waar ze recht op 
hebben op individueel niveau en niet op groepsniveau)

meritocratie overtuigingen, eerder dan bevooroordeeldheid hangen samen met attitudes 
tegenover affirmatieve actie

wel voorstand van affirmatieve actie wanneer de verdienstelijke minderheidsleden 
objectief gediscrimineerd worden

context en implementatie

distributieve onrechtvaardigheid vs procedurele rechtvaardigheid

psychologie van voorkeursbehandeling

mogelijke keerzijde voor de bevoordeelde groepsleden → psychologische ondermijning 
in bepaalde omstandigheden

studies over affirmatieve acties op basis van 
geslacht

bevoordeelde vindt zelf procedure 
onrechtvaardig

collega's hebben twijfels over hun competentie

neiging om eigen successen minder aan eigen 
capaciteiten toe te schrijven

affirmatieve actie is vorm van hulp → 
bevestigt het gevoel dat anderen hen minder 
vinden

een gebalanceerde benadering

omschrijf affirmatieve actie beleid heel nauwkeurig
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zet sterk in op lichte vormen

zeker duidelijk dat capaciteiten belangrijke rol spelen en voldoende zijn voor de 
functie

strikte quota vermijden

wordt moeilijk aanvaard door meerderheid

plaatst bevooroordeelde mogelijks in een zelf moeilijk te aanvaarden positie

Effecten van goedbedoelde maatregelen, media en wetten en regels

educatie

doel= kennis over de uitgroep vergroten en of ervaren wat het is

door te informeren en interventiesprogramma's

Jane Elliot → blue eyes, brown eyes

Jane deelt de groep espress in op een ander uiterlijke kenmerk dan huidskleur

met blauwe ogen worden afgesnauw

met bruine ogen is ze vriendelijk

maar weinig effectief en zelf contraproductieve effecten!

media

extreme gevallen ten slechte 

ten goede

weinig effect op persoonlijke opvattingen

wel effecten op perceptie van algemene normen

mogelijke valkuilen

ondervertegenwoordiging

ongewild stereotype bevestigend

onrealistisch

wetten en regels

straffen van daders

maximaal aanpassen gedrag, niet attitudes

kan averechts werken via onrechtvaardigheidsgevoel
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het brede publiek

effect afhankelijk van de perceptie van de sociale norm

reactantie

sancties op zich kunnen verkeerde sociale norm suggereren

algemeen proces → lage pakkans kan gedrag uitlokken

enkel echt effectief als ze breed gedragen worden

invloed van omgeving en sociale normen

extended contact= contact per associatie= wanneer iemand een vriend of kennis heeft 
die in contact staat met iemand van een minderheidsgroep dan dalen de vooroordelen

invloed ouders en vrienden

sociale normen

enkel als ze breed gedragen worden kunnen ze op termijn individuele attitudes 
veranderen

Hoofdstuk 11: De sociaalpsychologische basis van groepen
Kenmerken van groepen

groep= verzameling personen die minstens een van de volgende karakteristieken bezitten: 
directe interacties met elkaar, gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie en een 
gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot

collectief= mensen begaan met een gemeenschappelijke activiteit maar met minimale directe 
interactie → entitactiviteit en sociale integratie

basisfuncties van groepen

affliatiebehoefte= een algemene drijfveer om blijvende, positieve en significante 
interpersoonlijke relaties op te bouwen en in stand te houden

evolutionair perspectief → we hebben als groep samengewerkt om te overleven en te 
jagen

groepen zijn een medium voor samenwerking (bv. vliegtuig in elkaar steken, met raket 
naar de maan) → sociale interdepentie= we zijn van elkaar afhankelijk om samen 
grootste dingen te krijgen

sociale integratie= de mate waarin groepsleden denken, voelen en zich gedragen als een 
enkel individu
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sociale interdependentie= situatie waarin groepsleden afhankelijk zijn van elkaars 
prestatie om gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken

de groep als veilig haven

vooral in stressvolle situaties ervaren we een sterke nood om bij anderen te zijn

externe bedreiging wekt angst op en motiveert mensen om contact te zoeken met 
personen die dezelfde bedreiging ervaren

we verlangen enkel naar contact in stresssituaties wanneer we van oordeel zijn dat het 
samenzijn met anderen de negatieve impact van stressvolle situatie vermindert

groepsgrootte

maximale groepsgrootte hangt samen met cognitieve bekwaamheden

groep van max 150 individuen want anders is de groep te grot voor ons brein om 
informatie over alle leden te verwerken

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

groepsterritorium

territoria= specifieke gebieden die door een individu of een groep zijn opgeëist, 
gemarkeerd en verdedigd worden tegen indringing van anderen

we dringen enkel een groepsterritorium binnen wanneer de afstand tussen de groepsleden 
groot is of wanneer de groep wordt gezien als een menigte in plaats vvan een enkele 
entiteit

grenzen zorgen voor comfort en maken het mogelijk om ons veilig en vertrouwd te 
voelen

indien te veel mensen te weinig plaats hebben spreken we van een hoge densiteit

Groepsstructuur

normen en rollen 

groepsnormen= dingen die het gedrag voorschrijven, beperken andere gedragingen → 
beperken, stimuleren en reguleren het gedrag van groepsleden

groepsnormen hebben een prescriptieve (wat zou moeten) descriptieve (wat is) 
component

groepsrollen zijn de verzameling verwachte gedragingen vanwege groepsleden
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normatieve structuur= wijst op feit dat elke groep een eigen verzameling van 
gedragsregels heeft

communicatiestructuur= wijze waarop groepsleden met elkaar comuniceren

rollen= een verzameling verwachte gedragingen van een groepslid met een specifieke 
positie

instrumentele rollen= gericht op bereiken van doelstellingen, woordvoerder

expressieve rollen= emotionele ondersteuning, bevorderen van groepsgevoel, 
groepscohesie

diffuus statuskenmerk= individueel kenmerk waaruit we ten onrechte de bekwaamheid 
van het individu afleiden

rolambiguïteit= mate waarin het groepslid een gebrekkig zicht heeft op wat nu net van 
hem of haar verwacht wordt, tot verminderde productiviteit leidt

extrarolgedragingen= gedragingen die niet opgenomen zijn in iemands 
taakomschrijving maar spontaan gesteld worden ten gunste van de groep of de 
organisatie

de affectieve structuur van de groep

cohesie= de neiging van groepsleden om elkaars gezelschap op te zoeken en als groep 
bijeen te zien en te blijven

vele manipulaties en metingen

aantrekking tot anderen, groep als geheel of beide?

