
Sociale cognitie en groepsprocessen 

HOOFDSTUK 6: SOCIALE COGNITIE 

1. SOCIALE COGNITIE, EEN INLEIDING 

1.1 DE SOCIALE COGNITIEVE BENADERING 

Stelling 1: we spelen een actieve rol bij het waarnemen van onze omgeving 

Twee begrippen: 

• Aanvulling = extra informatie die toegevoegt wordt door de waarnemer  

o Bv.: ookal zien we ze niet, we weten dat een ober benen heeft als hij achter de toog staat 

o Bv.: filmpje skinhead à we veronderstellen meteen dat de skinhead een agressieveling is 

• Selectie = slechts een beperkt deel van de stimulusinformatie zit in de waarneming vervat  
o Bv.: wanneer je een strip leest is de paginanummer niet relevant, deze wordt 

weggeselecteerd uit de waarneming 
o Bv.: filmpje skinhead à er rijdt een auto voorbij, er staat een stelling op het voetpad 

 

Schema’s = kennis die in het langetermijngeheugen opgeslagen is, deze 
schema’s spelen een belangrijke rol bij onze waarneming 

Afbeelding: uit de verschillende stimuli die in de omgeving aanwezig zijn 
wordt een selectie gemaakt en worden verder aangevuld door de 
schema’s. Zo komen we tot een mentale representatie, onze eigen 
versie van de werkelijkheid 

 

 

 

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

Stimulus à infoverwerking à mentale representatie à gedrag 

• Informatieverwerking en mentale representatie bepalen het gedrag 
• Onderzoek rosenthal 

o Kinderen die volgens de leerkracht nog het meeste zouden groeien in IQ, scoren ook hoger 
op de test, het idee van de leerkracht heeft hun resultaat positief bekrachtigd (selffulfilling 
prophecy) 

• Police officer’s dilemma: witte/zwarte persoon heeft een voorwerp in de hand, schiet je hem neer? 
o Vaker perongelijk zwarte ongewapende man neerschieten 
o Zowel blanke als zwarte mensen reageren sneller bij blanke ongewapende en zwarte 

gewapende mannen 
o We doen langer om te reageren op blanke gewapende en zwarte ongewapende 

 

 



1.2 GESCHIEDENIS SOCIALE COGNITIE 

In het behaviorisme was er geen sprake van mentale verwerking, hegene tussen de stimulus en het gedrag 
wordt een blackbox genoemd. 

Invloed van de functieleer: 

• Onvrede met de black box benadering 
• Gedrag wordt niet door stimulus maar door percetie bepaald 
• Cognitieve revolutie 
• Opkomst computer heeft impact in theoretische zin en op de methodologie 

 

1.3 HET SCHEMABEGRIP 

Schema = georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus die wordt gebruikt bij het verwerken van 
informatie  

• We maken gebruik van kennis en verwachtingen om betekenis te geven aan wat we waarnemen 
• 2 soorten verwerking  

O Top-down: verwerking d.m.v. schema’s  
O Bottom-up: verwerking d.m.v. data 

HISTORISCH FILOSOFISCHE CONTEXT 

• Kant sprak van het ‘Ding an sich’ dat voor ons volledig onbekend is 
• Kennis ontstaat IN de mens door zijn interactie met de wereld 

o De sterkte van een schema varieert van persoon tot persoon  
o Iedereen ervaart de realiteit op zijn/haar eigen manier 

 

KENMERKEN VAN SCHEMA’S 

• Schema’s hebben een inhoudsdomein 

o Bevat concrete voorbeelden (bv.: schema professor = gobbelijn) 
o Prototype = een geabstraheerde voorstelling van een stimulus (bv.: stoel – zitvlak + poten + 

rugvlak) 

o Fuzzy boundary: schema’s hebben vage grenzen en er is dus overlap 
§ Concrete exemplaren kunnen bij meerdere schema’s horen (bv.: prof behoort tot 

categorie prof maar ook tot categorie zanger) 
 

• Schema’s zijn georganiseerd 

o Scripts: schema’s over gebeurtenissen 
§ Sequentieel, logisch, ruimtelijk à strakke organisatie 
§ Bv.: restaurantbezoek 

o Schema’s over personen 
§ Gelijkenis relaties 
§ Losser dan sequentiële, ruimtelijke relaties 
§ Bv.: samengaan van persoonlijkheidskenmerken 

 
 



• Schema’s zijn in bepaalde mate toegankelijk 

o Frequency principe = betere chronische toegankelijkheid van een schema door het frequente 
gebruik ervan  

§ Deze eigenschappen worden als eerste in het geheugen gevonden als men een 
gedrag waarneemt 

§ Staan centraal in het denken over anderen en zichzelf  

o Recency principe = een betere acute toegankelijkheid van een schema door het recente 
gebruik ervan  

o Bv. Door priming (wit, wit, wit, wit, wit… wat drinkt de koe?) 
o Mensen antwoorden melk door de priming met het woord wit en koe 

 

1.4 EFFECTEN VAN SCHEMA’S OP INFORMATIEVERWERKING 

Schema’s hebben invloed op … 

a) Het richten van aandacht 

§ We hebben een schijnwerper op relevante informatie (hoeft niet per sé overeen te komen 
met schema) 

§ Opvallendheid van duidelijk inconsistente informatie met ons schema 

§ We zien wat we verwachten te zien (bv.: je leest over typfouten) 
§ Irrelevant < consistent < inconsistent 

 

b) Encoderen 
§ Categorisatie 

i. We categoriseren zaken automatisch en direct (bv.: man/vrouw) 
ii. Categorisatie meten we met de ‘wie zegt wat methode’ 

Ø Discussie tussen 3 mannen en 3 vrouwen, erna onthouden wie wat zei 

Ø Resultaat: personen weten niet meer wie wat heeft gezegd, ze weten wel 
het geslacht van de persoon die het argument gaf 

Ø Participanten zullen weinig intercategorie fouten (tussen man en vrouw) 
maken t.o.v. intracategorie fouten (tussen man en man) 

§ Spontane gevolgtrekking 

i. On-line oordeelsvorming: gebeurt meteen tijdens de informatieverwerking en kan 
meteen gegeven worden als er naar gevraagd wordt (bv.: jan is een man) 

Ø Hoe korter de antwoordtijd hoe waarschijnlijker dat een oordeel on-line 
werd gevormd 

ii. Memory-based oordeelsvorming: is gebaseerd op wat men zich achteraf kan 
herinneren en moet nog worden gevormd wanneer er naar gevraagd wordt 

 

c) Elaboratie: snelheid van informatieverwerking 
§ Wanneer informatie overeenkomt met ons schema, kunnen we cognitieve hulpbronnen 

sparen en wordt info zo makkelijk en snel verwerkt 

§ Studie Macrae 
i. Dubbeltaak: men kreeg 10 adjectieven te zien en auditief een beschrijving van 

indonesië. Daarna wordt gevraagd de adjectieven op te sommen + is er een MPC 
test over indonesië 



ii. Resultaat: zij die stereotype adjectieven kregen 
over een skinhead, kunnen meer adjectieven 
oproepen omdat deze overeenstemmen met een 
schema. Door deze overeenstemming is en meer 
plaats voor verwerking over en dus scoren ze ook 
hoger op de MPC test 

§ Attributie elaboratie = wat is de reden die we toeschrijven 
aan iemands gedrag? 

i. Bij schema-consistent gedrag: geen attributie-
elaboratie nodig (bv.: wanneer iemand die vaak te 
laat komt weer te laat is, gaan we ons niet afvragen 
waar hij zit) 

ii. Bij schema-inconsistent gedrag: wel attributie-elaboratie (bv.: wanneer iemand die 
normaal heel stipt is nu te laat is, gaan we ons afvragen waar hij zit) 

 

d) Geheugen 
§ Informatie wordt beter onthouden als… 

i. Ze verband houdt met het schema 
ii. Er meer aandacht aan besteed wordt 

iii. Ze werd geëncodeerd en is verankerd is reeds bestaand schema’s 
iv. Ze werd geëlaboreerd waardoor associatieve verbindingen worden gemaakt 

 

§ Recall – vrije herinnering 
i. Schema’s bevorderen de vrije herinnering van inconsistente informatie (trekt het 

meeste aandacht)  
ii. Superior recall effect voor inconsistente informatie hangt af van  

Ø Aard van schema: sterker bij afwijkingen met minder variabiliteit  
Ø Motivatie en capaciteit (moe of dronken zijn hebben negatief effect)  
Ø Individuele verschillen  

a. Behoefte aan cognitie, zekerheid en afsluiting 
iii. Inconsistent > consistent > irrelevant 

 
§ Recognition – herkenning 

i. Retrieval effect = schema’s vullen achteraf gaten in het geheugen (ophalen uit 
geheugen) 

ii. Studie Snyder 
Ø Tijdstip 1: tekst over Betty K 
Ø Tijdstip 2: label over Betty à lesbisch of hetero   
Ø Tijdstip 3: herkenningstaak  

a. Betere herkenning van schemaconsistente elementen à ze 
gebruiken het label als zoekmachine om kenmerken op te roepen 

b. Reconstructie-hypothese: effecten van schema’s op een 
herkenningstaak opereren via het retrieval mechanisme, wanneer 
de informatie uit het geheugen wordt gehaald  

iii. Consistent > inconsistent > irrelevant 
 
 



§ Aanvullingen 

i. Schema’s dragen bij aan de transformatie van het verleden à schema-gestuurde 
herorganisatie 

ii. Bv.: je ziet ambulance en daarna twee gebotste autos, later vertel je dat je eerst de 
autos zag en dan pas de ambulance 

iii. Het herhaald vertellen van deze herorganisatie zorgt dat je het daadwerkelijk ook zo 
herinnert, er is sprake van reconstructie van de gebeurtenis 

iv. Onderzoek loftus en palmer: hoe snel reden de auto’s toen ze elkaar raakten: 
“smashed” versus “collided” “bumped” “contacted” “hit 

Ø Gebeurtenissen uit het verleden worden aangepast aan  de nieuwe 
informatie die men slechts achteraf krijgt 

 

§ Extreme aanvullingen 

i. Verkeerde informatie effect 
Ø Informatie die verkregen werd na de feiten wordt opgenomen in de kennis 

van de gebeurtenis  
Ø Vervorming van het geheugen, alsook getuigenis  

a. Bv.: Amerikanen krijgen video met bugs bunny en verklaren 
daarna dat ze in disneyland met bugs bunny op de foto zijn 
geweest 

Ø Kinderen zijn hier heel erg gevoelig voor 
a. Suggestieve vragen  
b. Herhaling van de vraag wijst erop dat het “kind fout zou zijn” 

 

e) Beoordeling 
§ Schema’s hebben directe effecten op oordelen 

i. Afgeleide oordelen: primen van concepten ‘behulpzaam’ of  ‘oneerlijk’. Daarna 
lazen participanten over iemand die  goede antwoorden stiekem doorgaf aan een 
medestudent, het oordeel kwam overeen met de geprimeerde woorden 
(behulpzaam EN eerlijk versus onbehulpzaam EN oneerlijk) 

§ Schema’s hebben indirecte effecten op oordelen 
i. Via negatief affect, zoals stereotypering 

ii. Via inschatting van wat gepast is à scripts zeggen goe te gedragen in een situatie 
Ø Bv.: oordeel van zatte student versus zatte prof om 5u ‘s morgens 

 
f) Gedrag 

§ Schema’s hebben directe effecten op gedrag 

i. Ideomotor effect 
Ø Mensen die geprimed worden met woorden die te maken hebben met 

ouderdom zullen er daarna langer over doen om door de gang te lopen 

§ Schema’s hebben indirecte effecten op gedrag 
i. Bv.: iemand helpen à oma in de struik versus zatte student in de struik 

ii. Bv.: via affect à waar ga je zitten in de wachtruimte 

Besluit: hoewel schema’s leiden tot snelle, automatische reacties ontnemen ze ons het zich op wat we hadden 
kunnen denken/doen wanneer het schema er niet was geweest 



2. AUTOMATISCHE PROCESSEN 

2.1 GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK NAAR AUTOMATISCHE PROCESSEN 

Automatische processen = processen die onze aandacht weinig tot niet nodig hebben, we zijn er ons dan ook 
vaak niet van bewust 

• Laatste decennia toegenomen onderzoek naar automaticiteit 
• Maar ook steeds meer kanttekeningen (replication crisis) 

 

“onbewuste inhouden hebben een impact op bewuste inhouden” (Freud) 

• Eagle: mensen die subliminaal geprimed worden met een boos gezicht, rapporteren daarna een 
neutraal gezicht als agressief 

• Klein: subliminaal aanbieden van genitale tekening met daarna een wel te waarnemen tekening van 
een persoon waarvan het moeilijk is het geslacht te identificeren à antwoord beïnvloed door prime 

• Pötzl: mensen dromen meer over de zaken die subliminaal worden aangeboden dan de zaken die 
duidelijk bewust worden waargenomen 
 

Is subliminaal echt ‘onbewust’ à 2 visies: 

1. Mono-procesmodellen: monotone relatie tussen stimulusintensiteit en bewustzijn (hoe meer we zien 
van een stimulus, hoe meer we er ons van bewust zijn) 

2. Duale procesmodellen: en is een pre-waarnemer die alles op zich neemt, daana wordt een grote 
hoeveelheid gefilterd waardoor uiteindelijk een klein deel bij de bewuste verwerker terecht komt 
(bv.: coktailparty-fenomeen) 

 

2.2 KENMERKEN VAN AUTOMATISCHE PROCESSEN 

Een proces wordt meer automatisch genoemd naarmate het meer voldoet aan volgende 4 criteria              
(bv.: knipperen met de ogen voor  een naderend voorwerp beantwoordt aan alle vier de criteria) 

1. Onbewust 
• We onderscheiden 3 soorten onbewuste processen 

o Voorbewuste automatische processen: de stimulus is nooit in het bewuste aanwezig 
geweest. Bij subliminale perceptie 

o Nabewuste automatische processen: je bent je bewust van de stimulus maar niet 
van de gevolgen er van (bv.: tip of the tongue effect, je kan niet op een nakomen 
maar een tijdje later toen je er niet meer mee bezig was weet je het weer) 

o Doelafhankelijke automatische processen: treden conditioneel op (minst belangrijk) 
 
 

2. Efficiënt 
• Een proces is efficiënt wanneer we er geen/nauwelijks aandacht voor nodig hebben 
• Indien een proces efficiënt is, wordt het niet gestoord door een ander proces dat veel 

inspanning kost 
• Bv.: autorijden in het begin is niet efficiënt, daarna gaat het vanzelf 

 
3. Niet intentioneel 

• Automatische processen zijn niet door de wil aangestuurd, je beslist niet ze op te starten 



4. Niet of moeilijk te controleren 
• Doordat we geen vat hebben op het starten van een automatisch proces, kunnen we ze ook 

moeilijk stoppen of bijsturen 

• Wegner: het witte beer experiment 
o Groep 1 mag niet aan witte beren denken, groep 2 mag wel aan witte beren denken 
o Telkens wanneer ze aan een witte beer denken moeten ze op een bel drukken 
o Groepen worden omgekeerd: groep die eerst niet aan een beer mocht denken, 

denken in de tweede fase veel meer aan een witte beer 
o Rebound effect = wanneer je je gedachten onderdrukt, komen ze in een latere fase 

gemakkelijker in het bewustzijn 

• Het model van Wegner 
o Enerzijds moeten we op zoek gaan naar distractoren ( = operating proces), 

anderzijds moeten we onthouden wat we willen onderdrukken (= monitoring 
proces) 

o Immediate enhancement effect = men heeft onvoldoende cognitieve hulpbronnen 
en kan niet op een distractor komen, men denkt aan de te onderdrukken stimulus 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Veel processen die aan de eerste 2 criteria voldoen (onbewust + efficiënt), voldoen vaak niet aan de derde 
en vierde voorwaarden (niet intentioneel + moeilijk te controleren) 

• Gedrag dat door leren automatisch is geworden à bv.: fietsen 

 

2.3 AUTOMATICITEIT IN EVALUATIE EN AFFECT 

2.3.1 AUTOMATISCHE EVALUATIE 

• Het snel en accuraat beoordelen van stimuli in van belang voor ons voortbestaan 

• Na de evaluatieve reactie volgt een gedragsreactie om de stimulus te benaderen/vermijden 
• Zajonc: « preferences need no inferences » 

o Mere-exposure effect:  stimuli dat we vaker zien beoordelen we positiever, ook als we de 
stimuli niet (her)kennen 

o Dit effect is enkel geldig voor stimuli waar we vooraf geen negatief beeld over hadden 

• Bargh: affectieve processen zijn iets meer automatisch dan cognitieve processen 
o Pp krijgen een woord (bv.: oorlog) en moeten of zeggen dat het positief/negatief is of ze 

moeten een synoniem aanduiden 
o Bij de erg korte aanbiedingen beantwoordde men beter de +/- vraag dan de synoniemen 



Affect iets automatischer dan cognitie: 4 voorbeelden van neurologische evidentie 

1. Angst-conditionering bij dieren voor beltoon 
• Er ontstaan verbindingen: sensorische regio à sensorische cortex à amygdala 
• Maar er onstond ook een rechtsreekse weg van de sensorische regio naar de amygdala 
• Deze rechtstreekse weg laat een snelle emotionele reactie toe, voordat men weet waarop 

men reageert 

2. Patiënten met hersenbeschadiging aan gebied voor emotionele controle 
• Ze vertonen geen intellectuele deficieten + zijn in staat gevolgen van gedrag in te schatten 
• Maar verliezen zichzelf in allerlei risicovol gedrag 

3. IOWA gambling taak 
• Normale mensen vertonen bij de kaarten met kans op hoge winsten/straffen een verhoogde 

huidgeleiding (arousal). Daarna werden ze zich bewust dat ze best voor de veilige kaarten 
kozen 

• Mensen met hersenschade vertonen geen verhoogde huidgeleiding + blijven kiezen voor de 
kaarten waar hoge winsten/straffen aan zijn verbonden 

 

2.3.2 VERSCHILLEN IN AANDACHT VOOR POSITIEVE EN NEGATIEVE INFORMATIE 

Wordt negatieve informatie sneller en meer automatisch verwerkt dan positieve informatie? Uit onderzoek 
blijkt dat mensen een automatische waakzaamheidsreactie hebben voor negatieve stimuli 

• Hansen & Hansen: mensen zien het snelste wanneer een afwijkend gezicht tussen allemaal andere 
gezichten boos is, onafhankelijk van hoeveel blije gezichten er rond staan 

• Lavie et al.: bij subliminaal aangeboden woorden zijn proefpersonen beter in het raden van negatieve 
woorden 

• Stroop-test: proefpersonen moeten de kleur waarin een woord afgedrukt staat benoemen. Wanneer 
er een negatief woord staat, zal het voor de proefpersonen langer duren de kleur van het woord te 
zeggen 

o Er treedt een interferentie-effect op 
 

2.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN AUTOMATISCHE REACTIES 

Individuele verschillen in attractiviteit van seksuele agressie 

• Deelnemers moeten een woord dat op het scherm verschijnt zo snel mogelijk uitspreken 
• Subliminaal worden woorden aangeboden die te maken hebben met macht 

o Resultaat: snellere reactie voor seks gerelateerde woorden (bv.: bed) 
o Maar: enkel voor mensen die hoog scoren op attractiviteit voor seksualiteit 

 

Impliciete en expliciete oordelen 

• Wanneer een onderzoeker wil weten hoe iemand tegenover een bepaald onderwerp staat, wordt dit  
meestal gemeten met behulp van beoordelingsschalen à problemen 

o Wat bij onbewuste inhouden? 
o Methodologische artefacten zoals sociale wenselijkheid 

• Alternatief: Impliciete Associatie Test (IAT) 
o Basisidee: een concept activeert automatisch andere concepten die er mee verbonden zijn  



 

à Blok 3 en 5 zijn de kritieke 
blokken, het verschil in reactietijd 
tussen de twee wordt bekeken 

à Reactietijd bij 3 is sneller 
aangezien het concept “Vlaams” 
samen bij “goed” staat  

 

 

IAT: combinaties van categorieën 

• Implicite attitude: combinatie van een attribuut dimensie (bv., lui/ijverig) en een evaluatieve 
dimensie (goed/slecht) 

• Impliciet vooroordeel: combinatie van een sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en een 
evaluatieve dimensie (goed/slecht) 

• Impliciet stereotype: combinatie van een sociale groep dimensie (Vlaams/vreemd) en een attribuut  
dimensie (bv., lui/ijverig) 

• Impliciet zelfconcept: Combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een attribuut dimensie (bv., 
lui/ijverig) 

• Impliciete zelfwaardering: Combinatie van zelf dimensie (mij/niet mij) en een evaluatieve dimensie  
(goed/slecht) 

 

Problemen met IAT Alternatieven voor IAT 
Relatieve sterkte van associaties 
Elk concept dient afzonderlijk gemeten te worden 
Impact van strategieën 

EAST 
Dot probe taak 
Emotionele Stroop 
à Alternatieven hebben problemen met interne 
consistentie 

 

 



Enkele kanttekeningen 

• Heel sterke claims m.b.t. de IAT en het voorspellen van gedrag 
o Kritiek op die sterke claims 

• Tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit van de IAT te wensen 
overlaat 

• 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 

o Het is niet omdat je reactietijd bij blok 3 sneller is, dat je racist bent 
 

2.5 DE FEILBARE EN DE ONBEWUSTE BESLISSER 

Kahneman: 2 systemen 

1. Systeem 1: snelle, makkelijke, automatische manier van denken 
• Voordeel: snel en efficiënt 
• Nadeel: heel gevoelig voor heuristische fouten 

 
2. Systeem 2: langzame, inspannende, gecontroleerde manier van denken 

 

De incompetente beslisser: enkele heuristieken en vertekeningen 

• Basisfrequentievertekening = het negeren van de basisfrequentie waarmee iets voorkomt in de 
algemene populatie bij het beoordelen van een specifieke gebeurtenis 

• Misconception of chance: wanneer we een munststuk 10x in de lucht gooien, zijn alle mogelijkheden 
mogelijk. De munt die we gooien is niet afhankelijk van welke ervoor werd gegooid 

• Insensitivity of sample size = de kans dat een resultaat substantieel afwijkt van de theoretische kans, 
verkleint bij grotere steekproeven 

o Bv.: de kans dat er op een dag 66% jongens worden geboren is groter in een klein ziekenhuis 
dan in een groot ziekenhuis 

• Conjuction fallacy = het voorkomen van meerdere specifieke kenmerken kan nooit groter zijn dan één 
enkele daarvan 

o Bv.: de kans dat Linda een bankbediende is, is groter dan de kans dat Linda een 
bankbediende is die ook in de feministische beweging zit 

• Base Rate Neglect = het niet in rekening brengen van alle relevante data leidt tot verkeerd inschatten 
van waarschijnlijkheid 

o Bv.: Verderop in mijn straat woont Jan die juist terug is van zijn reis in Japan, wat is minst 
waarschijnlijk: hij is een arbeider bij Volvo of hij is professor Oosterse talen en culturen aan 
Ugent 

o Er zijn misschien maar 3 proffen Oosterse talen, er zijn veel meer arbeiders voor Volvo 

• Monty Hall Problem = er zijn 3 deuren, jij staat voor deur 1, iemand anders opent deur 3, hij vraagt of 
je nog wil veranderen à je verandert het beste 

 

 

 



Dijksterhuis: is bewust en diepgaand nadenken altijd het beste? 