samenhang tussen groepsleden wordt bevorderd door

aantrekkingskracht van de groepsleden en gelijkenis

engagement en betrokkenheid bij primaire taken

aantal en intensiteit van de interacties

effect van externe krachten → rally around the flag= creëren van 
gemeenschappelijke vijand

effecten van cohesie

positieve gevolgen

minder verloop, minder absentie

mogelijke negatieve gevolgen
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remt creativiteit

bevordert conformiteit

verwerping van dissidente opvattingen

sterkte verband cohesie en productiviteit

hoe meer interactie er is, hoe groter het verband tussen cohesie en productiviteit

productiviteit kan ook leiden tot cohesie

richting verband cohesie en productiviteit

afhankelijk van groepsnormen

conformiteitsdruk= druk die uitgaat van de groep om attitudes, overtuigingen en 
gedragingen aan te passen aan de groepsnormen

de communicatiestructuur

communicatienetwerken= patronen van informatietransmissie en uitwisseling tussen 
groepsleden

centralisatie → tevredenheid van de leden over groep is hoger in gedecentraliseerde 
netwerken

taakcomplexiteit → bij complexe taken neigen groepen spontaan meer naar een 
gedecentraliseerde structuur

hiërarchische structuren

horizontale communicatie= binnen zelfde hiërarchische niveau

verticale communicatie= tussen hiërarchische niveau's

neerwaartse communicatie= boven in het systeem naar een lagere statusniveau

opwaartse communicatie= minder frequent en gecontroleerd en kort

groepssamenstelling en diversiteit

groepen vormen een medium waarin de talenten, bekwaamheden en motivatie van de 
groepsleden gecombineerd worden

bekwaamheden → groepsprestatie → taakgericht en sociaal emotioneel

taakgerichte diversiteit= verschillen in talent en bekwaamheden

voordelen= mix van bekwaamheden en van gezichtspunten

nadelen= conflict
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een ideale groep bestaat uit leden die complementair zijn en elkaar aanvullen met de 
nodige taakgerichte en sociaalgerichte bekwaamheden

categoriale diversiteit= mate waarin een groep 
samengesteld is uit leden die verschillen met 
betrekking tot demografische kenmerken

problemen

diffuus statuskenmerk

similariteit attractie

dikwijls negatieve effecten op prestatie 
door misverstanden

Watson, Kumar en Michaelson → prestaties 
gemeten om de maand

diverse groepen werken best als ze zichzelf niet 
zien in termen van diversiteit

Macht en leiderschap

macht

= de assymmetrische controle over waardevolle middelen in sociale relaties, kan eveneens 
een impact hebben op het individu

beloningsmacht= machthebber kan een ondergeschikte belonen

bestraffingsmacht= machthebber kan een ondergeschikte bestraffen

legitieme macht= de machthebber heeft de bevoegdheid om een ondergeschikte een 
bepaald gedrag voor te schrijven

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

deskundigheidsmacht= heeft macht over een ondergeschikte omdat de ondergeschikte 
de machthebber kennis en deskundigheid toeschrijft

informatiemacht= macht over een ondergeschikte wanneer de machthebber over goede 
argumenten beschikt die de ondergeschikte overtuigen, de inhoud van de communicatie 
centraal

kipnis= mensen worden door macht oneerlijk en corrupt of niet?
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macht versterkt de uiting van individuele tendensen, waardoor slechte mensen nog meer 
slechte gedragingen stellen een goede mensen beter worden

machteloosheid leidt tot angst, ontwijking en inhibitie

macht versus leiderschap

leiderschap is geen macht over mensen

leiderschap= bekwaamheid om groepsleden ertoe te bewegen om zich voor het 
gemeenschappelijk doel in te zetten → handelt over macht met mensen over de 
wederkerige relatie tussen leider en volger

morale identiteit= mate waarin een persoon het belangrijk vindt dat morele 
eigenschappen deel uitmaken van het zelfconcept

klassieke leiderschapsbenaderingen

1. trait modellen= identificatie van de typische eigenschappen die een leider zou moeten 
hebben → grote figuren theorie= loop van geschiedenis wordt door buitengewone 
individuen bepaald

2. state modellen= afhankelijk van de behoeften van de groep

3. contingentiemodellen van leiderschap= Fiedler, effectiviteit van taak of relatiegericht 
leiderschap hangt af van de mate aan situationele controle

taakgericht leiderschap

relatiegericht leiderschap

dynamische rollen van leiderschap

Hollander= leiderschap gekenmerkt door sociale uitwisseling, door wederzijdse 
beïnvloeding tussen leider en ondergeschikten

twee belangrijke types van leider-volger stijlen

1. transactionele leider= leider formuleert duidelijke doelstellingen, biedt concrete 
beloningen en hulp in ruil voor de verwachte arbeidsprestaties → transactioneel 
leiderschap berust op de bereidheid en bekwaamheid van de leider om de 
ondergeschikten te belonen die hun contract nakomen en diegenen terecht te wijzen 
die dit niet doen

2. transformationeel leiderschap= brengen hun volgers ertoe hun peersoonlijke 
belangen ondergeschikt te maken aan het algemeen belang vooral in tijden van 
groei, verandering en crisis
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3. pseudotransformationele leiders= eerder emotie dan rede aanspreken en naïve 
volgelingen zodanig manipuleren dat ze de persoonlijke belangen van de leider 
dienen

4. toxische leider= corruptie, sabotage en manipulatie, alsook onethische, illegale en 
criminele gedragingen, behoren tot het repertorium van toxische leiders

groep wordt gehanteerd als middel tot persoonlijk succes

de meerderheid van de groepsleden beschouwt hen als arrogant, egoïstisch, 
hardnekkig en enggeestig

bad personality theory → een positieve correlatie tussen statuspositie en de 
aanwezigheid van een slechte persoonlijkheid
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toxic ondergeschikten

persoonlijkheid van de leider

volgertypes → doen mee met de leider om eigen ambitites waar te maken

conformisten → laten de leider betijen uit angst

beslissingen van de leider

beslissingen hebben vaak te maken met de verdeling van uitkomsten 

distributieve rechtvaardigheid= mate waarin groepsleden beslissingen over de 
verdeling van materiële baten als eerlijk percipiëren

procedure rechtvaardigheid= mate waarin een autoriteit eerlijk te werk gaat bij het 
nemen van beslissingen

interactionele rechtvaardigheid= interpersoonlijke relatie tussen leider en 
groepsleden staat voorop

de ervaren procedurele rechtvaardigheid is heel belangrijk als de belissing als distrubtief 
oneerlijk wordt ervaren

procedurele eerlijkheid

gevolgen

hoge PE bevordert coöperatie, extra rol 
gedrag, interpersoonlijke relaties

lage PE leidt tot boosheid en frustratie, 
bevordert negatieve, counter-productieve 
gedragingen

theoretische modellen 

relationele modellen → PE heeft 
signaalwaarde voor reputatie en inclusie

onzekerheidsreductie → PE zorgt ervoor 
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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De aanwezigheid van andere groepen

de aanwezigheid van andere groepen heeft gevolgen voor de groep zelf

impact op groepsgedrag

we zien onszelf niet meer als individu maar dat we 
onszelf waarnemen als een lid van een groep

sociale identiteit= iemands zelfdefinitie 
beschreven aan de hand van de eigenschappen van 
een sociale groep → flexibel, treedt op de 
voorgrond in een welbepaalde context

er is een zekere relativiteit in hoe men naar zichzelf 
kijkt

op basis van de sociale identiteit is men bereid om 
beter zijn best te doen

aanwezighied van andere groepen zorgt ervoor dat 
het groepslidmaatschap cognitief geactiveerd wordt 
en dat we ons als groepslid gedragen

impact op leiderschap

de groepsprototypische positie= de positie die de verschillen tussen de groepen en de 
gelijkenissen binnen de groep maximaliseert

niet de meest extreme positie

leiders die dicht staan bij deze positie incarneren de groepsnormen en hebben het 
meeste invloed

leiders worden gezien als een van ons en men twijfelt minder over hun motieven

leiders mogen niet passief binnen de beperkingen van de bestaande groepsidentiteit 
werken, maar actief het begrip van wie we zijn vormgeven

conflictescalatie

conflictspiraal= gedrag van ene groep veroorzaakt vergelding door andere en het 
conflict escaleert

groepsdynamische factoren

intergroep publiek goed dilemma

keuze tussen intergroep cooperatie of competitie
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meer intragroep cooperatie bij intergroepcompetitie en omgekeerd

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 onderdrukken de oppositie van 
individuele groepsleden tegen de toenemende agressieve positie van de groep

onvermogen tot complex denken, vertekende percepties

integratieve complexiteit

differentiatie tussen relevante perspectieven tegenover rekening houden met 
slechts een standpunt

integratie in een coherente positie

integratieve complexiteit voorspelt vijandelijkheden

sociaal emotionele processen die van de uitgroep een baarlijke duivel maken

wat we in de vijand zien, ziet deze in ons

vijandig media fenomeen= vertekende perceptie van mediaberichtgeving 
waarbij we denken dat de media de kant kiest van de tegenpartij

groepsdenken

infrahumanisatie en dehumanisatie

bedreigingscapaciteit

mogelijkheid om iemand te straffen

Hoofdstuk 12: Groepsprestaties
Collectieve processen

sociale facilitatie: als anderen ons opwinden

co-actie= mensen leveren prestaties in dit soort situaties af in aanwezigheid van anderen

onderzoek naar co-actie

Triplett → fietsers per twee rijden 
sneller dan een fietser alleen en 
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ging een experiment gaan 
uitvoeren met kinderen met vislijn

sociale facilitatie= aanwezigheid 
van anderen zorgt voor een betere 
prestatie bij een eenvoudige taak 
maar zorgen voor moeilijkheden 
bij een complexe taak

verder onderzoek wees op 
gemengde resultaten

Zajonc' theorie → hangt af van 
taakcomplexiteit

de loutere aanwezigheid= 
diffuse arousal

deze verhoogde arousal= 
dominante response

de kwaliteit van de prestatie is 
afhankelijk van het type taak 
want een complexe taak zorgt 
zelf voor een slechtere 
prestatie

experiment met kakkerlakken 
→ bij makkelijke taak met 
publiek ging het sneller, bij 
een moeilijke taak met publiek 
ging het trager

model van Zajonc
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drie hypothesen

1. loutere aanwezigheidstheorie Zajonc

loutere aanwezigheid zorgt voor verhoging van fysiologische opwinding

alleen sociale stimuli veroorzaken het sociale facilitatie effect

loutere aanwezigheid is een voldoende voorwaarde

2. verwachte evaluatietheorie Cottrell

sociale facilitatie treedt enkel op wanneer individuen kunnen worden 
beoordeeld

sociale stimuli zijn noodzakelijk voor het sociale facilitatie effect → loutere 
aanwezigheid is niet voldoende

onderzoek Cottrell met geblinddoekte deelnemers

3. distractie conflict theorie Baron

aanwezige anderen personen leiden de aandacht af en creëren een 
aandachtsconflict dat de arousal verhoogt → we kunnen ons telkens maar op 
één doel focussen

sociale stimuli zijn niet noodzakelijk

loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facilitatie

sociaal lijntrekken: als anderen ons helpen

= een vermindering van individuele output voor gemakkelijke taken als gevolg van het 
samenvoegen van de individuele bijdragen tot een groepsprestatie

Ringelmann

sociale facilitatie → individuele prestaties zijn 
te identificeren

lijntrekken → samenvoegen van individuele 
prestaties

output touwtrekken vermindert in groep

Latané → geluidsproductie in groep

→ de groep neemt toe maar eigenlijk neemt de motivering niet zoveel toe in vergelijking (bv. 
hoe meer volk er is hoe minder hard we klappen)
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twee soorten verliezen

1. coördinatieverlies=  gebrek aan gelijktijdigheid van inspanning (bv. gelijktijdig de 
maximale trekkracht hebben)

2. motivatieverlies= leveren van een mindere prestatie omdat iedereen erop vertrouwt 
dat de andere groepsleden de gewenste inspanning leveren waardoor we vlug 
tevreden zijn over onze eigen prestatie → bij pseudogroepen zien we ook dat 
wanneer we iemand vertellen dat er nog andere mensen aan het klappen zijn, deze 
proefpersoon minder hard zijn best doet

sociaal lijntrekken vermindert of verdwijnt indien

taaknorm= duidelijke richtlijnen waarop we het gedrag kunnen baseren

de taak betekenisvol is voor wie ze uitvoert

identificeerbaarheid van de individuele inspanningen

aanpakken van parasieten door bijvoorbeeld  te registreren wie wat doet → free 
riders moeten worden aangepakt en terecht gewezen worden door het publiek

sukkelaarseffect= alle inspanningen doen waarvan de rest profiteert

sociale compensatie= wanneer we denken dat anderen onbekwaam of onvoldoende 
gemotiveerd zijn zullen we beter presteren ter compensatie

de groep sterk gewaardeerd wordt door de deelnemers

de deelnemers vrouwen zijn ipv mannen

deelnemers afkomstig zijn van Oosterse culturen ipv Westerse landen

collectieve processen: een integratie
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bij coactie treedt sociale facilitatie op bij gemakkelijke taken terwijl een zwakke prestatie 
wordt geleverd bij moeilijke taken

bij collectieve taken zorgt de aanwezigheid van anderen tot een verlaagde prestatie bij 
eenvoudige taken