• Bewuste heeft beperkte informatieverwerkingscapaciteit 
• Onbewuste effectiever in het wegen van relatief belang van elementen 
• Bewuste beslissingen zijn gebaseerd op verbaliseerbare argumenten 

o Studie Wilson: mensen die moeten opschrijven waarom ze een bepaalde poster willen zijn 
daarna minder tevreden wanneer ze de poster hebben dan mensen die het niet moesten 
opschrijven 

o Derde conditie nog beter: mensen die ondertussen met iets anders bezig zijn en daartussen 
posters bekijken zijn meest tevreden 

Drie manieren om beslissingen te maken 
1. Bewust maar snel en oppervlakkig ~ systeem 1 kahneman 
2. Bewust en diepgaand ~ systeem 2 kahneman 
3. Onbewust (uitgesteld) ~ er een nachtje over slapen 

 

Onbewust nadenken is voordelig bij complexe beslissingen 

Probleem met bewust nadenken is het te lang “overdenken” 

 

3. HOT COGNITION: AFFECT, MOTIVATIE EN COGNITIE 

Cold cognition = het redeneren zelf 

Hot cognition = alles wat bij het redeneren komt kijken 

3.1 AFFECT: EMOTIES EN STEMMINGEN 

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

Dit omvat … 

• Emoties: hebben een duidelijk object en zijn hevig 
• Stemmingen: hebben geen duidelijk effect en zijn minder hevig 

3.1.1 EMOTIES 

= affectieve toestanden met een duidelijk object, zijn vrij kortdurend maar intens 

• Kortdurend: als we de aandacht op iets anders richten, verdwijnt de emotie 

 

Emoties gaan gepaard met actiebereidheid, gevoelens en gedachten 

• Actiebereidheid: emotiespecifieke impulsen om bepaalde gedragingen te vertonen  

o Bv.: met dingen gooien als je kwaad bent 

• Roept gevoelens op: drie soorten gevoelens (niet alle gevoelens zijn affectief) 

o Lichamelijke gevoelens: honger, pijn 

o Cognitieve gevoelens: verbazing, verwarring 

o Affectieve gevoelens: positief of negatief 

• Worden vergezeld door specifieke gedachten 



3.1.2 STEMMINGEN 

= affectieve toestanden zonder duidelijk object en zijn minder hevig 

• Doordat ze geen object hebben, gaan ze niet gepaard met specifieke actietendensen of gedachten 
o Wel met algemene actietendensen 

§ Bv.: mood repair – we willen onze stemming verbeteren 
§ Bv.: mood maintenance – we proberen onze positieve stemming te behouden 

• Emoties kunnen overgaan in stemmingen als de focus op het object verdwijnt 

3.1.3 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN POSITIEF EN NEGATIEF AFFECT 

Er zijn veel individuele verschillen in de mate waarin mensen positieve en negatieve emoties ervaren 

Deze dimensies (positief-negatief) correleren nauwelijks 

• Het is dus niet dat iemand veel positieve emoties ervaart, dat hij weinig negatieve emoties ervaart 
• Individuen kunnen dus hoog scoren op beide dimensies 

 

Indeling van emoties – het circumplexmodel van Russell 

Er zijn twee dimensies: 

1. Affect: positief versus negatief 
2. Arousal: activiteit versus inactiviteit 

o Arousal hoog: hyperactief, opgewonden 
o Arousal laag: loom, rustig 

We bekomen 4 clusters: 

1. Contentement: positiviteit + inactiviteit 
2. Excitement: positiviteit + activiteit 
3. Depressie: negativiteit + inactiviteit 
4. Distress: negativiteit + activiteit 

 

3.2 DE INVLOED VAN COGNITIE OP AFFECT 

3.2.1 BETEKENISGEVING (APPRAISAL) 

Hoe geven we betekenis aan emoties? à vier modellen 

William James 

• Idee: emoties ontstaan, doordat we ons bewust worden van lichamelijke veranderingen 
o Bv.: we zien een beer en lopen weg, door de lichamelijke reacties hierbij ervaren we angst 

• We hebben geen appraisal nodig om emoties te ervaren 
• Hoezo zijn we dan niet bang als we een beer in de Zoo zien? 

 

 



Magda Arnold 

Er zijn twee problemen bij de theorie van James 

1. Waarom leiden stimuli tot emoties in de ene situatie, maar in de andere situatie niet? 
o Bv.: beer in het bos versus beer in de Zoo 

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

o Bv.: je hebt nooit iets tegen kerkklokken gehad maar sinds de begrafenis van je oma roepen 
zijn ze negatief 

 

Idee Arnold: er is sprake van beoordeling tussen stimulus en emotie 

• Stimulus à beoordeling à emotie 
• Appraisal is de cognitieve inschatting van een situatie of een gebeurtenis 

o Bv.: verschil tussen mama en man met bivak muts die in de keuken staat met een mes 

 

Stanley Schachter 

Idee: emoties ontstaan doordat een bepaalde attributie wordt gemaakt bij de 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 

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

• Bv.: experiment waarbij proefpersonen epifedrine ingespoten krijgen, Ene groep krijgt te horen dat 
het epifebrine is, andere groep krijgt te horen dat het een wateroplossing is 

• Resultaat: mensen die de injectiekregen maar dachten dat het een wateroplossing was, 
interpreteerden de lichamelijke veranderingen aan de omgeving 

 

Moderne theorieën 

• Primary appraisal: eerst maakt men een onderscheid tussen positieve en negatieve emoties 
o Positieve emoties zijn minder gedifferentieerd, we gaan dan ook niet door naar een 

secundaire appraisal 

• Secondairy appraisal: bij negatieve emoties gaat men dikwijls de mate van verantwoordelijkheid na 
o Eigen verantwoordelijkheid gaat dikwijls samen met de emoties schuld, schaamte en spijt 

o Wanneer je inschat dat anderen verantwoordelijk zijn, ervaar je boosheid, minachting, 
irritatie en walging 

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

 

 

 



 

à James: er zijn zeer veel verschillende arousals die elk leiden tot een specifiek emotie 

à Schachter: er is een algemene arousel die kan leiden tot verschillende emoties 

 

3.2.2 CONTRAFEITELIJK DENKEN 

Contrafeitelijk denken = de neiging om zich mogelijk alternatieve uitkomsten voor te stellen 

• “had ik maar dit gedaan” 
• Dit doen we voornamelijk bij negatieve gebeurtenissen 
• Gebeurtenissen waarbij we een alternatieve, betere afloop bij kunnen bedenken versterken de 

emoties 

Bv.: 9/20 “ik was nog aan het twijfelen over dat antwoord, als ik nu het ander had aangeduid was ik er wss 
door” 

Bv.: emotionele reacties bij medaillewinnaars Olympische Spelen 

• Winnaars van brons tonen meer gevoelens van blijdschap dan winnaars van zilver 

• Voor de winnaar van de zilveren medaille is de meest opvallende alternatieve uitkomst het winnen 
van de gouden medaille à “het kon misschien wel goud zijn” 

• Voor de winnaar van een bronzen medaille is de meest opvallende  alternatieve uitkomst het behalen 
van de vierde plaats; dan had ze niets  gewonnen, terwijl ze nu een medaille heeft 

 

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

• Probeer je te plaatsen in de volgende situatie: je vriendin neemt je mee naar haar date met een 
jongen, ze vindt de jongen heel leuk maar je merkt dat hij met je flirt en jij flirt terug. 

• Hierna werden proefpersonen aangezet tot het genereren van contrafeiten 
o Contrafeiten genereren mbt persoonlijkheid (was ik maar…) à schaamte   
o Contrafeiten genereren mbt gedrag (had ik maar…gedaan) à schuld 

 

 



3.3 DE INVLOED VAN AFFECT OP COGNITIE 

3.3.1 STEMMINGSINDUCTIEMETHODEN 

In onderzoek kunnen zowel emotie als stemming experimenteel geïnduceerd worden. Meestal richt men zich 
echter op stemmingen, hiervoor zijn verschillende methoden: 

• De Velten techniek: proefpersoon leest 60 uitspraken voor die over hem/haar gaan 
• Het laten zien van een stukje film 
• Bepaalde lichamelijke uitingen kunnen een stemming veroorzaken 

o Bv., potlood tussen tanden of als een sigaret tussen de lippen 

 

3.3.2 AFFECT-PRIMING 

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

Er zijn drie manieren waarop dit kan gebeuren: 

1. Via selectieve aandacht: wanneer we een negatief affect ervaren hebben we enkel aandacht voor 
negatieve informatie 

2. Via selectieve encodering: een negatief/positief affect kan schema’s in ons brein sneller doen 
triggeren en zo invloed hebben op hoe we nieuwe informatie interpreteren 

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

 

Affect als bron van informatie 

Stemmingen kunnen ten onrechte toegeschreven worden aan een saillante stimulus 

• Bv.: Wanneer het regent zijn mensen algemeen gezien minder tevreden met hun leven dan wanneer 
de zon schijnt 

• Wanneer mensen gevraagd werden “hoe is het weer”,  viel dit verschil weg aangezien ze bewust 
werden van het feit dat de weersomstandigheden geen effect heeft op hun levenstevredenheid 

 

 

3.3.3 INVLOED VAN AFFECT OP INFORMATIEVERWERKING 

Affect heeft niet enkel een impact op wat we denken, maar ook op de wijze waarop we informatie verwerken. 

• Mensen in een + stemming verwerken informatie oppervlakkig, in – stemming verwerken ze 
informatie ‘dieper’ 

• In positieve stemming worden cognitieve vertekeningen sterker + stereotyperen we meer 

Drie verklaringen: 

1. Als we in een positieve stemming zijn, is dat het teken dat alles in orde is 
2. Mood maintenance principe: elke activiteit die de positieve stemming kan veranderen wordt 

vermeden 
3. Positieve stemming reduceert de cognitieve capaciteit. Positieve herinneringen en constructen zijn 

meer divers en meer verspreid in het geheugen à meer capaciteit nodig om ze op te halen 

1 + 2 zijn motivationele verklaringen: men WIL niet grondig informatie verwerken 



3.3.4 AFFECT INFUSIE 

De mate waarin affect beslissingen kan beïnvloeden is afhankelijk van de informatieverwerkingsstrategie 

Sterke affect infusie Heuristische verwerking: lage motivatie en capaciteit om informatie te 
verwerken à men gebruikt affect als informatie 

Uitgebreide verwerking: hoge motivatie en capaciteit à affect priming 

Zwakke affect infusie Directe toegang: men heeft lage motivatie en de mogelijkheid om zich te 
baseren op vroegere beslissingen 

Gemotiveerde verwerking: men heeft een specifieke motivatie om 
welbepaalde beslissingen te nemen 

 

3.3.5 EFFECTEN VAN STEMMING VERSUS EMOTIE 

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

• Emoties hebben algemeen minder effecten op informatieverwerking 

 

3.5 HET VOORSPELLEN VAN TOEKOMSTIG AFFECT 

Mensen anticiperen op emoties die ze later kunnen ervaren (bv.: schuld, teleurstelling) 

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

• Geanticipeerde spijt treedt op wanneer men verwacht uitkomst-informatie te krijgen achteraf 

o Bv.: de postcode lotterij – bij een lottotrekking worden postcodes getrokken, de mensen die 
in deze postcode wonen krijgen een geldprijs, indien ze een lotje hebben gekocht 

o Omdat mensen niet spijt willen hebben wanneer iemand aanbelt dat ze hebben gewonnen, 
kopen ze al een lotje ter verzekering tegen spijt 

• Geanticipeerde spijt kan leiden tot inactie 

o Bv.: er zijn twee fitness centra waarvoor je kan een abbonement kan boeken, eentje op 5 
minuten van je huis of eentje op 30 minuten van je huis. Je doet lange tijd om door te geven 
in welk centra je wil sporten, eenmaal op het beslissingsmoment hoor je dat het centra op 5 
minuten van je huis is volgeboekt 

o Mensen gaan zich bewust niet inschrijven voor die van 30 min omdat ze steeds 
geconfronteerd gaan worden met het feit dat ze die van 5min juist hebben gemist 

 

Onze verwachtingen over toekomstig affect beïnvloeden ons gedrag, maar zijn we in staat accuraat te schatten 
hoe we ons zullen voelen? 

• Het soort emoties schatten we goed is 
• De intensiteit en duur overschatten we vaak 

o En vooral overschatting van de duur en intensiteit van een negatief affect 
o Bv.: mensen denken dat ze na 2 maanden nog steeds zéér erg afzien van relatiebreuk 

 



Hiervoor zijn 4 verklaringen: 

1. We hebben inaccurate theorieën over wat ons langdurig blij of verdrietig maakt 
o Piek en einde regel: we onthouden vooral het piekmoment en het einde van de gebeurtenis 
o Herinneringen aan emoties worden gekleurd door de kennis die men van zichzelf heeft 

2. We misleiden onszelf door de negatieve uitkomsten nog erger voor te stellen dan ze in feite zijn 
o Dit motiveert ons om ons best te doen 

3. We stellen ons vaak voor hoe we ons voelen direct na de gebeurtenis en nemen dit als referentie 
voor hoe we ons doorheen de tijd zullen voelen 

4. Mensen houden geen rekening met hun psychisch afweersysteem. Bij tegenslag vinden ze ‘plots’ 
allerlei nadelen aan de voorheen gewenste situatie en allerlei voordelen aan hun huidige situatie 

 

3.5 EFFECT VAN MOTIVATIE OP COGNITIE 

Behoefte aan cognitieve afsluiting: de nood aan snelle en zekere kennis en antwoorden, in tegenstelling tot in 
ambiguïteit te blijven 

Twee componenten: 

• Seizing 
o Het snel ‘grijpen’ van beschikbare informatie om tot een conclusie te komen en dus 

zekerheid te krijgen 
• Freezing 

o Het vasthouden of bevriezen van eerdere conclusies en het daarbij negeren van nieuwe 
informatie 

Gevolgen: 

• Hanteren van minder informatie bij oordeelsvorming 
• Gemakkelijker activeren van stereotypen 
• Afwijzing van opiniedevianten 
• … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 7: ATTITUDES 

1. ATTITUDES: BASISBEVINDINGEN 

Attitude = een aangeleerde, algemene evaluatie van een object, die met een bepaalde intensiteit wordt 
uitgedrukt 

• De positieve en negatieve dimensie zijn onafhankelijk van elkaar 
• 4 reacties op attitudinale objecten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 DE DRIE COMPONENTEN VAN ATTITUDES 

1. Cognitieve component: gedachten en opvattingen over het attitude object 
• Afweging van positieve en negatieve kenmerken 

2. Affectieve component: ten gevolge van een leerproces voelen we ons positief/negatief tegenover 
een attitude-object 

• 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 

3. Gedragscomponent: attitudes brengen gedrag met zich mee maar ontstaan ook door de observatie 
van het eigen gedrag ten aanzien van een attitude object 

 

1.2 ATTITUDESTERKTE 

Over sterke attitudes is men zeker, ze komen snel in ons bewustzijn, bijna zoals een reflex 

• Genetische component: sterkere overeenkomst in attitudes bij eeneiige tweeling dan tweeiige 
• Psychische kenmerken (bv.: eigenbelang) of filosofische/politieke/religieuze overtuigingen zorgen dat 

we een sterkere attitude hebben tegenover een object 
• Steunen meestal op veel informatie en zijn gebaseerd op eigen ervaringen 



1.3 EXPLICIETE EN IMPLICIETE ATTITUDES 

Hoe meten we attitudes? 

Zelfrapportagematen (expliciet) 

• Enquêtes 
o Eén vraag: probleem van woordkeuze 

§ Doen we genoeg voor de welfare van homeless people à 53% zegt ja 
§ Doen we genoeg voor de assistence van homeless people à 23% zegt ja 

o Lage stabiliteit: na een week geven mensen andere antwoorden dan voordien 
 

• Attitudeschalen 

o Likert schaal: 7-punt schaal van niet akkoord tot helemaal akkoord 

o Semantische differentieel: 5-punt schaal met tegengestelde affecten (bv.: onwenselijk versus 
wenselijk) 

o Vertekeningen 
§ Sociaal wenselijke antwoorden 
§ Instemmingstendens: mensen die geneigd zijn om op alle vragen meer positief te 

antwoorden 
 

Verborgen metingen 

• Non-verbaal gedrag 
o Gelaatsuitdrukkingen, stem, lichaamshouding, hoofdbewegingen 
o Nadeel: kunnen min of meer geacteerd worden 

• Fysiologische metingen 
o Arousal meting: hartslag, galvanische huidreflex 
o Geen informatie over de richting van de attitude 

• Gelaatselektromyograaf (EMG) 

• Elektro-encefalografie (EEG) 

• fMRI onderzoek - amygdala 

 

Impliciete AssociatieTest (IAT) 

• Impliciete attitude = een attitude die we niet kunnen rapporteren omdat we er ons niet bewust van 
zijn à gebaseerd op automatische associaties 

• IAT 
o Categorisatie van enkelvoudige stimuli 

§ zo snel mogelijk stimuli (zwarte of blanke aangezichten) toewijzen aan categorieën 
zwart of blank 

§ zo snel mogelijk positieve (geluk, vrede, liefde) en negatieve  woorden (kwaad, 
mislukken ) toewijzen aan de categorieën goed  versus slecht 

o Categorisatie van combinaties van stimuli 
§ (1) Blank of slecht versus zwart of goed 
§ (2) Zwart of slecht versus blank of goed 

o Verschil in reactietijd tussen 1 en 2 geeft vooroordeel aan 



• Resultaten IAT: wit versus zwart 
o Expliciet 

§ Zowel blanken als zwarten vertonen een voorkeur voor hun eigen huidskleur 
o Impliciet 

§ Blanken nog steeds een impliciete voorkeur voor wit 
§ Zwarten een lichte voorkeur voor wit! 

 
• Resultaten IAT: jong versus oud 

o Expliciet 
§ Hoe ouder de mensen worden hoe meer hun voorkeur uitgaat naar oudere mensen 

o Impliciet 
§ De leeftijd van de participant heeft geen effect op de voorkeur, woorden van de 

categorie ‘jong’ worden op elke leeftijd sneller gelinkt aan positieve woorden 
 

• Resultaten IAT: man + loopbaan versus vrouw + gezin 
o Expliciet 

§ Mannen maken de associatie meer dan vrouwen 
o Impliciet 

§ Mannen en vrouwen gelijke associatie en sneller dan expliciet 

 

Correlatie IAT-effect en expliciete attitude 

 

• Bij raciale studies correleren 
de resultaten van de impliciete 
en expliciete test minder bij 
elkaar 

 
• Sterke correlatie tussen 

resultaten impliciete en 
expliciete associatie over 
wiskunde-kunst attitude 

 

Toch enkele kanttekeningen… 

• Aanvankelijk waren er heel veel claims dat de IAT bijdraagt bij het voorspellen van gedrag 
• Zeer veel kritiek op deze claims 

o De betrouwbaarheid en validiteit van de IAT is minder dan we dachten 

o We mogen IAT-scores niet gebruiken om iemand te classificeren als meer of minder geneigd 
om een bepaald gedrag te stellen 

o IAT meet reactietijden, die worden beïnvloed door de aanwezigheid van stereotypen in 
jouw omgeving 

§ Dit betekent niet dat ze de stereotypes steunen 
§ Bv.: zwarten scoren impliciet beter voor “blank-positief” omdat ze veel met deze 

associaties in het leven geconfronteerd worden 



1.4 HET VERBAND TUSSEN ATTITUDES EN GEDRAG 

Dubbele dissociatie 

 

 

 

 

 

 

Theorie van beredeneerd gedrag 

Drie antecendente factoren maken dat we al dan niet 
een intentie voor het stellen van gedrag hebben: 

1. Attitude tegenover het specifieke gedrag 

2. Subjectieve normen: opvattingen over wat 
anderen vinden wat men moet doen 

3. Waargenomen gedragscontrole: de mate 
waarin je gedrag onder controle hebt, kan je 
het gedrag stellen? 

 

Deze intentie kan leiden tot het uitvoeren van het gedrag, maar is niet altijd of niet altijd volledig  

 

2. OVERREDING DOOR COMMUNICATIE 

2.1 TWEE WEGEN VOOR OVERREDING 

Overreding = het proces van attitudeverandering 

• Bv.: politici zijn altijd in de weer om onze houding tov hun partij te beïnvloeden 

Twee wegen voor overreding: 

1. De centrale weg: zorgvuldige analyse van de boodschap  en beïnvloeding gebaseerd op de sterkte en 
de kwaliteit  van de argumentatie 
 

2. De perifere weg: onzorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding gebaseerd op 
oppervlakkige cues 
 

 

 

 



De centrale weg 

Ontvangers van de overredingsboodschappen zijn zeer aandachtig, kiritsch en oplettend 

• Begrip 
o Een boodschap heeft enkel effect indien de ontvanger de inhoud begrepen heeft 

• Geheugen 
o Men wordt overtuigd door argumenten die men aandachtig beluisterd en in het geheugen 

vasthoudt 
o Er is motivatie om de boodschap te aanvaarden 

• Elaboratie 
o Het proces van nadenken, analyseren van de pro- en contra argumenten die deel uitmaken 

van de boodschap 

 

De perifere weg 

Steunt op oppervlakkige signalen 

• Gemoedstoestand, spreekvaardigheid 
• Uiterlijk machtsvertoon – uniformen, masliederen, vlaggen 
• Bv.: Hitler 

 

Illusory Truth Effect 

• Herhaalde blootstelling aan informatie maakt het meer geloofwaardig 
o Hasher: 60 stellingen à sommige waar sommige vals 

o Na 2 en 4 weken worden terug stellingen gegeven, waarvan sommige herhaalde stellingen 
zijn en andere nieuwe stellingen 

o De herhaalde stellingen worden meer als waar bestempeld, men heeft er meer vertrouwen 
mee 

• Verklaring: processing fluency 
o Het gemak waarmee we info kunnen verwerken wordt als heuristiek voor  correctheid 

gebruikt. Herhaling vergemakkelijkt verwerking. 