Onenigheid en verschillende opinies

deviantie

= niet eens zijn in een groep

Stanley Schachter

onderzoek met groep waarin 3 deelnemers die 
gestuurd worden door de onderzoeker → 
Johnny (een jong deliguent) nog een kans 
geven of niet maar 2 deelnemers moeten er 
tegen in gaan

deviante groepsleden zijn het minst populair

de mode is een deelnemer die mee werkt en 
deze wordt niet echt opgemerkt

de slider → gaat uiteindelijk toch meegaand 
zijn maar de ander blijft deviant gedrag stellen
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de deviant → blijft deviant gedrag stellen en 
gaat niet plooien

klokkenluiders → illustraties van hoe groepen met deviantie omgaan → men probeert 
hen te ruïneren

Kruglanski en Webster → collectieve behoefte aan afsluiting is de oorzaak van deviantie 

sociale beslissingsschema's: naar de essentie van groepsbeïnvloeding (examen!)

sociale beslissingschema's= formele regels op basis van individuele prediscussiekeuzes het 
groepsbesluit beschrijven → de wijze waarop de verdeling van de individuele preferenties 
verbonden is aan de verdeling van de groepsbelissingen → voor elke mogelijke verdeling 
voorspelt SBS de waarschijnlijkheid dat de verschillende uitkomsten door de groep gekozen 
worden

taakonzekerheid heeft een impact op welke beslissingsregel gehanteerd wordt

bij erg ambigue taken worden groepsbeslissingen het best ingeschat volgens de 
equiprobaliteitsregel

bij matige onzekerheid of bij een matiggestructureerde taak volgen de groepen een 
pluratiteitsregel → bij dergelijke taken is de basis te combineren

bij lage onzekerheid of erg gestructureerde taken, worden de beslissingen bepaald 
door de meerderheidsregel

equiprobaliteit= wanneer er geen meerderheid is maakt elk ander alternatief even 
veel kans om door te groep gesteund te worden

pluraliteit= bij matige onzekerheid

meerderheidsregel= als er een meerderheid in de groep is, zal de rest van de groep 
deze meerderheid volgen

beoordelings- en probleemoplossing taken
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bij een probleem oplossing taak is een welbepaald alternatief het aanwijsbaar 
correcte antwoord → er is een objectief criterium van succes in termen van 
redenering, logische regels... de best passende SBS is waarheid wint, mits 
ondersteund → er moet iemand in de groep verifiëren dat de waarheid echt is

bij een oordeeltaak is er geen juist antwoord volgens logische regels (want enkel 
maar keuzes mogelijk bv. een kleur)→ de best passende SBS is de 
meerderheidsregels

minder en meerderheden Godwin en Restle 
→ drawing power

was een oordeelstaak in een groep van 6 
over schilderijen die meest kwalitatief is

informationeel model= op basis van 
argumentatie van de deelnemers zou je 
een rechte lijn krijgen → kuddeloop 

toepassing gerechtspsychologie

macht van aantallen bij rechtszaken → 
jury's beslissen volgens de 
meerderheidsregel maar vertonen een 
neiging tot mildheid

mock juries ofwel nagebootste jury's

groepspolarisatie: de weg naar extreme posities

= de overdrijving van de initiële individuele tendensen in een groepsdiscussie (bv. als je in 
een groep zit met angsthazen, zal de angst toenemen bij iedereen)

twee processen ter verklaring

1. overtuigende argumentatietheorie= attitudes van groepsleden zullen extremer 
worden naarmate er door de groepsdiscussie meer overtuigende argumenten 
beschikbaar zijn (bv. als je telkens je eigen mening hoort vertolken dan wordt je 
mening versterkt)

2. sociale vergelijking= ontdekken dat anderen jou uitgesproken mening delen 
versterkt je eigen mening en verschuift de norm (bv. je hebt een gematigde mening 
maar de andere groepsleden zijn extreem dan zal je mening stillaan ook extreem 
worden)
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→ beide processen versterken elkaar

Prestaties in kleine, taakgerichte groepen

groepsprestatie

werkelijke productiviteit= potentiële productiviteit - procesverliezen

productiviteit hangt af van de aard van de taak en de eisen die daardoor aan de 
samenwerking gesteld worden en de mogelijkheden van de groepsleden

procesverliezen kunnen opgesplitst worden in coördinatieverliezen en 
motivatieverliezen

verliezen zijn taakafhankelijk

opdeelbaarheid taak

maximaliserende en optimaliserende 
uitkomsten

combinatieregels individuele bijdragen in 
groepsproduct

1. additieve taak= groepsprestatie is gelijk 
aan de som van de individuele prestaties 
→ samenwerking is effectief als alle 
groepsleden zoveel mogelijk bijdragen

2. conjunctieve taak= groepsprestatie wordt 
bepaald door het groepslid met de 
geringste capaciteiten → groepsleden zijn 
volsterkt afhankelijk van elkaar

3. disjunctieve taak= groepsprestatie is 
functie van de capaciteiten van het beste 
groepslid → groepsleden kunnen 
verschillende oplossingen bedenken maar 
er is slechts één oplossing

4. compenserende taak= taken waarbij 
groepsleden hun bijdragen op elke manier 
die ze maar willen kunnen combineren → 
bij het bepalen van een gemiddelde 
presteert de groep meestal goed, bij 
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groepsoordeel die te dominant is dalen de 
prestaties

Charles Bukowski → voorbeeld compenserende 
taak

brainstormen

= methode waarbij groepsleden aangezet worden om ongeremd en zonder censuur een 
maximaal aantal ideeën te genereren

basisprincipes Osborne

formuleer elk idee dat in je geest opduikt

hoe meer ideeën, hoe beter

geen zorgen maken omtrent de kwaliteit

alle ideeën zijn van de grep en kan op voortgebouwd worden

problemen

productieblokkering= doordat men naar anderen moet luisteren, brengt men zelf 
minder ideeën

profitariaat= motivatie om bij te dragen daalt als anderen productief zijn

evaluatieverwachting= vrees voor kritiek van anderen

prestatiematching= zwakke ideeën worden door groepsleden gematcht met even 
povere gedachten en zwakste prestatie kan door iedereen geëvenaard worden maar 
de beste prestatie niet

leden van brainstorm groepen

evalueren de eigen prestaties positiever dan individuen in nominale groepen 
(=aantal personen die los van elkaar ideeën genereren) → overlap doe je weg → heb 
je productiviteit over

denken dat de groep beter presteert

vinden de taak leuk
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→ illusie van productiviteit

voordelen elektronische brainstorming → problemen kan je allemaal verhelpen door 
digitalisering

productieblokkering is kleiner omdat discussie parallel verloopt en men zich 
concentreert op bepaalde discussiedragen

profitariaat kan beperkt worden door online registratie van alle individuele bijdragen

evaluatieverwachting is kleiner omdat groepsleden anoniem kunnen bijdragen

prestatiematching is kleiner omdat de discussie parallel verloopt via verschillende 
discussie-aders of draden

groepsleden worden gestimuleerd door de ideeën van anderen te zien

→ maar digitale brainstorming wordt niet vaak gebruikt omdat men het niet leuk vind en 
een drempel is om in te loggen, te betalen

vertekende steekproeftrekking

brainstorming bevordert creativiteit maar niet de objectiviteit en volledigheid van 
informatieverzameling

gedeelde vs unieke informatie Stasser

ongedeelde of unieke informatie= informatie die slechts aan een groepslid bekend 
is → brengt het groepslid die informatie niet in het gesprek, gaat de kennis verloren

gedeelde informatie= kennis die door elk groepslid gekend is voorafgaand aan de 
groepsdiscussie

unieke informatie wordt disproportioneel weinig vermeld tijdens groepsdiscussies 
→ deze informatie als ze vermeld werd, wordt daarenboven veel minder herhaald → 
resultaat is dat unieke informatie weinig impact heeft op de groepsbeslissing

hidden profile !!!!

= een verdeling van informatie waarbij individuele groepsleden de beste oplossing niet 
kunnen herkennen tenzij ze alle informatie uitwisselen → een gebrekkige uitwisseling 
van unieke informatie kan ertoe leiden dat verkeerde alternatieve verkozen worden

enkele onderzoeksbevindingen

Reimer et al. → een meta-analyse bracht aan het licht dat gemiddeld 54% van 
de gedeelde en 34% van unieke informatie aan bod komt
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bewustzijn van ongedeeld karakter van de informatie verhoogt de kans dat ze 
meegedeeld wordt

groepsnormen kunnen de uitwisseling van unieke informatie bevorderen

naarmate een groep meer ervaring heeft, wordt gedeelde informatie meer 
beklemtoond

B+ is informatie die uniek is, de andere zijn gedeelde informatie (foto)

examenvraag= stel we vervangen alle 3 door 5 is er dan een hidden profile? → Neen A zal 
nog steeds neutraal zijn, en B zal nog steeds negatief zijn. Als je als groep geen unieke info 
distribueert bij deze grote negativiteit is dit normaal gezien geen probleem. Als 3 een 2 is 
wordt is er wel nog een hidden profil unieke info niet meedelen leidt slechts tot verkeerde 
beslissingen als de taak een hidden profile vormt

status en unieke informatie

grepen waarin men veel gedeelde informatie bediscussieert, vinden men dat de 
andere groepsleden meer competent zijn, meer taakkennis hebben en meer te 
vertrouwen zijn
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status heeft effect op de mogelijkheden om unieke informatie in groepsdiscussie te 
brengen

lage status groepsleden hebben de neiging om te vertellen wat iedereen al weet, 
waardoor zij in hun kennis met bevestigende knikjes geaffirmeerd worden

unieke info vanwege experts en hoge statusleden wordt beter herinnerd

groepsgeheugen: samen onthouden

transactief geheugen= gedeeld systeem om informatie te memoriseren, waarbij de 
groepsleden verschillende informatie onthouden

inefficiënte toewijzing van informatie is de grootste bedreiging → moet bewaakt worden 
en verbetert over tijd

voordeel bij complexe taken die het simultaan gebruik van meerdere informatiebronnen 
eisen

transactief geheugen is gerelateerd aan betere taakprestaties

heuristieken

confirmatievertekening treedt soms meer op bij 
groepen

heuristieken vertekenen de beoordelingen van 
groepen nog sterker dan die van individuen → 
groepen vertonen dezelfde vertekeningen in de 
informatieverwerking als individuen, maar zelfs in 
nog grotere mate

groepen leggen meer de nadruk op 
representativiteit van gebeurtenissen en 
overschatting van kans dat iets zou gebeuren

verstrikking= escalatie van het engagement voor 
een falende onderneming om de al gedane 
investeringen te rechtvaardigen (bv. ontsluiting 
ring Antwerpen )

groepen met devianten vertonen minder 
vertekening

strategieën die groepseficiëntie verhogen

1. normen die aanzetten tot de kritische en grondige verwerking van informatie
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verhoogde motivatie om informatie te verwerken, leidt tot een betere verspreiding 
en integratie van informatie in de groep waardoor de kwaliteit van de oordelen en 
beslissingen stijgt

2. duidelijke doelstellingen leiden tot een betere groepsprestatie → moeten wel specifiek, 
uitdagend en haalbaar geformuleerd zijn

3. beloningen

gepersonaliseerd, collectief of hybride

tegengestelde effecten op prosociaal gedrag en individuele inspanningen

4. planning → vooral belangrijk indien de groep beschikt over nodige expertise

Groepsdenken: het perspectief verliezen (zeker examenvraag!!!)