 

 

 



Selectie van een weg 

Men kiest voor de centrale weg indien 

• De bron duidelijk argumenteert 
• De boodschap belangrijk is voor het publiek 
• Het publiek bekwaam, aandachtig en betrokken is 

Men kiest voor de perifere weg indien 

• De bron te vlot of te snel spreekt om goed begrepen te worden 
• De boodschap triviaal is 
• Het publiek afgeleid, cognitief overladen, gehaast en niet geïnteresseerd is 

 

Experiment 

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

• “Er komt een eindexamen voor de universitaire richting Psychologie” 
• Onafhankelijke variabelen 

o Bron: professor versus student 
o Argumentatie: sterk versus zwak 
o Persoonlijke betrokkenheid: hoog (vanaf volgend academiejaar) versus laag (binnen 10 jaar) 

 
• Afhankelijke variabele 

o Attitude na communicatie 

 

 

Resultaten:  

• Bij sterke betrokkenheid: het soort 
argumentatie heeft een invloed, 
WIE de boodschap brengt is niet 
belangrijk 
 

• Bij weinig betrokkenheid: het soort 
argumentatie speelt geen 
belangrijke rol, WIE die boodschap 
brengt heeft wel een invloed 

 

 

 

 

 



2.2 DE BRON 

• Geloofwaardigheid à bepaalt de overtuigingskracht 
o Combinatie van competentie en betrouwbaarheid 
o Combinatie van de twee is noodzakelijk 
o Het oordeel of iemand te vertrouwen is steunt op het feit dat eigenbelang als dan niet in het 

spel is 

• Gunstigheid 
o Aantrekkelijkheid 
o Similariteit 
o Combinatie van de twee is niet noodzakelijk 

 

Geloofwaardigheid  

= combinatie van competentie/expertise en betrouwbaarheid (+ speelt eigenbelang een rol?) 

European Trusted Brands 

à Hoge betrouwbaarheid piloot: 
wanneer een piloot vraagt de 
veiligheidsvesten aan te doen zal dit 
niet uit eigenbelang zijn 

à Lage betrouwbaarheid auto-
verkoper: eigenbelang speelt een rol, 
wanneer hij ons vertelt dat het de 
beste auto is, kan hij dit ook uit 
eigenbelang zeggen om geld te 
kunnen verdienen 

 

 

Gunstigheid 

• Similariteit 
o Bij zwakke argumenten is er geen 

verschil van het effect op overtuiging 
door een gelijke of verschillende bron 

o Bij sterke argumenten heeft een gelijke 
bron een zeer grote invloed op de 
overtuiging 

 

• Fysieke aantrekkelijkheid 
o Petitie voor vegetarische maaltijden op de campus 

§ Aantrekkelijke studenten overtuigen 41%, niet-aantrekkelijke slechts 32% 

o Niet-menselijke schoonheid helpt ook: mooie landschappen, dieren, exclusieve interieurs… 



• Het slapend effect 

o Soms is de bron niet belangrijk 
o Zonder herinnering aan de bron 

§ Wanneer je niet meer weet of de informatie van een betrouwbare of 
onbetrouwbare bron kwam zal de attitude verandering hetzelfde zijn 

o Met herinnering aan de bron 
§ Wanneer je weet dat de informatie van een onbetrouwbare bron kwam zal de 

attitudeverandering laag zijn 

§ Wanneer je weet dat de informatie van een betrouwbare bron kwam zal de 
attitudeverandering hoog zijn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 DE BOODSCHAP 

Informationele strategieën 

• Perifere weg: volume is oppervlakkige cue voor juistheid 
o Zo veel mogelijk argumenten geven 
o Juistheid bepaald door de som van alle argumenten 

• Centrale weg: lengte is alleen belangrijk wanneer de argumentatie sterk is 
o Wanneer er zwakke argumenten bijkomen wordt de overtuiging minder 
o Bv.: beter alleen 4 sterke argumenten dan 4 sterke en 2 zwakke 

 

Effect van volgorde en tijdstip 



• Eerste: primacy effect à er is nog geen interferentie met andere boodschappen 
• Recentste: recency effect à overtreft het primacy effect 
• Gelijk: primacy en recency effect heffen elkaar op 

 

Attitude-discrepantie berichten 

• Hoe extreem mag de boodschap afwijken van de attitude die mensen al hebben om hen te 
overtuigen? 

• Omgekeerde U-relatie 
o Kleine afwijking van de attitude = je kan ze overtuigen = kleine attitude-verandering 

o Gematigde afwijking van de attitude = je kan ze overtuigen = grote attitude-verandering 

o Grote afwijking = je kan ze niet overtuigen 

§ Discrepante berichten worden nauwkeuriger gelezen en produceren meer 
tegenargumenten 
 

Emotionele oproepen: afschrikkende boodschappen 

Afschrikkende boodschappen zijn overtuigender en veroorzaken  attitude- en gedragsverandering indien: 

• Mensen zich persoonlijk kwetsbaar achten voor het risico 
• Men beschikt over bruikbare en specifieke informatie omtrent  te nemen tegenmaatregelen 

o Men is overtuigd dat men de maatregelen kan uitvoeren en dat ze het probleem effectief 
zullen oplossen 

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

Positieve emoties 

Personen in een goede stemming zijn makkelijker te beïnvloeden 

Drie verklaringen: 

1. Positieve emoties verzwakken de aandacht voor de boodschap 
2. Men is minder op zijn hoede en minder geneigd om nieuwe informatie diepgaand te verwerken 
3. Men laat de positieve gevoelens niet bederven door kritische bedenkingen 

à Positieve gevoelens activeren de perifere weg 

 

2.4 HET PUBLIEK 

Het effect van het bericht is afhankelijk van het soort publiek 

• Algemene en specifieke invloeden op bekwaamheid en motivatie 
• Behoefte aan cognitie 

o Personen met hoge scores volgen doorgaans de centrale weg en worden overtuigd door 
sterke argumenten 

• Zelfsturing 
o Hoge zelfstuurders zijn gevoeliger voor imago-boodschappen 



Imago- versus informatie 
gebaseerde reclame 

à Mensen met een hoge 
zelfsturing zijn meer 
geïnteresseerd in de koffie 
na een imago-reclame 

 

 

 

 

Verwittigen en weerstand 

Het moeilijkste publiek om te overtuigen is een publiek dat verwittigd is. 

• Inlichten over het standpunt dat de spreker zal innemen 
o Lokt cognitieve reactie uit: formuleren van tegenargumenten 
o Vaccinatiehypothese = blootstellen aan de zwakke variant van de boodschap versterkt de 

verdediging tegen overtuiging 
 

• Inlichten over de poging je te overtuigen 
o Lokt een motivationele reactie uit: reactantie 
o We reageren tegen bedreigingen van onze vrijheid door middel van een verhoogde 

waardering voor de bedreigde alternatieven 

 

3. OVERTUIGEN VAN HET EIGEN GEDRAG 

3.1 COGNITIEVE DISSONANTIETHEORIE 

Cognitieve dissonantie = ons eigen gedrag is in strijd met onze attitudes 

• Het is een onaangename psychologische toestand die gereduceerd moet worden 
• We streven naar cognitieve consistentie 

Dissonantie kan ontstaan door: 

• 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 
 

Verschillende dissonantie-reductie technieken 

Techniek Voorbeeld 

Reduceren van de waargenomen vrijheid Bv.: ik had geen keuze, iemand heeft dat wijntje speciaal 
voor mij gekocht 



Wijzigen van de gedragspreceptie Bv.: ik heb bijna niets gedronken, het was maar een half 
glas 

Toevoegen van consonante cognities Bv.: wijn is bijzonder voedzaam 

Minimaliseren van het belang van het conflict Bv.: het leven is kort en die wijn is toch zo lekker 

Veranderen van attitude Bv.: ik wil niet minder drinken, ik heb geen drankprobleem 

 

Experiment Festinger – onvoldoende justificatie 

Fase 1 

• Uitvoeren vervelende eerste taak gedurende 30 minuten: 12  draadspoelen uit een bord nemen en 
terugplaatsen,  wegnemen, terugplaatsen etc. 

• Uitvoeren tweede vervelende taak: 48 vierkante staafjes in  kwartslag draaien, opnieuw draaien etc. 

 

Fase 2 

Proefleider vraagt om andere deelnemers te vertellen dat de taak interessant is 

• Voor 1 $ : onvoldoende justificatie – hoge dissonantie 
• Voor 20 $: meer dan voldoende justificatie – lage dissonantie 
• Controle conditie: geen leugen vertellen – geen dissonantie 

Afhankelijke variabele: beoordeling van de vervelende taak 

 

à Zij die moeten liegen voor 1$ ervaren meer cognitieve 
dissonantie 

à Ze veranderen hun attitude en overtuigen zichzelf er van 
dat het een leuke taak is  

 

 

 

 

Experiment – onvoldoende afschrikking 

Kinderen worden gevraagd NIET te spelen met aantrekkelijk speelgoed 

• Onder bedreiging met milde straf – onvoldoende afschrikking  druk - hoge dissonantie 
• Onder sterke bedreiging met straf – voldoende afschrikking - lage dissonantie 
• Controle conditie 

Meting attitude t.o.v. verboden speelgoed 

• Milde bedreiging: devaluatie van het speelgoed 
• Sterke bedreiging: geen attitudewijziging 



3.2 TOEPASSINGEN VAN DISSONANTIE THEORIE: JUSTIFICATIE VAN INSPANNING 

Veel middelen en inspanningen leveren om iets te bereiken dat tot niet zo denderend is, creëert dissonantie 
• Discrepantie tussen inspanning en resultaat 

 

Experiment Mills 

Subjecten worden gevraagd een obscene tekst publiek voor te lezen om te mogen deelnemen aan een 
discussiegroep over seksualiteit 

• Tekst met weinig expliciete seksuele termen: milde initiatie –beperkte inspanning – lage dissonantie 
• Tekst met veel obscene termen : strenge initiatie –grote  inspanning – hoge dissonantie 

Beoordeling van een op tape geregistreerde discussie-groep over  seksueel gedrag bij lagere diersoorten 

• Milde initiatie : weinig belangstelling voor de discussiegroep 
• Strenge initiatie: grotere belangstelling voor de discussie 

o Wanneer we veel inspanning voor iets moeten doen, evalueren we het acteraf positiever 

 

“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” 

Experiment Brehm 

Participanten worden gerekruteerd om consumentenartikelen (toaster,  klokradio, etc.) te beoordelen 

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

• Kiezen tussen twee producten die ze als even waardevol  beoordeeld hadden: hoge dissonantie 
• Kiezen tussen twee producten die ze verschillend beoordeeld hadden: lage dissonantie tussen 

gekozen en verworpen optie 

Opnieuw beoordelen van producten na de keuze 

• Hoge dissonantie: verschillen tussen beide producten nemen toe. Gekozen optie wordt 
aantrekkelijker 

• Lage dissonantie: weinig attitudeverandering 

 

3.3 RANDCONDITIES VAN DISSONANTIETHEORIE 

 



3.4 ALTERNATIEVE WEGEN TOT ZELFOVERTUIGING  

Zelfperceptietheorie 

• Attitudes worden afgeleid uit observatie van eigen gedrag  en de condities (justificatie) waaronder het 
gesteld wordt 

Impressiemanagement 

• Niet het motief om consistent te zijn drijft ons maar het motief om consistent te lijken voor anderen 

Zelfbevestiging 

• Attitude-discrepant gedrag vormt een bedreiging van het  zelfconcept: schuld, hypocriet, oneerlijk 
• Indien het beschadigde zelf kan hersteld worden, treedt geen dissonantie op (bv. 1$ weggeven) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RECLAME EN VOORLICHTING 

4.1 SUBLIMINALE BEÏNVLOEDING 

Verborgen booschappen die slechts enkele miliseconden duren 

• Duitse of Franse achtergrondmuziek in wijnafdeling bevordert de verkoop van Duitse (83%) en Franse 
(65%) wijn 

• Wordt gebruikt in politieke campagnes 
o Bv.: Bush campagne à RATS subliminaal aangeboden om negatievere evaluaties van de 

democraten te laten ontstaan 
o Bv.: Clinton subliminaal aanboden voor de foto van een andere democratische kandidaat 

zorgt voor positievere evaluaties 
o Enkel positieve/negatieve evaluatie van een onbekende politicus waar pp nog geen oordeel 

over hadden gevormd 

Rol van motivatie 

Het effect van een subliminale boodschap is afhankelijk van de motivatie 

• Dorstige studenten nemen deel aan een  ‘marketingonderzoek’. Sommigen kregen water, maar 
anderen niet. Vervolgens voerden ze op de computer een test uit, waarin subliminaal aangeboden 
stimuli verwerkt werden die neutraal of dorstverwant (‘dorst’, ‘droog’) waren 
 



• Daarna proefden de deelnemers drankjes 
• Dorstverwante stimuli leiden tot meer 

drankconsumptie tijdens een proeverij, maar 
enkel bij dorstige studenten 

 

Korte versus lange termijn 

Effecten zijn enkel zichtbaar op korte termijn, subliminale 
berichten hebben geen effect op lange termijn 

 

4.2 STEREOTYPEN IN RECLAME 

Reclames, TV-shows, kinderboeken… primeren ons met geslachtsstereotypen 

• Na het zien van beeldmateriaal dat geslachtsstereotypen bevat, vertonen zowel mannen als vrouwen 
stereotype-congruent gedrag 
 

Onderzoek Rudman 

• Mannelijke studenten zagen ofwel een seksistische, ofwel een neutrale televisiereclame voor een 
gelijkaardig product à priming 

o Daarna dienden de participanten een vrouwelijke sollicitante te interviewen 
o Deze interactie werd door onafhankelijke waarnemers  beoordeeld 

• Mannen die een sexistische reclamespot zagen, scoorden hoger op alle indices van ‘geseksualiseerd  
gedrag’ (nabijheid, dominantie, geseksualiseerd gedrag) 

o Na het zien van de seksistische video was men meer geneigd de sollicitante aan te nemen en 
een hoger loon te betalen 
 

Onderzoek Geis 

Vrouwelijke studenten zagen een reeks reclamespots: 

• Stereotype beeld : vrouw aan de haard of verleidelijk 
• Omgekeerd: man aan de haard of verleidelijk 

à In daaropvolgende taken toonden vrouwen die de stereotype spots hadden gezien verminderd 
zelfvertrouwen,  zelfstandigheid en loopbaanaspiraties  

 

Face-ism 

= de mate waarin gefocust wordt op het gezicht in een afbeelding 

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

• De face-ism index bij mannen is altijd hoger, in gelijk welke context 
• Reclamespots tonen vooral de gezichten van mannen terwijl bij vrouwen vooral aandacht is voor het 

lichaam 



• Mannelijke gezichten worden in de media groter en meer prominent getoond à kan een indruk van 
dominantie geven 

 

Evoluties in reclame en media? 

• Overduidelijke stereotypes zijn verminderd 
• Zeker in stereotype culturen is er een toename in contra-stereotype reclame 
• ‘Femvertizing’ = reclame die appeleert aan ‘empowerment of women’ 

 

4.3 CULTURELE VERSCHILLEN 

Advertenties in individualistische culturen richten  zich op 

• Persoonlijke voordelen en zelfontplooiing 
• Unieke van de persoon 
• Zich onderscheiden van de rest en competitie 

 

Advertenties in collectivistische culturen richten zich  op 

• Integriteit 
• Welzijn en prestaties van de ingroup (familie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 13: STEREOTYPEN, VOOROORDELEN EN DISCRIMINATIE 

1. DE TENTAKELS VAN VOOROORDELEN 

Begrippen die we hanteren in het hoofdstuk: 

• Stereotype: mentale constructie over individuen uit een sociale categorie, die welbepaalde 
kenmerken delen (cognitie) 

• 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 

 

Evoluties in etnische vooroordelen: 

• Algemeen: afname in racisme over de tijd heen 

• In de VS lijkt vooroordeel op de terugweg (over decennia) 

• In Europa is er opleving van antimigrantsentiment in de late jaren 1980 en vroege jaren 1990 

• Nadien zijn er land-specifieke evoluties, afhankelijk van werkloosheid en migratiestromen 

 

 

 

 

 

 

 

 

à “in welke mate vind je een zwart persoon bijgelovig” 

à “in welke mate vindt je het erg dat een zwart persoon je collega is” 

à gaat over de openlijke, grove vormen van racisme 

 

1.1 SUBTIELE EN GROVE VOOROORDELEN 

Subtiel racisme, is een vorm van verborgen racisme die geuit wordt wanneer het gemakkelijk te verdedigen is  
(‘rationeel’), sociaal aanvaardbaar en veilig… 

 

Experiment Dovido 

• Hoog versus laag bevooroordeelde groep: moeten oordeel vellen over rechtzaak 
• Beklaagde: ofwel blank ofwel wit 
• 2 condities 



o 5 juryleden zijn blank: allemaal voor de doodstraf 
o 4 witte en 1 zwarte jurylid: allemaal voor de doodstraf 

 
• Resultaat: 

o Beklaagde zwart, hoog bevooroordeelde: pp meer geneigd doodstraf voor te stellen dan 
wanneer het een blanke is 

o Beklaagde zwart, laag bevooroordeelde: pp bij 5 witte juryleden minder geneigd de zwarte 
beklaagde de doodstraf te geven 

o Als één van de 5 een zwarte is, dan reageren de pp net als de hoogbevooroordeelden pp 
want dan gaat het niet meer over racisme 

 

SCHALEN OM SUBTIELE EN GROVE VORMEN VAN RACISME TE METEN 

Meertens & Pettigrew (1995) ontwikkelden een subtiel racisme schaal  waarin drie concepten naar voren 
kwamen: 

• Traditionalisme: idee dat uitgroep leden niet slagen in de maatschappij  omdat zij waarden 
onderschrijven die verschillen van de onze 

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

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

 

McConahay (1986): modern racisme schaal 

• Ontkenning van discriminatie 

• Antagonisme mbt de eisen van minderheden 

• Afkeer voor “speciale behandeling” 

 

Heel wat debat: in welke mate meten de schalen echt racisme? 

• Concept creep: concepten die refereren naar negatieve fenomenen, worden steeds meer uitgebreid  
o Met nieuwe betekenissen (horizontale creep) 
o En minder extreme betekenissen (verticale creep) 

 

• Prevalence-induced concept change: wanneer een stimulus of fenomeen minder voorkomt reageren 
mensen vaak met een uitbreiding van het concept 

o Paarse stippen worden blauw maar ze blijven het paars noemen? 
o Neutrale gezichten worden bedreigend 

 

Moeilijk evenwicht 

• Verhoogde sensitiviteit versus ‘verwateren’ (bv.: als dat al racisme is, is het niet zo erg) 
• Fatalisme en problematiseren 



1.2 IMPLICIETE VOOROORDELEN 

In onze hersenen ordenen we informatie op een  betekenisvolle manier  

• bijvoorbeeld: ‘spek’ en ‘ei’ 

• Positieve info wordt minder snel aan etnische uitgroepen  gelinkt 

• IAT (zie hf. Attitudes) wordt meest gehanteerd om impliciete  vooroordelen te meten 

 

IMPLICIETE RACIALE VOORDELEN 

Studie Fazio & Jackson 

• Eerste fase: 12 positieve en 12 negatieve woorden: zo snel mogelijk zeggen wat een positief en 
negatief woord was 

• Tweede fase: dezelfde woorden maar voorafgaand met blank of zwart gezicht 

• Een ‘facilitatiescore’ werd  berekend door de reactietijd in  fase 2 af te trekken van deze  van fase 1, 
dit voor de zwarte en blanke gezichten voor respectievelijk positieve en negatieve woorden 

• Hogere scores staan voor meer facilitatie 

 

 

 

à Bijna alle proefpersonen weigerden om zowel blanke 
als zwarte gezichten te linken aan negatieve woorden, 
geen racisme? 