het groepsdenken model

perfecte falen= voorbeeld van Varkensbaai

groepsdenken= wijze van denken waarin mensen vastraken wanneer ze lid zijn van heel 
hechte groepen en wanneer het verlangen om overeenstemming en consensus te 
bereiken, de bovenhand neemt op de motivatie om informatie op een objectieve wijze te 
verwerken

groepsdenkenmodel van Janis

7 criteria waar groep aan moet voldoen 
voordat er sprake kan zijn van groepsdenken 
(onder gevolgen op foto)

overschatting van de groep= als de leider en 
de groep ervan uitgaan dat alles in orde is, dan 
moet alles wel goed verlopen ondanks 
eventuele risico's → gevoel van oneindig 
vertrouwen

gesloten groepsgeest= onbewust ontwikkelen 
tot een aantal gedeelde illusies en verwante 
normen die het kritische denken en het 
accuraat inschatten van de realiteit beletten

verhoogde druk tot uniformiteit= wanneer 
de groep van individuen elkaar respecteren, tot 
een consensus komt, gaan de leden ervan uit 
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dat deze consensus de waarheid moet zijn → 
zorgt voor minder kritisch nadenken

empirische onderzoeken

succes model staat niet in verhouding met de empirie

methodologische problemen → vereist groot aantal onafhankelijke factoren, terwijl 
het grote aantal symptomen van groepsdenken dan weer een groot aantal metingen 
vereist

theoretische onduidelijkheden → verschillende interpretaties over het 
groepsdenkenmodel

operationalisaties concepten onduidelijk → in werk van Janis werd enkel met 
historische voorbeelden van groepsdenken gewerkt en werden er geen experimentele 
operationalisaties van de concepten voorgesteld

case studies en experimenten

geen volledige ondersteuning model, noch de ontkrachting ervan

cohesie an sich blijkt geen goede predictor van groepsdenken te zijn

directief leiderschap is een belangrijke voorspeller van groepsdenken

aanwezigheid van stressvolle context is er geen informatie over uit onderzoek

effect van isolatie wordt bevestigd door onderzoek

groepsdenken voorkomen

= doel van adviezen is om groepen aan te zetten om actieve inspanningen te leveren om 
relevante informatie zorgvuldig en nauwkeurig te verwerken

doorbreek isolement

raadpleeg buitenstaanders

vraag experten om standpunten van de groep in vraag te stellen

doorbreek conformiteit

installeer aparte werkgroepen en commisies 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
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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 rol van leiders

verlopen parallel

kunnen geregistreerd worden 

richten de aandacht op ideeën ipv op relaties

→ kan groepsdenken tegengaan

besluit

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

Hoofdstuk 15: Duurzaamheid
Eigenbelang of rekening houden met anderen?

kenmerken sociale dilemma's → spanning tussen persoonlijke en collectieve belangen

1. het individu maakt het meeste winst als hij enkel het eigenbelang nastreeft

2. als elk individu voor zichzelf de meest lonende keuze maakt, heeft dit nadeel voor de 
anderen

3. de schade die veroorzaakt wordt door het nastreven van het eigenbelang aan het 
collectief is groter dan de waarde die het niet-coöperatieve individu wint (bv. met de 
auto naar het werk gaan is snel maar wanneer iedereen dit doet krijg je file)

het gevangendilemma
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= een soort sociale dilemma

gevangenendilemmaspel

gevangene A en B hebben samen iets misgedaan en 
krijgen de keuze om te bekennen of niet

gevangenen kunnen kiezen tussen competitief of 
coöperatief maar weten niet van elkaars keuze af

meest voordelige is door egoïstisch te zijn als de 
andere coöperatief is maar collectief systeem 
bloedt dan want blijft op 10 jaar staan

herhaalde aanbiedingen → effectieve strategieën

1. tit for tat= imitatie van zet van de tegenpartij → als ene coöperatief is dan ben ik 
dat ook, als de andere competitief is dan ik ook

maar het is veel aanlokkelijker om competitief tegen competitief te doen 
tegenover het coöperatief zijn

kan zorgen voor een oplopend conflict

tit for tat met vergiffenis is meest succesvolle strategie

2. win-stay, lose-shift= strategie gebaseerd op conditionering waarbij we coöpereren 
of competitief ageren zolang dit lonend is maar overstappen naar een andere 
strategie wanneer we weinig verdienen → winnen-blijven, verliezen-veranderen

middelendilemma's

= wanneer twee of meer personen beperkte middelen delen

1. commons dilemma  of brondilemma

voldoet aan alle kenmerken van een sociale dilemma

beperkte rijkdommen die zichzelf niet opnieuw genereren

veelvuldig gebruikt levert op korte termijn een persoonlijk voordeel maar op langere 
termijn lijdt iedereen eronder

als iedereen van goederen zo maar gebruik kunnen maken zal het op lange termijn 
op geraken

Brechner → voorbeeld experiment van commons 
dilemma
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3 proefpersonen moeten 150 punten verzamelen en 
elk licht is 1 punt → ze plunderden de bak waardoor 
de lichtjes heel traag aangingen want zoals bij vissen 
in de zee kon de bron zich genereren wanneer er 
genoeg energie was maar ging dit trager als er niet 
veel meer over was

bak met 24 of 48 lichtjes die elk een punt voorstellen

wie 150 punten haalt, krijgt 3 punten course credit

regeneratie bron afhankelijk van graad van 
uitputting

2. publiek goederen dilemma

voldoet aan alle kenmerken van een sociale dilemma

situatie waarin iedereen wordt veronderstelt om bij te dragen aan het 
gemeenschappelijke goed waardoor je er ook gebruik van mag maken

iedereen kan in geval van nood er een beroep op doen

indien niemand bereid is het publiek goed ten koste van eigen tijd en middelen in 
stand te houden verdwijnt het voor iedereen (bv. de bloedbank van het rode kruis, 
inkomensbelasting, onderwijs)

De Cremer

experiment met een groepspot → alles wat je in de pot steekt wordt verdubbeld 
en opnieuw uitgedeeld aan de groepsleden maar er moet minimum €200  in 
zitten → dus als een individu geen geld in steekt dan krijgt niemand iets

resultaten

provisiepunt laag → rijke leden dragen evenveel bij als arme leden

provisiepunt hoog → rijke leden dragen meer bij dan arme leden

gereduceerde dilemma's

= beide partijen zijn afhankelijk van elkaar maar er zijn verschillen in de rol die ze vervullen 
en de macht waarover ze beschikken

1. ultimatumspel

speler A verdeelt een som geld
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speler B kan dit bod aanvaarden, waardoor hij dit bedrag krijgt → speler B niet 
ingaat op het bod, krijgt niemand iets 

bij een te laag bod gaan mensen vaak het bod niet aanvaarden ook al  hebben ze dan 
niets (bv. als iemand €80 voor zichzelf houdt en €20 aan de ander geeft gaan 
mensen vaak denken dat het niet eerlijk is maar als je nee zegt heb je anders €0)

2. dictatorspel

speler A verdeelt een som geld, speler B kan niet weigeren → sommige mensen 
geven €0 aan de buur of anderen geven helft helft → test tussen homo economicus 
en homo psychologicus

deze spelen tonen aan dat mensen niet enkel onder economische motieven worden 
gedreven

individuele verschillen in prosociale oriëntatie en vertrouwen

= mensen verschillen in hun aanpak waardoor het gedrag gestuurd wordt in sociale dilemma's

twee types personen

1. coöperatieven

2. competitieven

drie zaken waarbij individuen kunnen verschillen

1. bezorgdheid over eigen uitkomsten

2. bezorgdheid over uitkomsten van de ander

3. gelijkheid tussen de uitkomsten van jezelf en die van de ander

individuele verschillen

coöperatieve oriëntatie of prosociale 
oriëntatie= maximalisatie van gezamenlijke 
opbrengst, gelijkheid (bv. C die de helft helft 
doet)

individualistische oriëntatie= maximalisatie 
van de eigen opbrengst (bv. B die het meest 
voor zichzelf kiest en maakt niet uit wat de 
ander krijgt)

competitieve oriëntatie= maximalisatie van 
eigen opbrengst relatief tegenover die van de 
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andere (bv. A die €480 kiest en de ander maar 
€80 krijgt → kiezen om de ander 'te kloten')

→ om de winst te optimaliseren heb je dus coöperatieve mensen nodig maar niet alle 
problemen zouden dan opgelost zijn want gelijke verdeling (equality= gelijke verdeling van 
uitkomsten) en billijkheidsnorm (equity= iedereen belonen naar verdienste)

might over morality

= egoïstische individuen die denken dat zelfzuchtigheid als sterk en rationeel wordt 
gezien

niet enkel gedrag maar ook de interpretatie ervan verschilt tussen proselfs (=might) 
en prosocials (=morality)

prosocials zien dilemmagedrag in termen van een morele plicht

vertrouwen

= positieve verwachtingen omtrent de goede intenties van een andere partij → dat jij 
je lot in de handen van iemand anders kan leggen

= sociaal kapitaal

belangrijk want vertrouwen wordt vaak gezien als een voorloper voor coöperatie

informatie over wat de anderen doen, of vermoedelijk zullen doen is een belangrijke 
determinant van sociaal dilemma gedrag → zonder vertrouwen coöpereert men niet

sociale dilemma's oplossen

1. de controle over de publieke middelen toevertrouwen aan een gezaghebbende 
instantie → als we elkaar niet vertrouwen kan je een publieke instantie installeren maar 
deze kosten ook geld waardoor er minder geld in de pot blijft + eigenaardig om een 
vertrouwenscrisis op te lossen met leiderschap (als je elkaar niet vertrouwt, waarom zou 
je dan een leider vertrouwen?)

2. het implementeren van sanctiesystemen → 

straffen geven maar roept weerstand

hebben een impliciete boodschap (als je iemand straft door zijn tuin dan wil dat 
zeggen dat vele anderen dit ook doen want er is een regel opgelegd)

verhoogd wantrouwen

je kan niet altijd controleren en mensen gaan op zoek naar ontduikmogelijkheden 
om straf te vermijden
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3. belonen coöperatie → positieve effecten maar intrinsieke motivatie kan afnemen (kan 
leiden tot een soort zelfconflict)

4. privatiseren → middelen uit het openbaar of publiek domein overhevelen naar privaat 
bezit → mensen zijn voorzichtiger met zaken die ze zelf bezitten dan zaken die in 
combinaal bezit zijn → meestal positieve effecten

maar probleem mee → anticommons dilemma

Heller → 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 ontstaat er een 
toename in het fundamenteel onderzoek → echter producenten van 
geneesmiddelen dienen al deze patenten te kopen en dit bemoeilijkt 
toegepast onderzoek

doordat mensen patenten kopen stijgen de prijzen enorm en kunnen we 
coöperatief geen gebruik maken van de goederen → er is dus wel aanbod 
maar er is ondergebruik

een commons leidt tot overgebruik, een anticommons leidt tot ondergebruik van 
gemeenschappelijke goederen

Ecologisch handelen

= we blijven milieuonvriendelijk gedrag stellen

psychische barrières

categorieën

1. gebrek aan inzicht, interesse en kennis over 
de milieuproblematiek

gebrek aan kennis over acties

gevoeloosheid kan optreden omdat de 
gevolgen niet direct ervaren worden

gewenning kan optreden omdat er zoveel 
over gepraat wordt

mensen gaan problemen weg redeneren

2. bepaalde wereldbeelden en ideologische 
overtuigingen



Samenvatting Sociale cognitie en groepsprocessen 89

rechts-ideologische houdingen zijn minder 
begaan

3. wantrouwen

moeten geloven dat verandering effectief 
is en waardevol zal zijn

zorgt voor actieve ontkenning

4. normen

beschrijvende normen= we doen iets 
omdat anderen het ook doen → zien als 
morele verplichting

voorschrijvende normen= we doen iets 
omdat we het zouden moeten doen

endowment effect of eigenaarseffect= omdat je geld 
besteedt aan iets ga je het gebruiken → mensen willen 
meer betalen om een goed te behouden dan dat ze bereid 
zijn te betalen om dit goed te verwerven (bv. je hebt een 
dure auto gekocht dus ga je geen fiets gebruiken)

gedrag aanpassen

overtuigingen en gedrag

wat mensen zeggen en doen is niet gelijk

effect-grootte van relatie tussen zelf-gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag en het 
werkelijk gedrag is hoog maar niet 1

worden vormgegeven door motivaties, contextuele invloeden en demografische 
variabelen

intentie is niet gelijk aan gedrag

inkomen en gedrag gezinsleden

gedrag met veel/weinig impact

sommige gedragingen zijn gemakkelijker te veranderen dan andere
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gewoontegedrag is buitengewoon resistent aan verandering (bv. rijgedrag met auto 
is een van de meest milieu onvriendelijke maar tegelijk weinig veranderbaar)

transfergedrag= wanneer mensen laag impactgedrag veranderen zijn ze later ook 
meer geneigd om hoog impactgedrag te veranderen

verbruik beperken en kiezen voor efficiënte oplossingen

verbruik beperken vraagt continue inspanningen en moeten dus volgehouden 
worden

efficiënte oplossingen leiden tot grote energiebesparingen die als het ware instant 
optreden → mogelijk wel terugkaatsingseffecten

we hebben de neiging om meer te verbruiken omwille van het feit dat we een 
milieuvriendelijke keuze hebben gemaakt