à De ‘bij elkaar passen’knop werd snel ingedruk bij 
blanke gezichten en positieve woorden 

 

à Bij een zwart gezicht en daarna een positief woord 
duurt de reactietijd veel langer 

 

 

 

 

 

 

 

De deelnemers kregen daarna de kans om hun vooroordeel op andere wijze uit te drukken 

• Gedurende een interactie met een zwarte proefleider werd de vriendelijkheid van de deelnemer 
beoordeeld 

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

• Deze twee maten van vooroordeel correleerden met automatische activatie (gevonden in het 
hoofdexperiment)!  Er zijn dus betekenisvolle individuele verschillen in  “automatisch racisme” 

 



DUBBELE DISSOCIATIE 

Automatische en gecontroleerde processen verlopen als het ware parallel en onafhankelijk van elkaar. Er is 
sprak van dubbele dissociatie 

 

 

 

 

 

 

1.3 WEDERZIJDSE VOOROORDELEN 

Etnisch-culturele minderheden hebben eveneens (expliciete) vooroordelen tegenover meerderheid,  soms 
zelfs op een hoger niveau (debat) 

• ‘Reactieve’ vooroordelen: wanneer je ervaart dat je eigen groep een minderwaardige positie 
bekleedt, dan zal de neiging om je af te zetten van de dominante groep heel groot zijn 

• Minderheidsleden komen vaak uit landen waar de dominante ideologie eerder traditioneel en 
conservatief is, en dus minder aansluit op de post-materiële waarden en normen 

• Groepsidentiteit is opvallender wanneer je in de minderheid bent 

o Bv.: wanneer iemand in Marokko vraagt wie je bent, vermeld je vaak je nationaliteit 

 

1.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN VOOROORDELEN 

Er zijn individuen die sterk bevooroordeeld zijn, anderen minder 

Vooroordelen hangen samen, ook met niet-etnische en zelfs onbestaande groepen 

 

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

• Autoritarisme: aanhangen van traditionele waarden, gehoorzaamheid aan leiders en een negatieve 
oriëntatie tegenover personen die niet aan de algemeen geldende normen voldoen 

• Sociale dominantie oriëntatie: een algemene positieve attitude tegenover groepsongelijkheid, 
waarbij de verschillende groepen hiërarchisch gerangschikt worden 

 

1.4.1 Autoritarisme 

Adorno: the authoritarian personality 

• Hoe ontstaat anti-semitisme? 
• Aan wat is anti-semitisme gerelateerd? 
• Bekend door de F-schaal (Fascisme schaal) 

 

à Moderne versie van autoritarisme schaal door Altemeyer: Right Wing Authoritarianism Schaal (RWA) 

 



Voorbeelditems RWA-schaal 

• Sexuele vergrijpen zoals verkrachting en aanranding verdienen meer dan alleen maar een 
gevangenisstraf;  aan misdadigers die zich  hieraan schuldig maken behoren bovendien in het  
openbaar lijfstraffen worden toegediend 

• Gehoorzaamheid en respect voor het gezag zijn  de meest belangrijke deugden die kinderen  moeten 
leren 

• Vriendelijkheid zet  leeglopers en criminelen aan om van onze zwakheid te profiteren. Het is dan ook 
beter om met harde en  besliste hand met dergelijke lui om te gaan 

 

1.4.2 Sociale Dominantie Oriëntatie 

Een hoge maat aan SDO gaat samen met een voorkeur voor hiërarchie in de maatschappij 

Voorbeelditems SDO 

• Sommige sociale groepen  zijn eenvoudig weg niet de  gelijke van andere groepen 

• Sommige mensen zijn meer  achtenswaardig dan  anderen 

• Indien men niet zoveel aandacht zou besteden aan de gelijkheid tussen de mensen, zou dit land er  
veel beter bij varen 

 

1.4.3 RWA en SDO 

• RWA en SDO voorspellen beide soortgelijke rechtsideologische fenomenen 

• RWA en SDO zijn unieke predictoren van racisme 

• Samen verklaren deze variabelen tot 50% van de variantie in geagregeerde schalen van 
conservatisme en racisme 

 

Beide verklaren vooroordelen, maar elks een andere component 

• RWA hangt samen met een affectieve, defensieve vorm van vooroordeel 
o We staan negatief tov groepen omdat ze de sociale orde kunnen verstoren 
o Positief gerelateerd aan traditie, conformiteit, veiligheid en religiositeit 
o Beeld van de wereld alsof deze vol is van bedreigingen 

• SDO hangt samen met een rationele, berekende vorm van vooroordeel 
o Gebrek aan respect voor de uitgroep, hij is minderwaardig 
o Positief gerelateerd aan hedonisme, drang naar macht en ambitie 
o Wereld is een competitieve jungle waar iedereen moet vechten voor zijn stuk van de koek 

à Afhankelijk van de groep is ofwel SDO of RWA een betere voorspeller van vooroordeel 

à Bv.: RWA betere voorspeller voor vooroordelen over werklozen 



 

 

1.4.5 De bevooroordeelde persoonlijkheid 

Allport: the nature of prejudice 

• Een persoons vooroordeel komt niet van een specifieke attitude tegenover een specifiek groep, maar 
is de reflectie van zijn manier van denken over de wereld 
 

Typisch aan een bevooroordeelde persoonlijkheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Leidde tot onstaan “need for closure” construct 

à NFC zeer goede voorspeller van vooroordelen 

• Bv.: NFC betere voorspeller van seksisme dan geslacht 

 

 

 



2. DE WORTELS VAN VOOROORDELEN 

2.1 COMPETITIE OM SCHAARSE MIDDELEN 

Realistische conflict theorie: stelt dat de competitie voor schaarse middelen de basis vormt voor vijandigheid 
tussen groepen 

• Robbers cave experiment: tussen twee groepen werd een actieve competitie georganiseerd 
o Groep werd opgesplitst in 2 
o Gedurende week deden ze samen opdrachten 
o Daarna competitie met andere groep 

• Gevolg: 
o Vijanden binnen enkele dagen 
o Vandalisme, beledigingen 

• Conflict en vooroordelen uitlokken is gemakkelijk, het reduceren ervan niet à oplossing? 
o Bovengeschikte doelstenningen: gemeenschappelijke doelstenningen die alleen gerealiseerd 

kunnen worden als groepen samenwerken 
o Bv.: samen een vrachtwagen uit het slijk helpen 

 

2.2 MINIMALE GROEPEN EN SOCIALE IDENTITEIT 

Competitie is geen noodzakelijke voorwaarde voor wederzijdse vijandigheid tussen groepen 

Tajfel: Allocatietaak - minimale groepen 

• Willekeurige groepsindeling, geen interactie, geen kennis over het lidmaatschap van andere 
deelnemers 

• Moeten geld verdelen over deelnemers van de eigen en de andere groep 
• Vier mogelijkheden 

o Je geeft het lid van je eigen groep het meeste geld (bv.: 9 versus 5) 
o Je probeert het verschil met de uitgroep te maximaliseren (bv.: 8 versus 2, verschil van 6 

euro)  
o Je geeft in totaal gewoon veel geld aan je medestudenten (7 versus 9, in totaal 16 euro 

weggegeven) 
o Je geeft beide groepen evenveel (7 versus 7) 

• Resultaat: zelfs bij minimale groepen, zonder dat er sprake is van competitie koos men meestal al uit 
mogelijkheden A of B à categorisatie is voldoende voor het ontstaan van discriminatie 

 

SOCIALE IDENTITEITS THEORIE (SIT) 

Men kan zichzelf definiëren in termen van twee soorten identiteit: de persoonlijke en de sociale 

Tajfel: mensen streven naar een positieve identiteit, ze willen een gevoel van zelfwaardering ontlenen aan de 
groepen waartoe ze behoren 

 

 



 

 

We kunnen tot zelfwaardering komen door: 

• Onze persoonlijke prestaties - bv.: goede schoolresultaten 
• Groepsprestaties (zelf wanneer je niets bijdraagt aan de groep) - bv.: de rodel duivels winnen 
• Kleineren van andere groep – bv.: de nederlanders hebben verloren 

 

DISCRIMINATIE HERSTELT DE ZELFWAARDERING 

Studie Fein en Spencer 

• Geven pp positieve of negatieve feedback na hun test over verbale vaardigheden 
o Zelfwaardering tijdelijk verhoogd of verlaagd 

• Tweede fase: pp moeten een italiaanse of joodse sollicitante beoordelen 
o Op de campus waar de studie werd uitgevoerd heersten negatieve stereotypen over Joodse 

vrouwen 
• Resultaten: 

o Geen invloed van positieve feedback op de beoordeling van CV Italiaanse/Joodse 
o De Joodse werd negatiever dan de Italiaanse beoordeeld door personen die negatieve 

feedback hebben gekregen 
o Deelnemers die negatieve feedback kregen en daarna de Joodse sollicitante hadden 

gediscrimineerd, vertoonden na het experiment een stijging van zelfwaarde 



Categorisatie heeft eveneens effecten op andere fenomenen die gepaard gaan met groepsvorming 

• Ingroep diendende 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 (bv.: Jan is slim), terwijl bij de uitgroep leden positief gedrag in specifieke termen wordt 
gesteld (bv.: Ali had goed gestudeerd). Voor negatief gedrag geldt het omgekeerde 

 

3. SOCIALE CATEGORISATIE EN STEREOTYPEN 

3.1 SOCIALE CATEGORISATIE 

Sociale categorisatie: het klasseren van mensen in  groepen, gebaseerd op geslacht, ras, of andere  
gemeenschappelijke attributen 

Categorisatie van stimuli leidt tot twee fundamentele  (perceptuele) verschijnselen: 

1. De verschillen tussen de leden binnen een groep worden geminimaliseerd 
2. De verschillen tussen de groepen worden gemaximaliseerd 

Dit leidt ertoe dat de groepen zelf gecontrasteerd worden,  terwijl de leden van de groepen aan elkaar 
geassimileerd  worden 

 

INGROEPEN VERSUS UITGROEPEN 

Er is een fundamenteel verschil tussen sociale categorisatie en non-sociale categorisatie 

• Bij sociale categorisatie maakt men zelf lid uit van een  groep 
• Groepen waartoe men zelf hoort noemt men de ingroep  (wij), terwijl groepen waartoe men niet 

hoort de uitgroep  (zij) worden genoemd 

Uitgroepshomogeniteitseffect: De tendens om  grotere similariteit tussen de leden van een uitgroep  te 
percipiëren dan tussen die van een ingroep 

• Bv.: gezichten herkennen Aziaten versus Europesen  

 

ESSENTIALISME  

= het idee dan “dingen” een onderliggende essentie of kern hebben die betekenisvol is 

De essentialistische manier van denken over sociale categorieën omvat 2 componenten 

• Onveranderbaarheid/natuurlijkheid: het idee dat de indeling van sociale groepen gebaseerd is op een 
natuurlijke kern en dat groepen daarom ook onveranderbaar en stabiel zijn 

• Inductief potentieel: het idee dat alle leden van een bepaalde sociale groep dezelfde essentiële 
kerneigenschappen bezitten 

à Informatief: als je weet tot welke categorie iemand behoort, weet je al heel wat over die persoon 

à Inherent: categorieën reflecteren een dieperliggende realiteit 

à Uniform: leden binnen categorieën delen in een grote mate dezelfde eigenschappen 



3.2 STEREOTYPEN 

DENKBEELDIGE VERBANDEN 

= een overschatting van de relatie tussen variabelen die in feite slechts in geringe mate of zelf niet correleren 

Studie Hamilton & Gifford 

• Deelnemers lazen een reeks beschrijvingen waarvan sommige  positief, andere negatief waren. 
• Deze beschrijvingen werden verdeeld over een minderheids- en  meerderheidsgroep 
• De vier soorten beschrijvingen werden door elkaar  aangeboden 
• Achteraf dienden de deelnemers te schatten hoeveel positieve  en negatieve beschrijvingen ze 

gelezen hadden over elke  groep 

 

à Voor beide groepen is 
3/4de van het gedrag 
positief en ¼ negatief  

à Mensen in groep B zijn 
distinctiever omdat ze in 
de minderheid zijn 

à Negatief gedrag is 
distinctiever dan positief 
gedrag 

 

Resultaat: hoewel beide groepen proportioneel hetzelfde gedrag stellen, hebben waarnemers de neiging om 
de associatie tussen de twee distinctieve variabelen (minderheidsgroep + deviant gedrag) te overschatten 

We overschatten het samenkomen van variabelen waarvan we verwachten dat ze geassocieerd zijn. Dit is ook 
de reden waarom de combinatie van echte groepen en negatief gedrag tot grotere denkbeeldige verbanden 
leidt 

• Stel dat we de  groepen niet A en B noemen, maar dat we ze ‘allochtoon’ en  ‘autochtoon’ noemen, 
dan wordt het denkbeeldig effect nog groter 

• We bevestigen de aanwezigheid van stereotype kenmerken die we in een bepaalde groep 
verwachten, door de selectiviteit van onze aandacht 

 

ASSIMILATIE EN CONTRASTEFFECTEN 

Indien een stereotype wordt gehanteerd, kan dit  effect hebben op de waarneming door 

• Assimilatie: informatie convergeert naar het stereotype 

• Contrast: informatie wordt gezien als afwijkend van het stereotype 

 

 

 



ASSIMILATIE: WANNEER STEREOTYPEN OVERHEERSEN 

Assimilatie effect: de neiging om wat men ziet in termen van het stereotype te interpreteren en betekenis te 
verlenen 

• Bv.: “ze klagen over de drank op het feest” 
o Interpretatie afhankekijk van wie “ze” zijn: nonnen vs studenten 

• Bv.: persoon loopt tegen iemand aan 
o Interpretatie afhankelijk van ras  

• Bv.: persoon slaagt er in om taak succesvol af te werken 
o Attributie aan vaardigheid vs geluk afhankelijk van geslachtsstereotype 

 

Factoren die assimilatie kunnen beïnvloeden 

• Ambiguïteit en hoeveelheid informatie 
o Om tot assimilatie over te gaan, dient de informatie voldoende interpretatievrijheid te 

bieden om de betekenis ervan in de richting van het stereotype te schuiven, hierbij zijn 
belangrijk: 

§ Ambiguïteit van informatie 
§ Hoeveelheid van informatie (relevant vs irrelevant) 

• Motivatie en capaciteit 

 

CONTRAST 

Contrasteffect = de neiging om stimuli die van het schema afwijken, als meer verschillend te zien dan ze in 
werkelijkheid zijn 

• Wijkt de stimulus sterk af van de verwachtingen, dan wordt het waargenomen verschil overdreven 
• Bv.: een succesvolle, harde zakenvrouw wordt dikwijls ambitieuzer en assertiever gepercipieerd dan 

een man die precies hetzelfde gedrag vertoont 

Het stereotype fungeert ook als een beoordelingsstandaard,  waardoor afwijkingen vaak negatief 
geïnterpreteerd  worden (bv: mondig wordt te mondig wordt arrogant) 

The case of Ann Hopkins 

• Hoopte vennoot te worden voor een Amerikaans bedrijf, maar andere minder productieve mannen 
maakten promotie 

• Ze werd gezien als té arrogant en té weinig een teamplayer: contrasteffect 

• Succesvolle maar veeleisende vrouwen zoals Hopkins werden in de media vaak geportretteerd als 
agressief en extreem op basis van daden die nauwelijks zouden opvallen indien dit stereotype over 
vrouwen niet bestond 

• We moeten een subtype creëeren: carrièrevrouw 

o Zo kunnen vrouwen afwijken van het stereotype maar blijft het bestaande beeld van 
vrouwen-in-het-algemeen-intact 

o Er is wel een bovengrens aan de mate waarin gedragingen kunnen afwijken van het 
stereotype zonder negatieve gevolgen 

 



CONFIRMATIEVERTEKENING EN ZELFVERVULLENDE VOORSPELLING 

We zoeken actief naar informatie die onze stereotypen bevestigen vanwege confirmatievertekening 

Stereotypen doen ons op een zodanige wijze gedragen dat groepsleden reageren zoals wij het verwachten, 
wat een  zelfvervullende verwachting creëert 

• Bijvoorbeeld: sollicitatie 
o Probleem 1: uitgenodigd worden 

§ (Impliciete) vooroordelen zorgen ervoor dat allochtonen minder snel uitgenodigd 
worden 

o Probleem 2: Het moeizame gesprek 
§ Positieve verwachtingen interviewer: open en vriendelijke houding tijdens het 

gesprek à geruststellend effect op de sollicitant 

§ Negatieve verwachtingen: afstand en minder tijd nemen à verhoogt nervositeit en 
onhandigheid bij sollicitant 

• Bijvoorbeeld: man heeft een vriendelijke toon wanneer hij denkt met een knappe dame te 
telefoneren. Doordat de de mannelijke pp een vriendelijke aanpak hadden door hun positieve 
verwachtingen, reageerde de vrouw op een positieve manier terug en werden de positieve 
verwachtigingen van de man bevestigd 

 

AUTOMATISCHE PROCESSEN 

• Stereotypes zijn (aan)geleerde associaties 
• Stereotypen worden automatisch geactiveerd bij het zien van een persoon. Dit proces is  

oncontroleerbaar en treedt eveneens op bij mensen  die niet bevooroordeeld zijn 
à Het verschil tussen hoog-bevooroordeelden en laag-  bevooroordeelden, ligt niet in de 

activatie van het stereotype, maar wel in het gebruik ervan. Laag-  bevooroordeelden 
trachten het geactiveerde stereotype te onderdrukken. 

Experiment Devine 

Op basis van een vragenlijst werden proefpersonen ingedeeld in  een laag en hoog bevooroordeelde groep 

• Experiment 1 
o Opschrijven van eigenschappen die in de maatschappij algemeen worden  geassocieerd met 

zwarte mensen. Geen verschil tussen beide groepen 
o à Zowel laag als hoog bevooroordeelden KENNEN de stereotypes 

• Experiment 2 
o Subliminale aanbieding van woorden gerelateerd aan de zwarte raciale categorie. Gelijke 

effecten op de negatieve beoordeling van een persoon na het lezen van een verhaal van een   
ongespecificeerd ras  

o à Zowel laag als hoog bevooroordeelden worden beïnvloed door de automatische 
associaties 

• Experiment 3 
o Anoniem 20 gedachten opschrijven over de categorie ‘zwarte Amerikanen’. WEL verschillend 

voor beide groepen 
o à Indien men bewust is mogelijke beïnvloeding van stereotypes: enkel bij laag  

bevooroordeelden is er zelfcensuur en inhibitie van stereotype-expressie 



Devine hanteerde bij experiment 2 negatieve primes, alvorens stereotype-activatie te meten (bv. ‘lui’, ‘ghetto’) 

• Lepore & Brown (1997) vonden dat bij neutrale primes (bv.,  ‘zwart’, ‘Indiër’), enkel bevooroordeelde 
individuen negatieve aspecten van een stereotype activeerden 

Maar ook andere evidentie: 

• Snelle beslissingen over het al dan niet in de hand hebben van  een wapen of niet 
• Onschuldige objecten worden eerder als wapen gezien 

o In de hand van een zwarte persoon (cf. police officer dilemma) 
o Na priming met zwarte gezichten  

Fysiek voorkomen van zwarte mannen wordt als “more  formidable” en daardoor bedreigender gepercipieerd 
dan dat  van blanken  

  

SUPPRESSIE VAN STEREOTYPEN 

Als we ervan uitgaan dat stereotypen moeilijk te veranderen zijn, kunnen we ons misschien beter richten op 
de vraag hoe het gebruik van stereotypen kan voorkomen worden 

• Mensen gewoon vertellen hun stereotypen niet meer te gebruiken 
• Macrae, Bodenhausen e.a. (1994) testten deze  mogelijkheid 

o Schriftelijke beschrijving van skinhead op foto, werden gevraagd stereotype te onderdrukken 
o Tweede skinhead beschrijven, geen instructies 

à Diegenen die in de eerste fase het stereotype onderdrukten, maakten er juist meer 
gebruik van in de tweede fase 
à Korte termijn effect 

 

SUCCESVOLLE ONDERDRUKKING 

Bepaalde factoren dragen bij tot succesvol onderdrukken van stereotypen, zoals 

• Specifieke groep 
• Oefening (onderdrukken op zich kan automatisch worden) 
• Interne motivatie 
• Voldoende cognitieve capaciteit 

  

 

 

 

 

 

 



4. SEKSISME 

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

• Geslachtsstereotypen: ideeën over typische kenmerken, interesses, vaardigheden… voor de 
verschillende geslachten 

• Geslachtsdiscriminatie: ongelijke behandeling op basis van geslacht 

 

4.1 GESLACHT IS EEN FUNDAMENTELE CATEGORIE 

• Baby’s maken een onderscheid tussen mannen en vrouwen 

o We schrijven verschillende trekken toe aan mannen en vrouwen 

o Vanaf de geboorte worden vrouwen en mannen op een verschillende wijze behandeld 

§ Interpretatie babygedrag (bv.: wenen bij jongen niet stoer) 

§ Beoordelen risicovol gedrag bij kinderen 

• Geslacht is de eerste sociale categorie die men opmerkt bij een doelpersoon 

 

4.2 WAAROM BLIJVEN GESLACHTSSTEREOTYPEN BESTAAN? 

EAGLEY’S SOCIALE ROL THEORIE 

= elk mogelijk verschil wordt versterkt door de ongelijke, sociale rollen die mannen en vrouwen in de 
maatschappij vervullen 

Dit proces omvat 3 stappen: 

1. Biologische en maatschappelijke factoren zorgen voor een arbeidsverdeling gebaseerd op geslacht 
2. Men gedraagt zich op zo’n wijze dat men in deze rol past 
3. Verschillen in sociale en economische macht worden eerder dan aan de verschillende rollen 

toegeschreven aan genderverschillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESLACHTSSTEREOTYPES: EEN DUBBELE MORAAL? 

Op “mannelijke” taken wordt de prestatie van vrouwen gedevalueerd, en omgekeerd 

In een klassiek onderzoek van Goldberg evalueerde men teksten van een “mannelijke” (John) of een 
“vrouwelijke” (Joan) auteur 

• Teksten van mannelijke auteurs worden beoordeeld als “beter” en “meer  gezaghebbend” à ook 
vrouwen hebben tegenover andere vrouwen vooroordelen 

• Meta-analyse van recenter, soortgelijk onderzoek kwam echter tot nulresultaten  

 

Ondervertegenwoordiging van geslachten in bepaalde sectoren 

Mogelijke factoren: discriminatie, percepties, stereotypes, eigen keuzes,  seksisme/vijandige omgeving…? 

• Grote Amerikaanse studie: bij aanwerving beginnende professoren een duidelijke gender bias in het 
voordeel van vrouwen, inclusief in de  exacte wetenschappen. 

• Eens aangeworven, doen gelijk presterende vrouwen het even goed als mannen in academische 
carriere en promotie. 

• De ondervertegenwoordiging van vrouwen in het academische lijkt eerder kwestie van aanbod  (opt 
out), dan van vraag  

• Self-fulfilling prophecy  

o "Deze resultaten suggereren dat het een gunstige tijd is voor vrouwen die een loopbaan 
starten in de academische wetenschap. Berichten die het tegendeel beweren, kunnen 
vrouwen ontmoedigen om te solliciteren naar een [STEM] wetenschap" à  "noodzaak om 
self-handicapping en opting-out tegen te gaan" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIES? 

• Opleidingsniveau: algemene kloof intussen gedicht (en zelfs omgedraaid bij jongeren) 

• Stimuleren van keuze voor niet-geslachtsstereotype studies/beroepen/sectoren 

• Herzien van financiele waardering voor beroepen/sectoren ? 

 

6.3 AMBIVALENT SEKSISME 

Ambivalent seksisme bestaat uit 2 componenten 

• 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 
 

Hoewel ze heel verschillend lijken, is er een positieve correlatie tussen vijandigen welwillend seksisme 

• In landen met de grootste economische en politiek ongelijkheid, werden de hoogste niveaus van 
vijandig en welwillend seksisme vastgesteld 

• Vrouwen staan dikwijls positief tegenover welwillend seksisme 

• In landen met grote ongelijkheid tussen de geslachten is de steun voor welwillend seksisme bij 
vrouwen zelf hoger dan bij mannen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 14: DE DIVERSE SAMENLEVING 

1. DIVERSITEIT 

Diversiteit = de relatieve proportie van etnisch-culturele minderheden in de algemene populatie 

Putnam: diversiteit leidt tot 

• Verminderde solidariteit 
• Verhoogde sociale isolatie 
• Verminderd vertrouwen in minderheidsgroepen 
• Verminderd vertrouwen in mensen in het algemeen 

à Resultaten nog steeds geldig bij controle op variabelen als armoede, opleiding,… 

 

Maar er zijn toch inconsistente bevindingen! 

 

In 30% van de gevallen heeft diversiteit ofwel geen ofwel een 
negatief effect op variabelen 

In 40% van de gevallen heeft diversiteit een positief effect op 
variabelen 

à Welke effecten heeft diversiteit nu eigenlijk? Zijn de effecten 
afhankelijk van derde variabelen? 