interventies

1. informatieve strategieën= mensen overtuigen en interne psychische processen te 
beïnvloeden

meest geschikt voor eenvoudige aanpassingen

geven gevoel van competentie → concrete oplossingen

kunnen ingaan op normen

2. structurele strategieën= context veranderen waardoor milieuvriendelijk gedrag meer 
wordt gesteld

maken gedrag makkelijker

meer effectief om psychologische barrières te doorbreken

Conflicten oplossen

= productieve manier om relaties op te lossen → vorm van duurzaamheid

coöperatie

= het niet inzetten van dreigmiddelen

intergroepcontacthypothese

denken in termen van intergroepcontact is aan te raden → als je mensen leert kennen 
dan heb je over het algemeen een positief beeld over die persoon los van etniciteit, 
geslacht etc

effecten op vooroordeel maar ook op vertrouwen en coöperatie
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toepasbaar op non-raciale conflicten

wegnemen van factoren die conflict induceren

grafiek Deutsch → twee mensen die met elkaar in 
competitie gaan en een handlanger die een rol speelt

niet inzetten van bestraffingen

twee coöperatieve technieken zorgen voor de beste 
uitkomst

resultaten Leng en Wheeler

maar bij echte maatschappelijke contexten zien we 
dat de resultaten elkaar tegenspreken

conflictreductie

GWIS= graduele wederzijdse initiatieven voor spanningsvermindering → goede 
strategie om te zorgen voor vrede tussen landen

een strategie van voortdurende unilaterale inspanningen om het onderling 
vertrouwen en de samenwerking tussen tegenstanders te bevorderen

vier stadia

1. bekendmaken van de intentie om het conflict te reduceren en van de 
vredelievende bedoelingen van de initiatieven, met het oog op een 
wederkerige reactie, publieke steun en het verhogen van de druk op de 
tegenpartij voor samenwerking

2. uitvoeren van de aangekondigde initiatieven voor spanningsreductie, zelfs 
zonder onmiddellijke wederkerige reactie van de tegenpartij → dit 
verhoogt de geloofwaardigheid zowel voor de tegenpartij als voor neutrale 
instanties

3. van zodra de tegenpartij de samenwerking beaamt wordt onmiddellijk 
reageren met een even grote of liefst een nog grotere coöperatieve zet

4. behouden van de optie tot represailles om uitbuiting door te tegenpartij 
zonodig af te straffen → reageer tegen exploitatie of uitbuiting met gelijke 
munt → nadien wordt opnieuw gestart met unilaterale inspanning om het 
conflict te reduceren
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onderhandelen

1. collectieve onderhandelingen en multi-laterale onderhandelingen zijn een belangrijk 
element geworden in de politiek, gezinnen, ruzies... → maar kunnen lang aanslepen

2. integratieve overeenkomst

= een oplossing waar iedereen goed uit komt

een onderhandelde oplossing voor een conflict waarbij alle partijen meer bekomen 
dan wat ze konden verwachten bij een 50/50 deling van de betwiste middelen

fixed pie (= visie dat ene verliest en andere wint) perceptie vs integratief potentieel

een succesvolle onderhandeling kan tot een compromis leiden die voor beide 
partijen meer opleveren dan een 50/50 split

3. de efficiënte onderhandelaar 

flexibiliteit is een kenmerk van een succesvolle onderhandelaar

integratieve complexiteit= een vorm van complexe informatieverwerking die 
steunt op uitvoerig informatieverzameling, adequaat wegen van diverse opties 
en het overwegen van alternatieve strategieën

is goed voorbereid → kijkt naar BATNA (=uitkomst die kan bereikt worden zonder 
onderhandelen) + kijkt naar wat de tegenpartij zou willen

bij rigiditeit en koppigheid geeft de tegenpartij op

sterkte dwingt respect af, zwakte leidt tot exploitatie

de meest effectieve strategie is een combinatie van flexibiliteit en sterkte → zacht 
zijn met een ijzeren vuist

communicatie

onderhandelingen worden gekenmerkt door onzekerheid die tot angst kan leiden

gebrek aan controle

onvoorspelbaarheid

afwezigheid van feedback

in deze setting is het belangrijk vertrouwen op te bouwen, terwijl veel onderhandelaars 
vertrekken vanuit een gezond wantrouwen

daardoor slagen de partijen er vaak niet in hun doelstellingen en noden kenbaar te 
maken
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ze gaan ervan uit dat deze duidelijk zijn maar dit is vaak niet zo → soms worden 
prioriteiten verzwegen omdat mensen bang zijn om zich kwetsbaar op te stellen

mediatie en arbitrage

wanneer er geen uitweg meer i

bemiddelaar inschakelen die de partijen helpt om het conflict op een andere manier 
te bekijken

Hebben of zijn

Erick Fromm

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

worden we gelukkiger van luxe?

worden we gelukkiger van leven in conflict, geen rekening houden met anderen?

geld en materiaal bezit

geluk kan gemeten worden

geld en bezit hebben een kleiner effect op geluk dan dat je op basis van mensenkennis 
zou verwachten
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meer geld leidt dus niet tot meer geluk want 
subjectief welbevinden blijft ongeveer gelijk → 
boven de grens van $10 000 vlakt het af

perceptie van rijkdom is relatief → opwaartse en neerwaartse sociale vergelijking

recent verleden wordt als vergelijkingsbasis gehanteerd → rijke mensen hebben veel 
meer geld nodig om een contrast te erevaren met de huidige situatie (bv. €50 voor een 
student zal meer impact hebben dan voor een fulltime werkende prof)

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

primeren met geld in vergelijking met neutrale primes ertoe leidt dat mensen minder 
sociaal zijn en dat ze minder geven om anderen → meer geld leidt sneller tot 
egoïsme

zelf-determinatie theorie

mensen die teveel materiële nastreven, 
laten na om de echte psychische 
basisbehoeften te voldoen

autonomie= het ervaren van een 
gevoel van verantwoordelijkheid

competentie het ervaren van een 
gevoel van effectiviteit in je acties
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verbondenheid= het ervaren van 
een gevoel van diepgaande 
verbondenheid met anderen

het bevredigen van deze basisbehoeften 
leidt wel tot duurzaam geluk

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 → zal dit ons uiteindelijk tot 
geluk brengen?

kortom, duurzame manieren van samenleven, met respect voor onze leefomgeving en 
andere mensen → dit zorgt wel voor geluk dan dat we voort doen hoe we nu bezig zijn