 

 

Studie Van Assche 

We kijken naar: de diversiteit binnen een wijk 
+ de mate waarin de wijk bedreigend is 

Heeft dit invloed op: de attitudes tegenover 
etnische minderheden? 

Resultaten: 

• In het algemeen heeft diversiteit 
geen invloed op attitude 

• Wel een verschil tussen het de 
wijken! 

• Bedreigende wijken met meer 
diversiteit staan negatief tegenover etnische minderheden 

• Veilige wijken met meer diversiteit staan positief tegenover etnische minderheden 

 

 



1.1 IS DIVERSITEIT HET PROBLEEM? 

Deze 2 wijken zijn hetzelfde qua diversiteit, er 
zijn bij elks evenveel gele als blauwe bollen 

Maar ze verschillen wel in hoe ze verdeeld zijn 

Wijk 1 = maximale segregatie 

Wijk 2 = minimale segregatie 

 

In de wijken met hoge segregatie treden negatieve effecten op 

 

1.2 HYPERSEGREGATIE 

Hypergesegregeerde gemeenschappen = wijken die volledig bewoond worden door mensen uit etnisch 
culturele minderheidsgroepen (“ghetto’s) 

• Hechte groep met veel vertrouwen in elkaar 
• Sterk wantrouwen tegenover de meerderheid en andere minderheidsgroepen 
• Eigen normen, waarden en organisatie staan los van de algemene maatschappij 

o Is een verlies voor de globale maatschappij: ze kunnen er niet op ingrijpen 
o Disfunctionele normen en organisatie zijn gevaarlijk 

§ Bv.: Afro-Amerikanen in de VS zijn zowel vaakst dader als slachtoffer 

 

2. INTER-ETNISCH CONTACT 

2.1 DE CONTACTHYPOTHESE - ALLPORT 

“Positief contact leggen tussen leden van verschillende groepen vermindert vooroordelen” 

Indien racisme gereduceerd wil worden door direct contact, moeten aan vier voorwaarden voldaan worden 

1. Gelijke status van de groepen die in contact komen 
2. Persoonlijke interactie tussen de leden van de groepen 
3. Coöperatief gedrag, men wil bovengeschikte doelen bereiken 
4. Ondersteuning door sociale normen en daarenboven vrijwillig 

Deze voorwaarden worden eerder faciliterend dan noodzakelijk gezien. Ze zijn niet allemaal noodzakelijk maar 
aan hoe meer voorwaarden worden voldaan, hoe een postiever effect je krijgt. 

2.2 SCHOOLDESEGREGATIE IN DE VS 

Is desegregatie (2 groepen met elkaar verenigen) de oplossing van alle problemen? 

• Schooldesegregatie: witte en zwarte school worden bij elkaar geplaatst 
• Geen voldoening aan de vier voorwaarden 

1. Gelijke status? 
§ Blanke en zwarte kinderen kwamen niet gelijk aan de start 



2. Persoonlijke interactie 
§ Neen  

3. Gemeenschappelijk doel? 
§ In klascontext is er eerder competitie tss 

leerlingen dan samenwerking 
4. Ondersteuning door sociale norm? 

§ Heel controversieel en heel veel protest 

 

Na schooldesegregatie was in iets meer dan de helft van de studies juist een 
toename van vooroordelen over de andere groep 

 

Segregatie in de wereld 

Bv.: Chigaco 

• Zeer diverse buurt 
• Maar heel gesegregeerd 
• Scholen die zich bv in het oranje (hispanic) gebied 

bevinden, zullen dan ook veel meer latino’s in hun 
scholen hebben 

Bv.: Sacramento 

• Zeer veel diversiteit 
• Veel integratie, weinig segregatie 

Bv.: Singapore 

• In Singapore 3 grote bevolkingsgroepen: Chinese, Malasian, Idian 
• Je geeft aan in welke blok je zou willen wonen en wat je etniciteit is 
• Er wordt weergegeven of je al dan niet in de blok mag wonen, elke blok moet een bepaalde diversiteit 

behalen 

Bv.: wetsvoorstel Denemarken 

• Geen enkele buurt in Denemarken mag meer dan 30% niet-Westerse roots hebben 
• Indien dat wel zo is neemt het risico toe dat er religieus of cultureel parallelle samenlevingen ontstaan 

 

2.3 LANGDURIG CONTACT EN VRIENDSCHAPPEN 

Ipv groepen kortdurig samen te zetten, heeft langdurig contact sterkere effecten op attitude tegenover 
etnische minderheden 

• Bv.: bij studenten die een kamer delen van een ander ras zien we zowel bij wit als zwart een afname 
in vooroordelen 

• Bij vriendschap is vooral persoonlijke interactie heel hoog en status erg gelijk (vier voorwaarden) 



Jackie Robinson: een succesverhaal 

Jackie is de eerst zwarte Amerikaan die bij de Mayor League mocht spelen, die eigenlijk enkel voor blanke 
personen bedoelt is. 

• Gelijke status 
• Persoonlijke interactie: spelen samen 
• Coöperatief gedrag: spelen samen om te winnen 
• Ondersteuning door sociale normen: hierbij autoriteit, de coach 

 

2.4 COGNITIEVE EN AFFECTIEVE GEVOLGEN VAN CONTACT 

Cognitieve gevolgen: 

• Kennistoename 
• Gewijzigde groepsrepresentatie: verschillende mogelijkheden (zie tekening voor verduidelijking) 

o Decategorisatiemodel: door contact tussen leden van verschillende groepen, worden 
personen niet meer als lid van een bepaalde groep gezien 

o Hercategorisatiemodel: door contact tussen leden van verschillende groepen, wordt een 
nieuwe groep gevormd die beide groepen bevatten 

o Gemeenschappelijk differentiatiemodel: er zijn verschillende groepen die door een 
gemeenschappelijk doel verbonden zijn. Wanneer de bindende factor wegvalt valt de groep 
ook weg 

o Duale identiteitsmodel: de oorspronkelijke groepen blijven bestaan met hun sub-groep 
identiteit, waarboven ook nog eens een nieuwe groep met overkoepelende identiteit komt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hercategorisatie en decategorisatie in een exprimentele setting 

• 2 teams moeten apart een probleem oplossen 
• Worden daarna verenigd en moeten het gezamenlijk opnieuw bekijken 
• 3 condities: (1) de twee groepen blijven apart van elkaar, (2) het zijn nu allemaal aparte individuen, 

decategorisatie (3) het wordt één nieuwe groep, hercategorisatie 



Hoe beoordelen ze ieder groepslid? 

• Twee groepen blijven: leden van de eigen groep worden positiever beoordeeld 
• Allemaal individuen: leden van de oorspronkelijke groep worden minder positief beoordeeld, ingroup-

favoritisme valt weg 
• Eén nieuwe groep: de groep die oorspronkelijk de outgroep was, krijgt nu en nieuwe ingroep bonus 

 

 

 

 

 

 

 

Affectieve gevolgen: 

• Verminderde intergroep-angst 
o 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 

• Verhoogde empathie: sympathie, medeleven 
 

2.5 DIVERSITEIT EN CONTACT 

Enerzijds: diversiteit kan dreigingsperceptie 
oproepen, leidt tot meer vooroordelen 

Anderzijds kan diversiteit ook leiden tot meer 
intergroep contact, leidt tot minder 
vooroordelen 

 

 

3. PROBLEMEN MET INTERETNISCH CONTACT 

3.1 SPONTAAN OPZOEKEN 

We gaan mensen van een andere etniciteit niet spontaan opzoeken 

De realiteit van intergroepcontact: 

• Zeer groot aantal (81%) van de blanken hebben geen enkel contact met zwarte wijkbewoners 

• 70% van de blanke Amerikanen heeft geen enkele zwarte Amerikaan als vriend 

• Minder dan 10% van de blanken en zwarten hebben meer dan een ‘klein aantal vrienden van een 
andere raciale groep’ 



Bv.: studentenrestaurant 

• Mensen uit verschillende groepen zijn niet geneigd elkaar spontaan op te zoeken 
• “Chinese corner” 

 

Bv.: strand Zuid-Afrika 

 

Plan na afschaffing ‘apartheid’ 

• Mensen segregeren spontaan en 
automatisch 

• Gaat niet over geen contact willen 
hebben met een bepaalde groep 
maar over je op je gemak te voelen 
bij mensen die iets gemeen-
schappelijk hebben 

 

 

 

 

3.2 CONTACTERVARINGEN 

Problematisch intergroupcontact: men wil niet racistisch overkomen 

• Meta-stereotypen: hoe je zelf denkt dat de andere groep over jou denkt 

o 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 

 

Negatief contact 

• Leidt tot meer vooroordelen 
• Assymetrie in sterkte: negatief intergroupcontact heeft een sterker effect dan positief intergroup 

contact 

Contact bij bevooroordeelde personen 

• Betere effecten van positief contact 
• Slechtere effecten van negatief contact 

 

 



3.3 SOLLICITATIESETTING 

Probleem 1: uitgenodigd worden 

• Vooroordelen zorgen ervoor dat etnisch-culturele  minderheden minder snel uitgenodigd worden 

Probleem 2: het moeizame gesprek 

• Positieve verwachtingen interviewer 
o Open en vriendelijke houding tijdens het gesprek 
o Geruststellend effect op de sollicitant 

• Negatieve verwachtingen 
o Afstand en minder tijd nemen 
o Verhoogt nervositeit en onhandigheid bij sollicitant 

• Of meta-stereotypen 

 

3.4 NA HET CONTACT 

Conflictmodel: kan positief contact verandering in de weg staan? 

• 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 

 

Groepen komen over competitief ofwel coöperatief met 
elkaar in contact 

Erna deelt iemand credits uit aan alle groepsleden: 

• Coöperatief: ze verwachtte bijna de helft vd credits te 
krijgen maar kregen er minder 

• Competitief: kregen meer credits dan ze verwachten 

 

 

 

Maar: positief intergroepcontact kan wel leiden tot ‘solidaire collectieve actie’ bij de meerderheid 

• De meerderheidsgroep heeft beter begrip voor de positie van de minderheidsgroep 

 

 

 

 



3.5 MULTICULTURALISME 

Steunt op duale identiteit 

• Bevorderen groepsidentiteit; 
o Bv.: ondersteunen van belangenverenigingen, eigen scholen, gebedshuizen… 

• Bevorderen overkoepelende identiteit 
o Bv.: makkelijk en snel verlenen van de nationaliteit van het gastland 

ó Assimilatie 

Multiculturalisme of assimilatie? 

 

 

 

 

!! Landen die inzetten op assimilatie kunnen op sommige vlakken betere resultaten voorleggen 

Bv.: tewerkstellingsgraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multiculturalisme versus polyculturalisme (~interculturalisme) 

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

• Culturen evolueren door invloed van elkaar 

 

 

 

 



Paradigma Universalisme Culturalisme Polyculturalisme 

Ideologie  Kleurenblindheid Multiculturalisme Interculturalisme 

Policy Bekom gelijkheid door 
uniforme criteria en 
behandeling 

Bewaar verschillende 
culturen, naast elkaar 

Stimuleer intercultureel 
contact en dialoog 

Als ontvanger Onderdruk gedachten over 
etniciteit 

Erken de ander zijn cultuur Herken iemand anders zijn 
pluraliteit 

Als actor Laat etnische gewoontes 
vallen 

Authetisch handelen door 
zich aan zuivere tradities te 
houden 

Combineer cultuurlijnen en 
hernieuw ze 

 

Gevaren universalisme 

• Negeer onbewuste vooroordelen 
• Mogelijke rebound effecten: wanneer je zegt iets niet te doen, gaan we het toch doen 
• Negeert ongelijke kansen 

Gevaren culturalisme 

• Vergroot belang van scheidingslijnen tussen culturen 
• Ontmoedigd subgroepen binnen cultuur 
• Kan stereotiepen verhogen 
• Verbiedt dialoog rond culturele waarden 

Gevaren polyculturalisme 

• Verlies van culturele stabiliteit/epistemische zekerheid 
• Weigering om anderen toe te laten in cultuur 

 

4. PUZZELKLAS EN AFFIRMATIEVE ACTIE 

4.1 DE IDEALE SCHOOL (PUZZELKLAS) 

De jigsaw-classroom methode 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 

• Studenten evalueerden school en collega’s op positieve wijze 
• Hogere zelfwaardering 
• Minder bevooroordeeldheid 
• Schoolprestaties van de minderheden stegen 

4.2 POSITIEVE ACTIE: HARDE EN ZACHTE MAATREGELEN 

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



Vormen van affirmatieve actie 

1. Mogelijkheden scheppen 

2. Gelijke kansen verzekeren 

3. Voorkeursbehandeling 
o Klein positief gewicht: 2 kandidaten zijn qua 

prestaties niet te onderscheiden, je kiest voor 
de minder vertegenwoordigde etnische groep 

o Groot positief gewicht: iemand wordt 
gekozen omdat hij uit de juiste categorie 
komt, niet omdat hij over de beste 
capaciteiten beschikt 

o Quota: iemand die niet tot de minder 
vertegenwoordigde sociale catgeorie behoort, kan niet gekozen worden 

 

4.3 AANVAARDING VAN AFFIRMATIEVE ACTIE 

o Kloof tussen politiek links en rechts 
o Kloof tussen bevooroordeelden en benadeelden 
o Vooral strengere vormen van voorkeursbehandeling worden moeilijk aanvaard 

 

4.4 TEGENSTANDERS VAN AFFIRMATIEVE ACTIE 

• Meritocratie overtuigingen, eerder dan bevooroordeeldheid, hangen samen met attitudes t.o.v. 
affirmatieve actie 

• Wel voorstanders van AA wanneer verdienstelijke minderheden “objectief” gediscrimineerd worden 

• Context & implementatie 

o Distributieve onrechtvaardigheid (ongelijk verdelen) 
o Procedurele rechtvaardigheid (worden de juiste precedures gebruikt ne worden ze juist 

toegepast) 
 

4.5 PSYCHISCHE DIMENSIE VAN VOORKEURSBEHANDELING DOOR QUOTA 

Mogelijke keerzijde voor de bevoordeelde groepsleden 

Studies over AA op basis van geslacht 

• De bevoordeelde vindt de procedure zelf ook onrechtvaardig 
• Collega’s hebben twijfels over hun competentie 
• Neiging om eigen sucessen minder aan de eigen capaciteiten toe te schrijven 
• AA is vorm van hulp à bevestigt het gevoel dat anderen hen minder vinden 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Iedereen lost test op, ieder groepje krijgt leider 

In elk groepje zitten een aantal mannen en één vrouw à vrouw werd gekozen als leider 

• Verdienste: vrouw had hoogste score dus mag leider 
• Beoordeeld equivalentie: vrouw had samen met iemand anders hogste score 
• Beoordeeld minimale eisen: minimum vereiste en wie erboven zit kan leider zijn -> vrouw  
• Beooordeeld absoluut: gewoon vrouw kiezen omdat het een vrouw is 

 

Hoe kunnen we affirmatieve actie dan het best implementeren? Een gebalanceerde benadering 

• Omschrijf AA beleid heel nauwkeurig 
• Zet sterk in op lichte vormen 
• Maak zeker duidelijk dat capaciteiten een belangrijke rol spelen en voldoende zijn voor de functie 
• Strikte quota vermijden 

o Wordt moeilijk aanvaard door meerderheid 
o Plaatst bevoordeelde mogelijks in een zelf moeilijk te aanvaarden positie 

 

5. EFFECTEN VAN GOEDBEDOELDE MAATREGELEN, MEDIA, WETTEN EN REGELS 

5.1 EDUCATIE 

Doel: kennis over de outgroep vergroten en/of ervaren wat het is om ertoe te bheoren 

• Bv.: Jane Eliot: brown eyes blue eyes 

 

5.2 MEDIA 

• Extreme gevallen ten slechte 
• Ten goede? 

o Weinig effect op persoonlijke opvattingen 
o Wel effecten op de perceptie van algemene normen 

Mogelijke valkuilen: ondervertegenwoordiging, onrealistisch, ongewild stereotype-bevestigend 



5.3 WETTEN EN REGELS 

Straffen van daders: 

• Maximaal aanpassen van het gedrag, niet de attitudes 
• Kan averechts werken via onrechtvaardigheidsgevoel 

Het brede publiek: 

• Effect afhankelijk van de perceptie van de sociale norm 
o Reactantie 
o Sancties op zich kunnen verkeerde sociale norm suggereren 
o Algemeen proces: lage pakkans kan gedrag uitlokken 

• Kan enkel echt effectief als ze breed gedragen worden 

 

5.4 INVLOED VAN OMGEVING EN SOCIALE NORMEN 

“Extended contact” = de uitgebreide contacthypothese stelt dat de kennis dat een lid van de ingroep een 
nauwe band heeft met een lid van de uitgroep, kan leiden tot positievere attitudes ten aanzien van de 
intergroep 

• Contact per associatie 
• Is in het bijzonder nuttig bij mensen met weinig direct contact en mensen met hoge RWA (angst) 

Invloed ouders en vrienden 

Sociale normen 

• Enkel als ze breed gedragen worden kunnen ze op termijn individuele attidtudes veranderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOOFDSTUK 11: DE SOCIAALPSYCHOLOGISCHE BASIS VAN GROEPEN 

11.1 KENMERKEN VAN GROEPEN 

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

1. Directe interacties met elkaar 
2. Gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie 
3. Een gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot 

 

Collectiviteit = mensen begaan een gemeenschappelijke activiteit maar met minimale directe interactie 

11.1.1 BASISFUNCTIES VAN GROEPEN 

Waarom? 

• Evolutionair perspectief: in groepsverband meer overlevings- en voorplantingskansen 

• Verwerven van sociale status en identiteit 

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

o Individuele verschillen in de mate van behoefte hieraan 

• Sociale interdependentie: leden zijn van elkaars prestatie afhankelijk om het gemeenschappelijke 
doel te bereiken 

 

11.1.2 DE GROEP ALS VEILIGE HAVEN 

Vooral in stressvolle situaties ervaart men een sterke nood om bij anderen te zijn 

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

o Bv.: pp die elektroshocks verwachtten kiezen om met andere nerveuze deelnemers te 
wachten ipv alleen 

o Enkel in angstige situaties, in genante situaties willen we alleen zijn 
o We kunnen onze emotionele reactie vergelijken met die van anderen 

 
• Personen die voor een bedreiging staan gaan anderen opzoeken  om duidelijkheid te scheppen over 

het gevaar waarin ze zich verkeren 

 

11.1.3 GROEPSGROOTTE 

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

• Neocortexratio gerelateerd aan het maximumaantal individuen iemand persoonlijk contact mee kan 
onderhouden 

• De mens kan 150 betekenisvolle relaties aan à bij diersoorten ligt dit aantal lager 
o Grotere groep: te veel informatie over alle leden om te kunnen verwerken 



11.1.4 GROEPSTERRITORIUM 

Territoria = specifieke gebieden die door een individu of een groep opeëist, gemarkeerd en verdedid worden 
tegen indringing van anderen 

• Zowel groepsleden als anderen hebben de neiging om territoria te respecteren, waardoor het bij 
consensus afgebakende ruimtes worden 

• Bv.: waneer we moeten kiezen om door een smalle doorgang te lopen of door de ruimte van een 
groep, kiezen we in 75% van de gevallen voor de smalle ruimte 

o Wanneer de groep vervangen wordt door vaten, kiest slechts 25% voor de smalle gang 

Het afbakenen van een territorium geeft ons comfort en doet ons veilig en vertrouwd voelen 

Ook de ruimtelijke configuratie heeft invloed op territoriumvorming 

• Studentenhuis met lange gang versus studentenhuis met blokken die uitkomen op één 
gemeenschappelijke ruimte 

• Studentenhuis met blokken zijn meer tevreden, leggen makkelijker sociale contacten 

Nood aan persoonlijke ruimte 

• Te veel interacties met groepsleden werkt verstikkend en verdringend 
• Nodig om persoonlijke identiteit te uiten 

Hoge densiteit (weinig plaats) 

• Experimenten bij ratten toonden aan dat bij hoge densiteit er meer disfunctioneel gedrag en minder 
functioneel gedrag optrad 

• Bv.: het sealab programma 

 

11.2 GROEPSSTRUCTUUR 

11.2.1 NORMEN EN ROLLEN 

Groepsnormen beperken, stimuleren en reguleren het gedrag van groepsleden 

• Drankverbruik, kledij… 
• Reiken een referentiekader aan 

Groepsnormen hebben een prescriptieve en descriptieve component 
• Prescriptief (voorschrijven) = ‘wat zou moeten’ à meer evaluatief geladen 

o Bv.: beleefdheid en eerlijkheid 

• Descriptief (beschrijven) = ‘wat is’ 

o Experiment Sherif autokenetisch effect à extremist (schat grote bewegingsafstand van 
lichtje) bepaald voor een stukje mee de groepsnorm 

o Ook wanneer extremist vervangen wordt, blijft de geschatte uitwijking groter 

o Pas na 5-6 keer vervangen van groepsleden wordt de groepsnorm weer minder extreem 
= sticky norms 

 



Groepsrollen zijn de verzameling verwachte gedragingen van groepsleden 

• Instrumentele groepsrollen = gericht op het bereiken van de doelstellingen van de groep 

• Expressieve groepsrollen = emotionele ondersteuning, bevorderen van groepsgevoel, groepscohesie 

Er bestaat een stereotype dat vrouwen minder goed dan mannen met elkaar kunnen samenwerken in groep 

• Mannen meer taakgerichte gedragingen (instrumenteel) 
• Vrouwen meer begaan met mensen (expressief) 
• Na verder onderzoek: belang van status 

o Feedback die competentie aanduidt à meer taakgericht 
o Negatieve feedback à sociaal-emotionele rol 
o Diffuus statuskenmerk = een individueel kenmerk, zoals geslacht en etnische achtergrond, 

waaruit we ten onrechte de bekwaamheid van het indiviu afleiden 

Rolambiguïtiet  
• = de mate waarin het groepslid een gebrekkig zicht heeft op welke gedragingen van hem of haar 

worden verwacht 

• Leidt tot verminderde productiviteit 

• Leidt tot verminderde extrarolgedragingen = spontane gedragingen ten gunste van de groep of de 
organisatie 

• Leidt tot stress en burn-out 

 

11.2.2 DE AFFECTIEVE STRUCTUUR VAN DE GROEP 

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

• Moeilijk concept: omvat het de aantrekkingskracht tussen groepsleden of de aantrekkingskracht tot 
de groep als geheel? Of beide? 

Samenhang tussen groepsleden wordt bevorderd door: 
1. Aantal en intensiteit van de interacties 

2. Verhoogd engagement voor de groepstaak 

3. Aantrekkingskracht van de groepsleden en gelijkenis 

4. Externe factoren: bedreiging en gevaar 
• Rally around the flag = bij dreiging staan we massaal achter de leider 

 

Directe gevolgen van groepscohesie 

• Positief: minder verloop, minder absentie 
• Negatief: remt creativiteit, bevordert conformiteit, verwerping van dissidente opvattingen 

Relatie tussen cohesie en productiviteit 

• Cohesie invloed op prestatie 
• Omgekeerd effect even belangrijk: productitviteit invloedo p cohesie 
• Richting van verband cohesie en productiviteit afhankelijk van groepsnormen 



o Bv.: verhoogde cohesie in groepen met pro productiviteitsnormen leidt tot betere 
groepsprestaties 

o Bv.: verhoogde cohesie in groepen met defectieve groepsnormen leidt tot mindere 
groepsprestaties 

 

11.2.3 DE COMMUNICATIESTRUCTUUR 

Communicatienetwerken = patronen 
van informatietransmissie en -
uitwisseling tussen groepsleden 

Centralisatie: in welke mate kunnen we 
elk groepslid aanspreken? (minimale 
centralisatie = optimaal) 

Taakcomplexiteit: bij complexe taken is 
een gedecentraliseerd netwerk vereist. 
Bij eenvoudige taken is een 
gecentraliseerd netwerk vereist 

Twee soorten groepsleden 

1. Centrale leden (roos) 
2. Perifere/marginale leden (blauw) = bij sterke centralisatie minder content met de groep 

Wanneer groepen groter worden is een enkel netwerk niet mogelijk, er moet een hiërarchische structuur 
worden opgebouwd 

• Opwaartse communicatie minder frequent en gecontroleerd 
• Bad news travels slowly, vooral als het naar boven in de hiërarchie moet 

 

11.2.4 GROEPSSAMENSTELLING EN DIVERSITEIT 

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

• Groepsprestatie wordt voorspelt door de som van de bekwaamheden van ieder individu 

Taakgerichte diversiteit = de mate waarin een groep is samengesteld uit leden die verschillen op het vlak van 
talent en bekwaamheden 

• Voordelen: grotere mix van bekwaamheden en talenten + toename gezichtspunten 

• Nadelen: toegenomen conflict 
• Er zijn zowel groepsleden nodig die geschikt zijn voor de taak als leden die in staat zijn tot effectieve 

communicatie (sociaalgericht) 

 

 



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

• Dikwijls geponeerd als een wenselijk kenmerk, vanwege ed diverse gezichtspunten 
• Wel enkele problemen 

o Diffuus statuskenmerk 

§ Hinderen de correcte toewijzing om rollen te verdelen  

o Similariteit-attractie 

o Dikwijls negatieve effecten op prestatie door misverstanden, kliekvorming 

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

 

Studie Watson: vergelijking prestatie homogene en heterogene groepen 

Tijdens eerste deel van de studie 
rapporteerden de homogene groep een 
grotere efficiëntie dan de heterogene groep 

De heterogene groepen hadden moeite met 
overeenstemming te vinden over wat nu 
belangrijk is en wat niet 

Tegen het einde ebde dit verschil weg en 
waren prestaties van beide groepen 
vergelijkbaar 

à Reden is niet dat ze ‘anders naar de 
zaken kijken’ maar dat ze de verwachting 
hebben dat ze een andere visie hebben + 
onzekerheid die in heterogene teams voorkomen kunnen aanleiding geven tot meer kritische instelling en 
complexer denken 

 

11.3 MACHT EN LEIDERSCHAP 

11.3.1 MACHT 

Macht = de asymetrische controle over waardevolle middelen in sociale relaties 

• Kan gaan over materiële voordelen maar ook over niet-tastbare elementen 
• Macht is een kenmerk van sociale relaties maar kan eveneens impact hebben op het individu 

Zes machtsbronnen, hoe meer naar onder in de kader, hoe groter het bereik van jouw macht 

Beloningsmacht De machthebber kan een ondergeschikte belonen 

Bestraffingsmacht De machthebber kan een ondergeschikte bestraffen 

Legitieme macht De machthebber heeft de bevoegdheid om een ondergeschikte een 
bepaald gedrag voor te schrijven 



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

Deskundigheidsmacht De machthebber heeft macht over een ondergeschikte omdat de 
onderschikte de machthebber kennis en deskundigheid toeschrijft 

Informatiemacht De machthebber heeft macht over een ondergeschikte wanneer de 
machthebber over goede argumenten beschikt die de ondergeschikte 
overtuigen 

 

Corrupteert macht? 

• Kipnis: mensen worden door macht oneerlijk en corrupt. Klopt dat? 

• Macht versterkt de uiting van individuele tendensen, waardoor slechte mensen nog meer slechte 
gedragingen stellen en goede mensen ‘beter’ worden 

o Onderzoek DeCelles morele identiteit 
o Morele identiteit = de mate waarin morele aspecten een belangrijk deel van het zelfconcept 

vormen 
§ Macht zorgde ervoor dat individuen met een hoge mate aan morele identiteit 

minder punten namen 

§ Terwijl de individuen met lage morele identiteit meer punten voor zichzelf hielden 

 

Macht versus leiderschap 

• Leiderschap is geen macht over mensen 
• Leiderschap handelt over macht met mensen, over de wederkerige relatie tussen leider en volger 

 

11.3.2 KLASSIEKE LEIDERSCHAPSBENADERINGEN 

Leiderschap = de bekwaamheid om groepsleden ertoe te bewegen hun persoonlijke doelstellingen 
ondergeschikt te maken aan het bereiken van groepsdoelstellingen 

1. Traitmodellen (trektheorieën) 
• Identificatie van de typische eigenschappen die een leider moet hebben 

o Bv.: cognitieve capaciteiten, gedrevenheid, creativiteit, zelfvertrouwen… 
o Maar ook uiterlijke kenmerken bv groot gestalte (ó Napoleon) 

• Bv.: grote-figuren-theorie: loop van de geschiedenis wordt bepaald door buitengewone 
individuen 
 

2. State modellen (situationele benadering van leiderschap) 
• Beklemtoning belang situatie, tijd, plaats en omstandigheden 

• Naarmate de behoeften, verwachtingen en middelen van de groep veranderen. Verandert 
ook het profiel voor wie best geschikt is als leider 

• Populariteit George Busch steeg aanzienlijk na 9/11 

 



3. Contingentiemodellen van leiderschap 

• De effectiviteit van de leider hangt af van zijn persoonlijke kwaliteiten en de mate waarin hij 
situationele controle heeft 

• Fiedler: twee types leiderschapsgedrag 
o Taakgericht 
o Relatiegericht 
à Mate waarin deze twee types effectief zijn, hangt af van de situationele controle 
die de leider heeft 

• Situationele controle hangt af van drie omstandigheden 
o Aard van relaties in groep 
o Duidelijkheid groepstaak 
o Sterkte macht van de leider 

 

11.3.3 DYNAMISCHE MODELLEN VAN LEIDERSCHAP 

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

• Ondergeschikten zijn geen passieve, anonieme wezens 

Hollander onderscheidt twee belangrijke types van leider-volger stijlen 

1. Transactionele leider 

o = leiderschap waarbij de ondergeschikten de leider volgen en steunen omdat hij of zij hen 
een duidelijk doel bezorgt en een beleid van belonen voert 

o Wat de leider doet, hangt af van wat jij doet 

o 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. Transformationele leider 

o = leiderschap dat ondergeschikten ertoe aanzet hun eigen belangen ondergeschikt te maken 
aan de groepsbelangen 

o Kenmerken van een transformationele leider 

 

Charisma Heeft een visie; krijgt vertrouwen en is geloofwaardig; bevordert 
de identificatie van de volgelingen met de groep 

Inspiratie Verhoogt het optimisme en het enthousiasme en wekt positieve 
emoties op met zijn/haar communicatie 

Intellectuele aanmoediging Moedigt actief een herziening aan van bestaande waarden en 
assumpties; staat voor creativiteit en intellectuele  vaardigheden 

Geïndividualiseerde aanpak De groepsleden voelen zich persoonlijk betrokken; de leider 
besteedt aandacht aan alle leden, treedt op als  raadgever en 
geeft feedback op een manier die makkelijk te  aanvaarden en te 
begrijpen is, en die relevant is voor de  persoonlijke ontwikkeling 



Voorbeelden transformationele leiders 

• Ghandi 
• Nelson Mandela 
• Paus Franciscus 
• Dalai Lama 

Transformationeel leiderschap kan ten dele aangeleerd worden 

Pseudo-transformationele leiders = leiders die eerder emotie dan rede aanspreken, waarbij naïeve 
volgelingen zodaning gemanipuleerd worden dat ze de persoonlijke belangen van de leider dienen 

• Bv.: Hitler 

 

11.3.4 TOXISCH LEIDERSCHAP 

Pseudotransformationele leiders zijn vaak ook toxisch 

• Corruptie, sabotage en manipulatie, alsook  onethische, illegale en criminele  gedragingen, behoren 
tot het repertorium  van toxische leiders 

• De groep wordt gehanteerd als middel tot  persoonlijk succes 

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

• Toxisch leiderschap is misleidende term, uiteindelijk gaat het over brute machtsuitoefenings die enkel 
de persoonlijke ambities van de leider dient 

 

Het integratief model van toxisch leiderschap van Padilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bad personality theory 

Positieve correlatie tussen statuspositie en de aanwezigheid van ‘slechte persoonlijkheid’ 

Met ‘slechte persoonlijkheid’ bedoelen we volgende Dark Traid Traits 

1. Narcisme (opgeblazen ego dat niet stabiel is) 
2. Machiavellisme (manipulatieve oriëntatie) 
3. Psychopathie (neiging tot antisociaal en agressief gedrag) 

Volgertypes van toxische leiders 

1. Samenzweerdes: doen mee met de leider om de eigen ambities waar te maken 
2. Conformisten: laten de leider betijen uit angst 

 

11.3.5 BESLISSINGEN VAN DE LEIDER 

Een van de meest fundamentele taken die leiders vervullen, hebben te maken met de verdeling van 
uitkomsten. Deze beslisingen variëren in: 

• Distributieve rechtvaardigheid 
o Is er een eerlijke verdeling van materiële uitkomsten? 

 
• Prodecurele rechtvaardigheid 

o Zijn er eerlijke procedures gevolgd om tot beslissingen te komen? 
o Het ervaren van procedurele rechtvaardigheid is heel belangrijk, wanneer een beslissing als 

distributief oneerlijk wordt ervaren 

Zes criteria voor procedurele eerlijkheid 

Inspraak Groepsleden worden tijdens het beslissingsproces gehoord en naar hun 
mening  gevraagd 

Consistent Regels worden voor iedereen en altijd  toegepast 

Vrij van vertekening Regels bevoordelen niemand op a-prioriwijze 

Accuraatheid Men gebruikt accurate informatie in het  beslissingsproces 

Corrigeerbaarheid Bij fouten kan men het beslissingsproces  overdoen 

Ethisch Regels volgen de gangbare ethische en morele  normen 

Gevolgen procedurele eerlijkheid (PE) 

• Hoge PE bevordert coöperatie, extra-rol gedrag, interpersoonlijke relatie 
• Lage PE leidt tot boosheid en frustratie, bevordert negatieve counter productieve gedragingen 

Theoretische modelen van PE 

• Relationele modellen: PE heeft signaalwaarde voor reputatie en inclusie 

• Onzekerheidsreductie: PE zorgt er voor dat we meer zeker zijn dat de leider ons positief evalueert, dat 
de taak goed afgehandeld werd, etc… 

 



Eerlijkheid en ethisch gedrag vanwege leiders zetten groepsleden aan om hun best te doen 

11.4 DE AANWEZIGHEID VAN ANDERE GROEPEN 

De aanwezigheid van andere groepen (uitgroepen) heeft gevolgen voor de groep zelf (ingroep) 

De identiteit van het individu verschuift dus van de persoonlijke identiteit, naar de sociale identiteit 

11.4.1 IMPACT OP GROEPSGEDRAG 

Sociale identiteit = iemands bewustzijn om tot een bepaade sociale groep te behoren, waardoor deze persoon 
zichzelf definieert aan de hand van de eigenschappen van die groep en ook door anderen als dusdanig 
behandelt wil worden 

• Is flexibel, treedt op de voorgrond in een welbepaalde context (bv.: voetbalsupporters week vs 
weekend) 

Aanwezigheid van andere groepen zorgt dat het lidmaatschap cognitief geactiveerd wordt  

Er is een zekere relativiteit in hoe we naar onszelf kijken 

• Bv.: discussie lidmaatschap Turkije in de EU à itt alle Europese landen is de grootste godsdienst in 
Turkije de islam 

• Zorgde voor een nieuwe dimensie in onze Europese Identiteit: Christendom 

• Terwijl dit voorheen deze discussie veel minder speelde in de perceptie van de EU 
 

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

2 condities 

1. De 2 groepen (Ugent vs KULeuven) 
worden opvallend verdeeld 

2. Er wordt verteld dat de prestaties 
van de twee groepen vergeleken 
zullen worden 

à Hoogste prestatie wanneer de groepen 
duidelijk worden opgedeeld en er wordt 
verteld dat prestaties worden vergeleken 

 

11.4.2 IMPACT OP LEIDERSCHAP 

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

• Groepsleden die het dichst bij deze positie staan, hebben een grotere invloed in de groep dan minder 
typische leden 

• Het is dus niet de meest extreme positie 
• Leiders worden gezien als ‘een van ons’ en men twijfelt minder over hun motieven 



Nog voorwaarden voor effectief leiderschap: 

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

o Zolang we er van overtuigd zijn dat de leider in het belang van de groep ageert, zijn we 
geneigd fouten van de leider te vergeven eerder dan fouten van groepsleden 

• Leiders mogen niet passief binnen de beperkingen van de bestaande groepsidentiteit werken, maar 
actief het begrip van ‘wie we zijn’ vormgeven 

 

11.4.3 CONFLICT-ESCALATIE 

Conflictspriaal = gedrag van de ene groep veroorzaakt wraakactie van de andere groep. Wat op zijn beurt dan 
weert leidt tot een extremere reactie van de eerste partij en het conflict escaleert. 

Intergroep-publiekgoeddilemma 

• Eerst dienen groepsleden in elk van de 2 groepen te bepalen hoeveel ze tot de groepspot bijdragen 

• Daarna kunnen ze kiezen of ze een bonus willen krijgen door met de andere groep te coöpereren of in 
competitie te treden 

o Coöperatie: groepspot wordt over beide groepen verdeeld 
o Competitie: groepspot wordt over winnende groep verdeeld 

• Hoe meer we initieel bijdragen aan de groepspot, hoe competitiever we worden (= meer 
INTRAgroepcoöperatie bij INTERgroepcompetitie) 

 

Onvermogen tot complex denken en vertekende percepties: cognitief aspect van escalerend conflict 

Om agressief gedrag beter te begrijpen, is het noodzakelijk om de gebreken in menselijke informatieprocessen 
te onderzoeken. Een belangrijk concept hierbij is integratieve complexiteit 

• Hoge integratieve complexiteit: men weegt alle relevante prespectieven af en integreert die in één 
enkele coherente positie 

• Lage integratieve complexiteit: men houdt enkel rekening met één standpunt waar dogmatisch aan 
wordt vastgehouden 

à de mate van integratieve complexiteit voorspelt vijandigheden 
à laag niveau = vlugger overschakelen naar geweld 

 

Sociaal-emotionele processen die een vertekend beeld van de uitgroep geven 

• “Wat we in de vijand zien, ziet deze in ons” 
o Bv.: wij zien de vijand als leugenaars, maar zij beschouwen ons ook als leugenaars 

• Vijandig media fenomeen = vertekende perceptie van mediaberichtgeving waarbij we denken dat de  
media de kant kiezen van de tegenpartij 

• Groepsdenken 

• Infrahumanisatie en dehumanisatie 
o Dehumanisatie = de perceptie dat anderen niet menselijk of ‘submenselijk’ zijn 

 



HOOFDSTUK 12: GROEPSPRESTATIES 

12.1 COLLECTIEVE PROCESSEN 

12.1.1 SOCIALE FACILITATIE: ALS ANDEREN ONS OPWINDEN 

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

Co-actie = de individuele prestatie is identificeerbaar 

Sociale facilitatie = een vorm van samenwerking waarbij de kwantiteit en de kwaliteit van de individuele 
prestatie in aanwezigheid van anderen duidelijk identificeerbaar en meetbaar zijn 

• Aanwezigheid van anderen bij eenvoudige taken à betere prestatie 
• Aanwezigheid van anderen bij moeilijke taken à slechtere prestatie 

Triplett 

• Wielrenners rijden sneller per twee dan in een individuele tijdrit 
• Kinderen rollen sneller vislijn op bij de aanwezigheid van anderen 
• Aanwezigheid met anderen wekt het competitieve instinct op 

à Maar latere gemengde onderzoeksresultaten deden de interesse in sociale facillitatie dalen, totdat Zajonc 
kwam met zijn loutere-aanwezigheidstheorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bv.: mensen met veel ervaring hebben nood aan stress om tot een goede presentatie te komen. De 
aanwezigheid van anderen versterkt in dit geval de dominante respons, die voor een geoefende spreker ook 
vaak een correcte respons is. 

 

Sociale facilitatie is niet alleen typerend voor menselijke activiteiten maar ook voor dieren (kakkerlakken) 

• Lichtschuwe kakkerlakken worden in een verlichte doos geplaatst die d.m.v. een buis verbonden is 
met een veilige donkere doos. Hoe veel tijd hebben ze nodig om er te geraken? 

o Eenvoudige loopgang conditie: sneller per paar dan alleen 
o Complexe doolhof conditie: sneller alleen dan per paar 

• Hetzelfde vindt plaats wanneer ze niet samen lopen met iemand, maar dat er publiek is 
o Eenvoudige loopgangconditie: sneller met publiek 
o Complexe doolhof conditie: sneller alleen 

Dominante respons = de snelste reactie 
op een gegeven stimulus (bij makkelijke 
taken juist, bij moeilijke taken fout) 



DRIE HYPOTHESEN 

1. Loutere aanwezigheidstheorie (Zajonc) 

• Alleen sociale stimuli veroorzaken het sociale faccilitatie effect 
• Loutere aanwezigheid is een voldoende voorwaarden 

2. Verwachte evaluatietheorie (Cottrell) 

• De verwachting om door anderen beoordeeld te worden is essentieel 
• Sociale stimuli zijn noodzakelijk voor het sociale facillitatie effect 
• Loutere aanwezigheid is niet voldoende 
• Onderzoek: taak door observatie handlangers of twee geblinddoekte handlangers 

o Sociale facillitatie effect enkel gevonden bij niet-geblinddoekte 

3. Distractie-conflict theorie (Baron) 

• De aanwezige personen leiden de aandacht af en creëren een aandachtsconflict dat de 
arousal verhoogt 

• Sociale stimuli zijn niet noodzakelijk (bv.: ook bij luide muziek, opvallende objecten) 
• Aanwezigheid van afleidende stimuli leiden tot hogere takprestaties 
• Loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facillitatie 

à De drie verklaringen gelden voor specifieke situaties. Bijvoorbeeld in het kakkerlakken experiment is de 
loutere aanwezigheidstheorie de beste verklaring 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2 SOCIAAL LIJNTREKKEN: ALS ANDEREN ONS HELPEN 

Collectieve prestaties = enkel de collectieve output van de gemeenschappelijke individuele bijdrage is 
duidelijk. De individuele prestaties kunnen niet gemeten worden (ó co-actie) 

o Bv.: touwtrekken 

 

Sociaal lijntrekken = een afname van de individuele prestatie voor gemakkelijke taken door de aanwezigheid 
van anderen als gevolg van het samenvoegen van individuele bijdragen tot een groepsprestatie 

o Hoewel de teamprestatie bij grotere groepen stijgt, verminderen de individuele prestaties 
o Aanwezigheid van anderen reduceert de individueel geleverde bijdrage tot de groep 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Twee verklaringen voor dit fenomeen 

1. Coördinatieverlies 
• Afname in groepsprestatie door gebrek aan gelijktijdigheid van inspanningen 

2. Motivatieverlies 
• Afname in groepsprestatie door de gebrekkige motivatie van de groepsleden, waardoor de 

individuele input daalt 
• Iedereen vertrouwt erop dat de anderen de gewenste prestatie leveren, men is al snel 

tevreden met zijn bijdrage 

 

Geblinddoekt en met koptelefoon zo luid mogelijk klappen 

à Afhankelijk vd conditie dachten ze alleen te applaudisseren, in groep van twee of van zes 

à Enkel motivatieverliezen zijn mogelijk want bij 
klappen dient niet gecoördineerd te worden 

• Het verschil tussen de prestatie van de 
pseudogroepen en de echte groepen geeft 
een indicatie voor coördinatieverliezen 

• Het verschil tussen de potentiële 
productiviteit en de productiviteit van de 
pseudogroepen geeft de motivatieverliezen 
aan 

 

SOCIAAL LIJNTREKKEN TEGENGAAN 

Sociaal lijntrekken vermindert/verdwijnt indien 

• Taaknorm: mensen hebben een standaard beschikbaar waarmee ze hun prestatie kunnen vergelijken 

• De taak is betekenisvol voor wie ze uitvoert 

• Identificeerbaarheid van individuele inspanningen 

• Men gelooft dat zijn eigen inzet onontbeerlijk is voor een succesvol resultaat (= sociale compensatie) 

 



• Aanpakken van parasieten (free-riders) à  we moeten hen publiek terecht wijzen, ze krijgen zonder 
inspanningen evenveel als iemand die wel de nodige inspanningen leverde (bv.: niet klappen om de 
band een extra nummer te doen laten spelen) 

o Sukkelaar-effect = doordat parasieten geen inspanningen leveren, zullen mensen die 
normaal wel hun best willen doen ook verminderde inspanning leveren. Niemand wil degene 
zijn die inspanningen doet waarvan de rest profiteert 

• De groep sterk gewaardeerd wordt door de deelnemers (groepscohesie) 

• De deelnemers vrouwen zijn i.p.v. mannen 

• De deelnemers afkomstig zijn van Oosterse culturen i.p.v. Westerse landen 

 

 

12.1.3 COLLECTIEVE PROCESSEN: EEN INTEGRATIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het verenigde paradigma van sociale facilitatie en sociaal lijntrekken kent een centrale rol toe aan de 
mogelijke evaluatie door anderen 

• Wanneer de individuele prestaties kunnen worden geëvalueerd, verbetert de aanwezigheid van 
anderen de prestaties op gemakkelijke taken (sociale facilitatie) 

• Wanneer de individuele prestaties kunnen worden geëvalueerd, vermindert de aanwezigheid van 
anderen de prestaties op moeilijke taken (sociale facilitatie) 

• Wanneer de individuele prestaties worden samengevoegd, verminderd de aanwezigheid van anderen 
de prestaties op gemakkelijke taken (sociaal lijntrekken) 

• Wanneer de individuele prestaties worden samengevoegd, bevordert de aanwezigheid van anderen 
de prestaties op moeilijke taken (sociale compensatie) 

 

 



12.2 ONENIGHEID EN VERSCHILLENDE OPINIES 

In dit deel hebben we het over groepen 

12.2.1 OPINIEDEVIANTEN 

Men is het niet altijd eens met elkaar. Hoe werkt dit in groepen? 

Klassiek onderzoek Stanley en Schachter 

• Een case is zo opgesteld dat we een delinquent willen behandelen en terug op het rechte pad willen 
brengen 

• Groepsdiscussie: behandeling of opsluiting? 

• Vijf leden stemmen voor behandeling, twee handlangers stemmen voor opsluiting 
o ‘mode’ = handlanger die van begin al voor behandeling stemt 
o ‘deviant’ = handlanger die steevast bij zijn standpunt blijft 
o ‘slider’ = handlanger die stilaan zijn mening afzwakt naar behandeling 

• Hoeveel communicatie krijgt elk groepslid? 
o ‘slider’ = initieel veel communicatie maar verminderd nadat hij van mening is veranderd 
o ‘deviant’ = kreeg vier keer meer communicatie 

§ Cohesieve groepen: op het einde minder communicatie 
§ Niet-cohesieve groepen: op het einde piek communicatie 

Op het einde werd de deviant als minst populair en bekwaam geschat, vooral in cohesieve groepen. De slider 
en de mode werden even attractief beoordeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwarte-schaapeffect = ingroepsleden worden extremer beoordeeld dan uitgroepsleden, ofwel positiever bij 
goede prestatie ofwel negatiever bij slechte prestatie 

 

 



12.2.2 SOCIALE BESLISSINGSSCHEMA’S: NAAR DE ESSENTIE VAN GROEPSBEÏNVLOEDING 

Sociale beslissingsschema’s gebruiken de individuele keuzes om het latere groepsbesluit te kiezen 

• Bv.: we moeten een kleur voor een affische kiezen, drie mensen kiezen voor blauw, één voor geel en 
één voor rood. Welke kleur wordt het? 

 

Volgend schema geeft de theoretische verdeling van de zogenaamde meerderheids-equiprobabiliteitsregel 
weer, in een groep met vier leden die dienen te kiezen tussen drie alternatieven (A1, A2, A3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meerderheidsprobabiliteit: wanneer de meerderheid voor een bepaald alternatief kiest, wordt dit 
alternatief door de groep gekozen (schema: rechts) 

• Equiprobabiliteit: elk alternatief dat door minstens één groepslid gekozen wordt, maakt evenveel 
kans om gekozen te worden (schema: links) 
 

Taakonzekerheid heeft een impact op welke beslissingsregel gehanteerd wordt 

• Erg ambigue taken: groepsbeslissingen best ingeschat volgens de equiprobabiliteitsregel 
• Matige onzekerheid: groepen volgen de pluraliteitsregels 
• Lage onzekerheid: beslissingen worden bepaald door de meerderheidsregel 

 

De belangrijkste vraag is welke sociale beslissingsschema’s er bij verscheidene groepstaken gebruikt worden 

1. Probleemsoplossingstaken 
• Deze taken hebben een objectief aanwijsbaar correct antwoord (bv.: wiskundig vraagstuk) 
• Geldende SBS: ‘waarheid wint, mits ondersteunend’ 

2. Beoordelingstaken 
• Gaat om ethische en attitudionele beoordelingen à geen juist antwoord volgens logische 

regels 
• Geldende SBS: ‘meerderheid wint’ 



MINDER- EN MEERDERHEDEN 

De mate waarin een eenpersoonsfractie erin slaagt om andere groepsleden aan haar kant te krijgen wordt 
gebruikt als ijkpunt en gelijkgesteld met een aantrekkelijkheidskracht ‘1’ (= drawing power) 

• Meerderheidsfracties hebben een veel grotere DP dan kleinere fracties 

Men verondersteld eerst dat dit komt 
door informationele processen (= een 
groep van 5, heeft 5x meer 
argumenten) 

à Probleem: de aantrekkingskracht 
bij een bij een groep van 5 personen  
is niet 5, maar 189! 

à Verklaring: meerderheden 
oefenen niet enkel druk uit via 
informationele processen maar ook 
via normatieve processen. 
Groepsleden passen zich aan aan de 
meerderheid om niet af te wijken 

 

TOEPASSINGEN SBS: GERECHTSPSYCHOLOGIE 

De macht van de aantallen speelt ook bij rechtszaken. Jury’s beslissen volgens de meerderheidsregel, maar 
vertonen een neiging tot mildheid (= de tendens dat jury’s gemakkelijker tot vrijspraak te bewegen zijn dan tot 
veroordeling) 

Onderzoek met schijnjury’s (mock juries) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neiging tot mildheid!! 

• 5-1 ( 78% van de gevallen veroordeeld) 
• 1-5 ( 93% van de gevallen vrijspraak) 

 



12.2.3 GROEPSPOLARISATIE: DE WEG NAAR EXTREME POSITIES 

Gezond verstand: groepen kiezen meestal voor conservatieve oplossingen en gaan daardoor risico’s vermijden 

ó Onderzoek Stoner 

• Vroeg pp te kiezen tussen een meer en minder risicovol alternatief 
o Eerst individuele keuze 
o Daarna in groep tot beslissing komen 

• Resultaat: de groep nam risicovollere beslissingen dan de gemiddelde individuele beslissingen 

Risky shift = de tendens om in een groep risicovoller gedrag te stellen dan gemiddeld door de afzonderlijke 
individuen wordt gesteld 

 

Maar we nemen niet altijd riskante beslissingen 

• Cautious shift = groepen die zijn samengesteld uit voorzichtige mensen, zullen in groep nog minder 
risicovolle acties ondernemen 

• Bv.: kiezen tussen alternatieven die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen 

 

Groepspolarisatie = de overdrijving individuele tendensen door groepsdiscussie 

Twee processen ter verklaring: 

1. De overtuigende argumententheorie: theorie die stelt dat de attitudes van groepsleden extremer 
worden naarmate er door de groepsdiscussie meer overtuigende argumenten beschikbaar zijn 

2. Sociale vergelijking: ontdekken dat anderen jouw uitgesproken mening delen versterkt je eigen 
mening en verschuift de norm 

à Beide processen versterken elkaar 

 

12.3 PRESTATIES IN KLEINE, TAAKGERICHTE GROEPEN 

12.3.1 GROEPSPRESTATIE: ZIJN MEER HOOFDEN BETER DAN ÉÉN 

De relatie tussen potentieel en prestatie is niet eenvoudig, en hangt af van taakvereisten 

• Werkelijke groepsproductiviteit = potentiële productiviteit – procesverliezen 

Productiviteit hangt af van (1) de aard van de taak en de eisen die daardoor aan de samenwerking gesteld 
worden en (2) de mogelijkheden van de groepsleden 

Procesverliezen treden op door (1) coördinatieverliezen of (2) motivatieverliezen 

 

 

 



Met taakvereisten bedoelen we 

1. De mate waarin een taak opdeelbaar is 

• Sommige taken kunnen in kleine delen worden opgesplitst terwijl anderen onsplitsbaar zijn 

2. Het type van groepsuitkomst dat dient bereikt te worden (maximaliserende en optimaliserende 
uitkomsten) 

• Maximaliserende taken: vergen een zo groot mogelijke kwantitatieve output 

• Optimaliserende taken: vragen een kwaliteitsvolle, correcte uitkomst 

3. De regels waarmee de inbreng van individuen gecombineerd word in groepsproduct 
• Additieve taak  

o De groepsprestatie is gelijk aan de som van de individuele prestaties 

o Bv.: collecties voor goed doel, touw trekken, sneeuw ruimen 

 
• Conjunctieve taak 

o De groepsprestatie wordt bepaald door het groepslid met de zwakste capaciteiten 

o Bv.: team bergbeklimmers die de top willen bereiken, ploegentijdrit Ronde van 
Frankrijk 

 
• Disjunctieve taak 

o De groepsprestatie is in functie van de capaciteiten van het beste groepslid 

o Bv.: groepsquiz, probleemoplossende groep 

 
• Compenserende taak 

o Taken waarbij de groepsleden hun bijdragen op elke manier die ze maar willen 
kunnen combineren 

o Bij het bepalen van een gemiddelde, presteert de groep meestal goed 

o Indien een groepsoordeel te veel bepaald wordt door een dominantie, maar niet-
competent individu, dalen de prestaties 

 

Type taak Effect op productiviteit 

Additief Beter dan het beste groepslid 

Compenserend Beter dan de meeste groepsleden 

Disjunctief (objectief) Gelijk aan het beste groepslid 

Disjunctief (oordeel) Slechter dan het beste groepslid 

Conjunctief (ondeelbaar) Gelijk aan het slechtste groepslid 

Conjunctief (deelbaar) Beter dan het slechtste groepslid (als de subtaken goed verdeeld zijn) 

Deelbaar Afhankelijk van organisatie 

 

 



12.3.2 BRAINSTORMEN 

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

Basisprincipes (Axel Osborne) 

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

2. Hoe meer ideëen je lanceert, hoe beter 

3. Maak je geen zorgen omtrent de kwaliteit van de ideëen, ze kunnen immers achteraf beoordeeld 
worden op hun kwaliteit 

4. Alle ideeën zijn van de groep en iedereen kan dus voortbouwen of gebruik maken van elkaars 
bijdragen 

 

Nominale groepen (= waarin de leden individueel en onafhankelijk van elkaar brainstromen) produceren vaak 
meer en betere ideeën dan interactieve groepen 

• Brainstormgroepen behalen slechts de helft van de productie van nominale groepen met evenveel 
personen 

• Volgende tabel biedt een overzicht van enkele verklaringen voor de lage productviteit van de 
brainstormmethode in groepen 

Productieblokkering Doordat men naar anderen moet luisteren, brengt men zelf minder ideeën 
in de groep  

Profitariaat De motivatie om bij te dragen daalt wanneer anderen productief zijn 

Verwachte evaluatie Vrees voor kritiek van anderen, om als bizar over te komen 

Prestatiematching Zwakke initiële ideeën worden door de groepsleden van een brainstorm-
groep gematcht met even povere gedachten  

De zwakste prestatie kan door iedereen geëvenaard worden maar de 
beste prestatie niet, vandaar de nivellering van de groepsprestatie naar 
beneden toe 

 

Leden van brainstormgroepen… 

• Evalueren de eigen prestaties positiever dan individuen in nominale groepen 
• Denken dat de groep beter presteert 
• Vinden de taak leuk 

à Illusie van productiviteit 

 

 

 

 



Voordelen van elektronische brainstorming (via computer) 

• Groepsleden worden gestimuleerd door de ideeën van anderen te zien 

• Productieblokkering is geringer aangezien de discussie parallel verloopt en men zich concentreert op 
bepaalde discussiedraden 

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

• Evaluatieverwachting is geringer omdat de groepsleden anoniem kunnen bijdragen 

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

à Elektronisch brainstormen zou zelf betere prestaties leveren dan nominale groepen 

 

12.3.3 VERTEKENDE STEEKPROEFTREKKING 

Brainstorming bevordert de creativiteit, maar niet de objectiviteit en volledigheid van informatieverzameling 

Groepen bediscussiëren voordal gedeelde informatie, terwijl unieke informatie veel minder aan bod komt 

• Gedeelde informatie = kennis die door elk groepslid gekend is voorafgaan aan de groepsdiscussie 

• Unieke informatie = informatie die slechts voor één groepslid bekend is, brengt het groepslid die 
informatie niet in het gesprek, gaat de kennis verloren 

o Wordt zeer weinig vertelt tijdens groepsdiscussies 
o Deze informatie wordt daarbij veel minder herhaalt 
o Unieke informatie heeft weinig impact op de groepsbeslissing 

 

Vertekende steekproeftrekking = proces waarbij de kans groter is dat vooral gedeelde informatie gedeeld 
wordt, terwijl de unieke informatie wenig kans maakt om aan bod te komen 

 

Hidden profile = een gebrekkige uitwisseling van unieke informatie kan ertoe leiden dat verkeerde 
alternatieven verkozen worden 

• Het niet uitwisselen van unieke informatie is minder schadelijk wanneer de gedeelde en unieke 
informatie voordelig zijn voor hetzelfde beslissingsalternatief (en er dus geen hidden profile is) 
 

Enkele onderzoeksbevindingen 

• Reimer: een meta-analyse bracht aan het licht dat gemiddeld 54% van de gedeelde en 34% van de 
unieke informatie aan bod komt 

• Bewustzijn van het ongedeeld karakter van de informatie, verhoogt de kans dat ze medegedeeld 
wordt 

• Groepsnormen kunnen de uitwisseling van unieke informatie bevorderen 

• Naarmate een groep meer ervaring heeft, wordt gedeelde informatie meer beklemtoond 

 

 



Tabel: groepsleden moeten tussen 2 kandidaten (A of B) kiezen 

• De positieve items over kandidaat B zijn verborgen in unieke informatie. Elk groepslid heeft een 
positief item over B ter beschikking. 

• Om te achterhalen dat B de beste keuze is, dient de groep deze unieke informatie met elkaar uit te 
wisselen. Dan weten ze dat er vier positieve items over B te vertellen zijn 

• Hierin faalt de groep en wordt voor het verkeerde alternatief A gekozen (evenveel – als +) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS EN UNIEKE INFORMATIE 

In groepen waarin de leden relatief veel gedeelde informatie bediscussiëren, vinden ze hun medegroepsleden 
competenter, meer te vertouwen en vinden dat ze meer taakkennis hebben 

Status heeft effect op de mogelijkheden om unieke informatie in de groepsdiscussie te brengen 

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

• Unieke informatie vanwege experts of hogestatusleden wordt beter herinnerd 

 

12.3.4 GROEPSGEHEUGEN: SAMEN ONTHOUDEN 

Transactief geheugen = de groep kan de beschikbare informatie verdelen onder de groepsleden, waardoor de 
leden elk apart een portie van de informatie kunnen onthouden 

• Inefficiënte toewijzing is de grootste bedreiging voor procesverliezen, dit moet bewaakt worden en 
verbetert over tijd 

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

• Transactief geheugen is gerelateerd aan betere taakprestaties en creativiteit 

 

 



12.3.5 HEURISTIEKEN 

Individuen proberen bij het oplossen van een probleem te zoeken naar informatie die hun overtuigingen 
confirmeert, terwijl ze disconfirmerende informatie over het hoofd zien. 

• Confirmatievertekening treedt soms meer op bij groepen 
• Groepen vertonen dezelfde vertekeningen in de informatieverwerking als individuen, maar zelfs in 

nog grotere mate 

 

Pp moeten een oordeel vormen over een bedrijf dat de productieafdeling wil verhuizen naar lageloonlanden 

à Ze kunnen informatie lezen dat hun mening bevestigd of 
ontkrachtte 

Verschillende groepen 

• Unaniem: iedereen dezelfde mening 
o Lezen het meeste confirmerende informatie 

en minste conflicterende informatie 
o Grootste vertekening 
o Men kan slecht ‘objectief’ naar informatie 

zoeken om een oordeel te vormen 

• 2 minderheidsleden: vertonen zelfs minder 
vertekening van individuen op zich 

 

Verstrikking (escalatie-effect) = treedt op als het engagement voor een falende actie wordt verhoogd om de al 
gedane investeringen te rechtvaardigen 

• Groep doen het hier ook duidelijk slechter dan individuen 
• Groepen, bedrijgen en regeringen investeren vaak geld, tjd en middelen in projecte die ze al lang 

voordien hadden moeten beëidingen (bv.: steeds meer tijd en geld nodig voor Oosterweelverbinding) 

 

12.3.6 STRATEGIEËN DIE GROEPSEFFICIËNTIE VERHOGEN 

1. Normen  
• Normen die aanzetten tot de kritische en grondige verewrking van informatie 

2. Duidelijke doelstellingen leiden tot een betere groepsprestatie 
• Moeten wel specifiek, uitdagend en haalbaar geformuleerd worden 

3. Beloningen 
• Bereiken van gepersonaliseerde of collectieve doelstellingen, 
• Hybride beloning: team wordt beloond maar best presterende leden krijgen nog meer 
• Maar kan ook tegengestelde effecten brengen 

o Prosociale motivatie leidt tot afname individuele verantwoordelijkheid en 
inspanning 

o Moedigt geen samenwering tussen teamleden aan 

4. Planning van aanpak 
• Vooral wanneer we goed gebruik willen maken van de beschikbare expertise in de groep 



12.4 GROEPSDENKEN: HET PERSPECTIEF VERLIEZEN 

Groepsdenken = een beslissingsstijl van een groep die gekenmerkt wordt door een overdreven tendens onder 
groepsleden om het met elkaar eens te zijn 

• Het verlangen om overeenstemming en consensus te bereiken neemt de bovenhand op de motivatie 
om informatie op een objectieve wijze te verwerken 

• Bv.: mislukte invasie van de Varkensbaai in Cube door de Kennedy-administratie 

 

12.4.1 HET GROEPSDENKEN MODEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn antecedente factoren die leiden tot groepsdenken 

Dit groepsdenken heeft een aantal symptomen 

• Overschatting van de groep: zelfs al is het plan riskant, zal het lukken omdat geluk aan onze zijde staat 
• Gesloten groepsgeest: we zien onszelf als de ‘goog guys’ de anderen zijn dom en immoreel 
• Verhoogde druk tot uniformiteit: groepsconsensus vervangt het individuele kritische denken 

Die symptomen brengen gebrekkige gevolgen met zich mee 

 

 



12.4.2 EMPIRISCHE ONDERZOEKEN 

Hoewel groepsdenken een algemeen bekend concept is onder theoretici, is er relatief weinig empirisch 
onderzoek naar gedaan. Drie redenen: 

1. Methodologische problemen 

• Het grote aantal antecedente variabelen veriest een flink aantal onafhankelijke factoren, wat 
op zijn beurt weer zorgt voor de nood aan een groot aantal deelnemers 

• Het grote aantal symptomen van groepsdenken vereist veel metingen 
 

2. Theoretische ambiguïteiten 

• Groepsdenkenmodel: groepsdenken komt enkel voor wanneer alle antecedente factoren 
aanwezig zijn 

• Additief model: de eenwezigheid van één of meerdere antecedenten variabelen zorgt voor 
een evenredige stijging van groepsdenkensymptomatologie 

• Meest aannemelijke interpretatie: er moet een bepaalde combinatie van antecedente 
factoren aanwezig zijn 
 

3. Operationalisaties concepten onduidelijk 

• Het is onduidelijk hoe een experiment naar groepsdenken er uit zou moeten zien 

Case studies en experimenten tonen geen volledige ondersteuning van het model, noch de ontkrachting ervan 

 

12.4.3 GROEPSDENKEN VOORKOMEN 

Doorbreek isolement • Raadpleeg buitenstaanders 
• Vraag experten om standpunten van de groep in vraag te 

stellen 

Doorbreek conformiteit • Laat iemand de rol van “advocaat van de duivel” vertolken 
• Installeer aparte werkgroepen en commissies elk met een 

eigen leider, die regelmatig aan de groep rapporteren 

Leiderschapsstijl • De leider blijft onpartijdig tot de beslissing genomen is 
• Leiders moedigen kritisch denken aan 

Genereer alternatieven • Laat de mogelijkheid open om op een beslissing terug te 
komen 

• Alle mogelijke reacties van andere partijen worden besprokne, 
ook de positieve reacties 

 

Computergestuurde discussiegroepen kunnen groepsdenken tegengaan 

• Bevorderen anonimiteit 
• Reduceren statusverschillen 
• Beperken de rol van leiders 
• Verlopen parallel 
• Kunnen geregistreerd worden 
• Richten de aandacht op ideeën in plaats van relaties 



HOOFDSTUK 15: DUURZAAMHEID 

15.1 EIGENBELANG OF REKENING HOUDEN MET ANDEREN? 

Duurzaamheid handelt over de juiste balans tussen mens, planeet en welvaart (triple p = people, planet, 
prosperity) 

Een sociaal dilemma is een spanning tussen individuele en collectieve belangen en kent drie kenmerken 

1. Het individu maakt het meeste winst als hij/zij 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 eigenbelang aan het collectief, is groter dan 
de waarde die het niet-coöperatieve individu wint 

 

15.1.1 HET GEVANGENENDILEMMA 

= het meest bestudeerde sociale dilemma 

Deelnemers worden aangemoedigd tot samenwerking door beloningen maar worden verleid tot competitie 
door nog grotere beloningen 

• Als beide gevangenen samenwerken 
(niet bekennen) worden ze beide matig 
beloond à 1 jaar straf 

• Als beide gevangenen competitief 
reageren (bekennen) verliezen ze beide 
à 5 jaar celstraf 

• Als een van beide samenwerkt (niet 
bekent) en de andere competitief 
reageert (bekent) krijgt de gevangene 
die zwijgt 10 jaar straf maar de 
verklikker krijgt helemaal geen straf 

o Bv.: A bekent en B bekent niet 
§ A krijgt geen straf en B wel 

• A = de free rider die door misbruik te maken van andermans vertrouwen de 
volle pot wint 

 

De beste individuele uitkomst (0 jaar straf) kan je in dit dilemma bereiken door je eigenbelang voorop te 
stellen en dus te bekennen. Hierdoor berokken je schade aan de andere partij 

De beste collectieve uitkomst is indien beide zwijgen en 1 jaar straf krijgen (samenwerking) 

 

Wat als we deze dilemma’s herhaaldelijk aanbieden? 

• Wat als je het gevangenendilemma met dezelfde persoon meerdere keren na elkaar moet spelen? 
• Dergelijk onderzoek maakt het mogelijk om na te gaan welke effectieve strategieën deelnemers 

ontwikkelen 



Tit for tat strategie = het beantwoorden van de acties van de tegenpartij met een soortgelijke actie 

• Coöperatie wordt beantwoord met coöperatie 
• Competitie wordt beantwoord met competitie 

!! Maar competitie en coöperatie hebben niet dezelfde impact 

• Competitie is een sterkere determinant voor wederkerigheid dan coöperatie 

• Bv.: wapenwedloop – wanneer de concurrent meer wapens gebruikt moeten wij dit ook doen. 
Verminderd de concurrent het aantal wapens willen we eerst de kat uit de boom kijken 

• Wederkerigheid bij competitie lijkt op wraak en kan uitdraaien tot oplopend conflict 
 

Win-stay, lose-shift strategie = strategie gebaseerd op het principe van conditionering, waarbij we coöpereren 
of competitief ageren zolang dit lonend is, maar overstappen op een andere strategie wanneer we te weinig 
verdienen 

 

15.1.2 MIDDELENDILEMMA’S 

Middelendilemma’s komen voor in twee basisvormen 

1. Commons dilemma (bron dilemma) 

• Er is sprake van een gemeenschappelijke bron die zichzelf  niet of onvoldoende opnieuw 
genereert  

• Het veelvuldig gebruik van deze bronnen levert op korte termijn een persoonlijk voordeel 
maar op langere termijn lijdt iedereen eronder 

• Bv.: olie, steenkool, oerwouden, ozonlaag 

• Studie Brechner 

o Studenten in groep van 3, indien ze 150 punten 
verdienen worden ze voor 3-experimenturen 
vrijgesteld 

o Deze punten moeten worden gehaald uit 
gemeenschappelijke bron: bak met lichtjes, indien 
je op knop druk dooft lichtje uit en verdien je punt 

o De bron kan zich regenereren, maar is afhankelijk 
van de grootte van de bron (bak van 24 versus 48 
lichtjes) grote bron = snelle regeneratie 

o Resultaat: door overconsumptie en niet te kijken 
naar regeneratiesnelheid, wordt de bron vernietigd en worden de 150 punten niet 
verdiend 

o In de conditie waar geen communicatie tss de leden werd toegestaan, en dus 
coördinatie moeilijk was, haalden deelnemers het minst punten. Vooral als de bron 
klein was 

 

 

 



2. Publiekgoeddilemma 

• Een situatie waarin iedereen verondersteld wordt bij te dragen tot het gemeenschappelijke 
goed, waarvan iemand echter kan profiteren zonder bij te dragen, waardoor het risico groot 
is dat er te weinig mensen bijdragen en de bron geëlimineerd wordt 

o Bv.: onderwijs, bibliotheek, publieke omroepen 

• Studie De Cremer 

o Studenten kunnen geld voor zichzelf winnen of voor de groep 

o Ieder lid krijgt een aantal punten, waarvan ze een vrij te kiezen deel in de groepspot 
mogen steken à je mocht ook kiezen je punten te behouden en niks in de 
groepspot te steken 

o Na elke ronde werd het bedrag uit de groepspot verdubbeld en gelijk onder de 
groepsleden verdeelt 

o Provisiepunt = de bijdragen aan de groepskas zijn zo laag dat een minimumbedrag 
niet overschreden werd 

o Resultaten: 

1. Provisiepunt laag = rijke leden dragen evenveel bij als arme leden 

2. Provisiepunt hoog = rijke leden dragen meer bij dan arme leden 

• Pas wanneer de armen niet meer in staat zijn een systeem te onderhouden, willen de rijken 
pas bijdragen aan maatschappelijke voorzieningen 

 

15.1.3 GEREDUCEERDE DILEMMA’S 

Dilemma’s zijn gereduceerd als ze de interactie tussen twee spelers beperken, of die irrelevant maken 

Ultimatumspel 

• Speler A verdeelt een som geld (bv.: 100 euro – A krijgt 80, B krijgt 20) 
• Speler B kan dit bod aanvaarden waardoor hij de 20 euro krijgt. Maar speler B kan ook het bod 

weigeren en dan krijgt niemand iets 

Dictatorspel  

• Speler A verdeelt en som geld 
• Speler B kan niet weigeren 

Meestal wordt er wel een deel aan speler B geschonken. Deze spelen tonen dus aan dat mensen niet enkel 
door economische motieven gedreven worden 

 

15.1.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN PROSOCIALE ORIËNTATIE 

Belang van drie dimensies 

1. De bezorgdheid om de eigen uitkomsten 
2. De bezorgdheid om de uitkomst van anderen 
3. De gelijkheid tussen de eigen uitkomsten en die van andere partijen 

à Mensen met een prosociale oriëntatie houden rekening met alle drie de dimensies 



Coöperatieve (prosociale) oriëntatie = maximalisatie van gezamenlijke opbrengst, gelijkheid (kolom C) 

Individualistische oriëntantie = de neiging om de eigen opbrengst te maximaliseren, zonder rekening te 
houden met de opbrengst van anderen personen (kolom B) 

Competitieve oriëntatie = de neiging om het maximale verschil in opbrengsten voor zichzelf in vergelijking met 
die voor anderen na de streven (zo groot mogelijke afstand) (kolom A) 

 

 

 

 

 

 

Sociale oriëntatie heeft niet enkel een effect op gedrag maar eveneens op de interpretatie ervan in sociale 
dilemma’s 

• Egoïstische individuen (proselfs) zien dilemmasituaties op een heel andere wijze dan prosociale 
individuen (prosocials) 

• Dit wordt het beste gereflecteerd in de might over morality perceptie 

• ‘Might over morality’ perceptie  

o Proselfs interpreteren zulke situaties in termen van ‘might’ 

§ Een individualistische logica waarbij zelfzuchtigheid als sterk en rationeel wordt 
gezien, en voor het individu de grootste winst oplevert 

o Prosocials zien dilemmagedrag in termen van een morele plicht 

§ Een collectieve logica gericht op ethische dimensie: welzijn van anderen en de bron 

 

Egalitarisme = de gelijke verdeling van uitkomsten, wordt gezien als de meest eerlijke verdeling van middelen 

Billijkheidsnorm = bij de verdeling van middelen wordt rekening gehouden met de geleverde inspanningen  

 

VERTROUWEN  

Vertrouwen = de positieve verwachtingen omtrent de goede intenties van een andere partij 

• Om een sociaal dilemma adequaat af te handelen, is een coöperatieve oriëntatie niet genoeg. We 
moeten ook verwachten dat de anderen met wie we te maken hebben zullen coöpereren. Er moet 
vertrouwen zijn 

• Vertrouwen reduceert de spanning tussen zelbelang en het belang van anderen 

• Informatie over wat de anderen doen, of  vermoedelijk zullen doen, is dus een belangrijke  
determinant van sociaal dilemma gedrag 

• Zonder vertrouwen coöpereert men niet 

 



15.1.5 SOCIALE DILEMMA’S OPLOSSEN 

We gaan in op vier factoren 

1. Het aanstellen van autoriteiten 
• De controle over publieke middelen toevertrouwen aan een gezaghebbende instantie 

• Brengt echter kosten met zich mee 
o Zijn dergelijke controlerende organisatief niet efficiënt, betekend dit een dubbel 

verlies voor de maatschappij 
o Verlies van enerzijds bedreigende middelen en anderzijds financiële middelen 

• Het hanteren van autoriteiten is bovendien ook paradoxaal 
o We installeren een autoriteit omdat we onze medemens niet vertrouwen, maar om 

dat te doen moeten we vertrouwen plaasten in een medemans, namelijk de 
autoriteit 
 

2. De implementatie van sanctiesystemen 
• Mensen vertonen een bepaald gedrag minder als dat gedrag objectief onaantrekkelijk wordt 

gemaakt (bv.: snel rijden – boete) 

• Kan een averechts effect hebben 
o Leidt tot verhoogd wantrouwen in de goede intenties van anderen waardoor we 

opzoek gaan naar ontduikmogelijkheden 

o Sancties kunnen vanwege kun dwingende karakter weerstand oproepen 

o Bij sancties kan je niet altijd iedereen controleren 

 
3. Het voorzien van beloningen op coöperatief gedrag 

• Positieve effecten op coöpertaie maar kan leiden dat de intrinsieke motivatie voor gedrag 
afneemt 
 

4. Privatiseren 
• Gemeenschappelijke middelen privatiseren 

• Mensen zijn heel wat voorzichtiger met dingen die ze bezitten dan zaken die van iedereen 
zijn 

• Meestal positieve effecten 

• Ook heel wat onverwachte effecten 
o Privatisering van fundamenteel onderzoek kan leiden tot problemen om toegepast 

onderzoek te verrichten 
o Privémodel van onderzoek leidde wel tot meer investeringen, toch schaduwzijde 
o Anticommons dilemma 

Anticommonsdilemma = een eigendomsregime waarbij iedereen de anderen de toegang tot een beperkte 
gemeenschappelijke bron kan beletten of beperken, die hierdoor niet worden gebruikt 

Bijvoorbeeld 

Een team wil een geneesmiddel ontwikkelen, waarvoor een groot aantal gepatenteerde bevindingen dienen te 
worden gebruikt. De firma’s die deze patenten bezitten, denken elk dat hun aspect cruciaal is voor de 
toepassing waardoor ze veel geld vragen. Het eindresultaat is dat de kosten die het gebruik van de patenten 
met zich meebrengt, hoger liggen dan de marktwaarde van de toepassing. Hierdoor zal de medicatie niet 
ontwikkeld worden, waardoor zieke mensen niet geholpen worden. 



Het anticommonsdilemma is het spiegelbeeld van het brondilemma 

• Brondilemma: eigenaars hebben het recht om een publiek goed zo veel en zo vaak mogelijk te 
gebruiken, ze kunnen andere partijen niet uitsluiten om ervan te consumeren (overgebruik) 

• Anticommonsdilemma: iedere eigenaar kan een andere co-eigenaar uitsluiten van het gebruik ervan.  
o Elke patenthouder kan weigeren om mee te werken, waardoor het gemeenschappelijk goed 

niet kan ontstaan (ondergebruik) 

Het anticommonsdilemma leidt tot grotere verliezen dan een equivalent brondilemma 

• Anticommonsdilemma wordt door de deelnemer gezien als een situatie die competitie en graaigedrag 
vereist, waar het de norm is om winst te maximaliseren 

 

15.2 ECOLOGISCH HANDELEN 

15.2.1 PSYCHISCHE BARRIÈRES 

In volgende tabel zie je verschillende redenen waarom mensen het nalaten om milieuvriendelijk te handelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijvende normen = gedrag wordt bepaald door wat de meeste mensen doen in een specifieke situatie. 
We doen iets omdat anderen het doen. Induceren het gevoel van morele verplichting. 

Voorschrijvende normen = gedrag wordt gesteld omdat een bepaalde groep dit gedrag positief evalueert. We 
doen iets, omdat we ons zo zouden moeten gedragen. Normzetting kan geïnduceerd worden door framing. 

 

Eigenaarseffect = mensen willen meer betalen om een goed te behouden dan dat ze bereid zijn te betalen om 
ditzelfde goed te verwerven 



• Zodra we investeren in iets, dan overschatten we als het ware de waarde ervan en is het moeilijk om 
het niet te gebruiken 

• Bv.: zodra je een nieuwe auto koopt is het heel moeilijk om deze aan de kant te laten staan en de fiets 
of het openbaar te nemen 

 

Onderzoek Kahneman 

• Helft vd deelnemers (verkopers) kregen een koffiemok 

• De kopers kregen geen mok maar moesten aangeven 
tegen hoeveel euro ze bereid waren de mok te kopen 

• Resultaat: de mok werd 2x hoger gewaardeerd door 
degenen die hem in bezit hadden dan de groep die hem 
nog moest kopen 

 

Terugkaatsingseffect = de winsten die we boeken door het ene 
soort gedrag, worden vaak gewist door allerlei minder 
milieuvriendelijke vervolgacties 

• Bv.: je hebt een milieuvriendelijke auto, maar je gaat er wel vaker mee rijden 

 

15.2.2 GEDRAG AANPASSEN 

De huidige milieuproblemen worden voor een groot deel aangestuurd door menselijk gedrag en kunnen 
daarom ook grotendeels worden gecompenseerd door veranderingen in het menselijk gedrag 

OVERTUIGINGEN EN GEDRAG 

De effect-grootte van de relatie tussen zelf-gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag en het werkelijke gedrag 
dat mensen stellen is hoog, maar niet 1 (r = 0.46) 

Waarom komt wat we zeggen niet overeen met wat we doen? 

• Sociale wenselijkheid 
• Gebrekkig geheugen 
• Het feit dat we het gedrag van anderen niet kunnen observeren 

Gedrag wordt niet alleen door de houding van mensen bepaald, maar ook door vele andere factoren 

• Intentie is niet gelijk aan gedrag 
• Inkomen! 
• Gedrag gezinsleden 
• Gemak, leeftijd, gezinsgrootte,… 

 

 

 

 



GEDRAG MET WEINIG VERSUS VEEL IMPACT 

Sommige milieuvriendelijke gedragingen zijn gemakkelijker te veranderen dan andere. Helaas hebben de 
makkelijk te veranderen gedragingen weinig of geen invloed. 

• Hoge-impactgedragingen zijn vaak gewoontegedrag (en resistent aan verandering) 
o Bv.: rijgedrag met de auto is een van de meest milieu onvriendelijke gedragingen maar 

tegelijk weinig veranderbaar 
 

• Recycleren, wassen op koud water, apparaten  afzetten … zijn lage impactgedragingen, die evenwel  
kunnen aanzetten tot milieuvriendelijker gedrag in  andere domeinen 

o Het lage impactgedrag is niet voor niets! Er kan een transfer-effect optreden, waarbij 
mensen die hun best doen om lage-impactgedrag te veranderen later meer geneigd zijn hun 
hoge-impactgedrag aan te passen 

 
• Isoleren van de woning kan belangrijke winsten  opleveren, en mensen laten zich er gemakkelijker toe  

verleiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wassen op lagere temperatuur weinig impact, terwijl je huis isoleren en het gebruik van een 
energiezuinigeauto een grotere impact hebben 

 

 



VERBRUIK BEPERKEN EN KIEZEN VOOR EFFICIËNTE OPLOSSINGEN 

Verbruik beperken heeft een heeft een grote potentiële impact maar… 

• Vraagt continue inspanningen en moeten dus volgehouden worden 

 

Een andere mogelijkheid om te besparen is de toepassing van efficiënte oplossingen 

• Deze keuzes leiden vaak tot grote energiebesparingen omdat van zodra de wijziging is doorgevoerd, 
de besparingen automatisch volgen (bv.: zonnepannelen, isolatie) 

• Mogelijk wel terugkaatsingseffecten  - neiging om meer te gaan verbruiken 

 

15.2.3 INTERVENTIES 

We moeten interventies ontwikkelen en evalueren die leiden tot een toename van milieuvriendelijk gedrag 

We maken een onderscheid tussen verschillende soorten interventies 

• Informatieve strategieën 
o Doel: mensen te overtuigen, hun interne psychische processen (houding, kennis motivatie) 

beïnvloeden 

o Sommige hebben meer effect op het bewustzijndan anderen  
o Lijken het meest geschikt voor aanpassing van eenvoudig gedrag 

o Ze zijn perfect voor doeleinden van sociale marketing 

o Ze kunnen dankbaar gebruik maken van normen 
§ Wanneer ons verteld wordt wat anderen doen, zijn we geneigd hun te volgen 

 
• Structurele strategieën 

o Doel: de context veranderen, waardoor milieuvriendelijk gedrag wordt gesteld 
o Lijkt het meest efficiënt te zijn voor het veranderen van gedrag dat flink wat psychologische 

barrières kent 
o Ze zorgen voor prikkels (of belemmeringen) die het gedrag meer (of midner) aantrekklijk 

maken 

Meestal worden gemengde strategieën gehanteerd, die de meest effectieve en duurzame effecten hebben 

 

15.3 CONFLICTEN OPLOSSEN 

15.3.1 HET BEVORDEREN VAN COÖPERATIE 

Intergroepcontacthypothese – Allport  

• Contact tussen leden van verschillende groepen leidt tot een reductie van onderlinge vooroordelen 
o Voorwaarden: gelijke status,, persoonlijk contact, bovengeschikte doelstelling en 

ondersteuning door algemene normen 
o Heeft effecten op vooroordeel, maar ook op het vertrouwen en coöperatie 

• Theorie ook toepasbaar op non-raciale conflicten 



Het niet inzetten van dreigmiddelen leidt tot minder conflict 

• Studie Deutsch 

o Pp moeten een spel spelen met anderen en kunnen als reactie op een zet kiezen tussen: 
§ Coöpereren: beide spelers ontvangen geld 
§ Verdedigen: de andere speler kan niet aan het geld van de verdediger 
§ Agressie: de speler tracht het geld van de andere speler af te pakken 

o Drie condities 

§ Bestraffende conditie: de medewerker beantwoord de non-coöperatieve zetten van 
de proefpersoon met een aanval 

§ Niet-bestraffende conditie: elke non-coöperatieve daad wordt beantwoord met de 
optie van verdediging 

§ Biedt de andere wang aan conditie: de medewerker beantwoordde elke zet aan 
met coöperatie, ookal was de echte speler niet coöperatief 

 

 

à De bestraffende conditie genereert de 
slechtste resultaten 

à Opvallend dat de resultaten van de ‘biedt de 
andere wang conditie’ heel dicht aansluiten bij 
de niet-bestraffende conditie. Vooral als het spel 
lang duurde 

à Dit duidt erop dat mensen die consistent 
coöperatief zijn, andere groepsleden eveneens 
aanzette tot meer coöperatie 

à Daarbij was er ook 10% spontane coöperatie 

 

 

 

Studie Leng & Wheeler (tabel) 

• Consistente coöperatie van een land levert 
slechte resultaten op: 5x verlies en zelfs 1x 
aanval 

• Consistente competitie is evenmin succesvol. Leidt dikwijls tot oorlog, die niet altijd gewonnen wordt 
door de aanvaller 

• Tit for tat strategie is meeste succesvol, ook win-stay, lose-shift strategie is effectief 

o Ze houden beide rekening met de acties van de tegenpartij 

o Effectiever dan steeds hetzelfde gedrag te herhalen 

o Tit for tat leidt wel 3x tot oorlog 
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CONFLICTREDUCTIE 

Graduele wederzijdse initiatieven voor spannisvermindering (GWIS) 

• = een strategie van voortdurende unilaterale inspanningen om het  onderling vertrouwen en de 
samenwerking tussen tegenstanders  te bevorderen (toegepast op de internationale politiek) 

Het idee dat unilaterale consessies conflict-escalatie kunnen omkeren is het belangrijkste element van de 
GWIS. Meer bepaald bestaat de GWIS-strategie uit vier componenten/stadia 

1. Stadium 1: Communiceer de intentie om het conflict te reduceren en nodig de tgeenpartij uit om dit 
ook te doen. Dit leidt tot verhoogde druk tot samenwerking bij de tegenpartij 

2. Stadium 2: Voer de aangekondigde intenties uit, zelfs indien de tegenpartij nauwelijks reageert. Dit 
verhoogt de geloofwaardigheid, zowel voor de tegenpartij als voor neutrale instanties 

3. Stadium 3: Zodra de tegenpartij antwoord, reageer je ondmiidelijk met een even groot, of het liefst 
een nog groter coöperatief antwoord 

4. Stadium 4: Om uitbuiting door de tegenpartij te voorkomen, behoud je de optie tot represailles. 
Wanneer de tegenpartij een competitieve daad stelt, reageer je met gelijke middelen. Daarna wordt 
de cyclus van unilaterale inspanningen hervat om het conflict te reduceren 

De GWIS is een wederzijds tit-for-tat strategie, maar waarbij de nadruk ligt op coöperatie, aangezien de eerste 
daad telkens een coöperatieve is. 

 

15.3.2 ONDERHANDELEN 

Collectieve onderhandelingen en multi-laterale  onderhandelingen zijn een belangrijk element geworden  in 
de politiek, maar ook in gezinnen, burenruzies … 

Bijvoorbeeld 

• De vakbond wil 6% loonsverhoging en 6 extra betaalde verlofdagen 
• De directie wilt enkel 2% loonsverhogen en 2 extra betaalde verlofdagen 
• Wanneer het resultaat 4% loonsverhoging is en 4 extra verlofdagen, zullen we waarschijnlijk content 

zijn 

Toch enkele kanttekeningen 

• Stel dat de vakbond de loonsopslag het belangrijkste vond en het management de vraag naar extra 
vakantiedagen als een probleem ervoer, dan was enkel 6% loonsverhoging een betere uitkomst 
geweest zijn. 

• De winst van de ene partij gaat dus niet noodzakelijk ten koste van de andere partij 

Integratieve overeenkomst = een onderhandelende oplossing waarbij beide partijen meer bevredigende 
resultaten bereiken dan bij een 50/50 compris 

• Bv.: twee zussen hebben één sinaasappel. De ene zus wil het sap en de andere wil de schil. Ze snijden 
de sinaasappel in 2 en elks krijgt een helft 

• Ze hadden beide alles kunnen hebben: de ene krijgt al het sap en de andere krijgt de twee schillen 

• Ze leiden aan het fixed-pie syndroom = de perceptie van onderhandelaars dat de ene versliest wat de 
ander wint 



Thompson & Hrebec: 45% van de onderhandelaars leiden aan fixed-pie, dit leidt  tot 20% onderhandelingen 
die het integratief potentieel niet realiseren (een ‘lose-  lose agreement’) 

 

DE EFFICIËNTE ONDERHANDELAAR 

Wat zijn kenmerken van een efficiënte onderhandelaar? 

• Voorbereiding (80% tijd voorbereiden, 20% tijd onderhandeling) 

o Identificeren wat de beste uitkomst is die kan worden bereikt zonder onderhandelingen met 
de tegenpartij à BATNA: best alternative to negociated agreement 

o Behoeftes en doelen van de tegenpartij onderzoeken.  Inzicht in hoe de andere partij de 
zaken ziet leidt tot succesvollere onderhandelingen 

o Houdt rekening met meerdere scenario’s 

 

Een goede voorbereiding helpt alvast om twee kenmerken te vertonen die onderhandelingen succesvol maken 

• Flexibiliteit 
o We nemen verschillende perspectieven in en overwegen meerdere strategieën 
o Integratieve complexiteit: een vorm van complexe informatieverwerking die steunt op 

uitvoerige informatieverzameling, het wegen van diversie opties en het overwegen van 
alternatieve strategiën 

o ó rigiditeit en koppigheid genereren averechtse effecten: tegenpartij geeft deal op 
 

• Sterkte  
o Sterkte dwingt respect af 
o Zwakte leidt tot exploitatie 

De meest effectieve strategie is een combinatie van flexibiliteit en sterkte: we moeten ‘zacht zijn met een 
ijzeren vuist’.  

 

COMMUNICATIE 

Onderhandelingen worden gekenmerkt door onzekerheden 

• Gebrek aan controle 
• Onvoorspelbaarheid 
• Afwezigheid van feedback 

Deze onzekerheden leiden vaak tot angst. In deze context is het dan ook belangrijk om het nodige vertrouwen 
op de bouwen 

• De beste manier om vertrouwen te krijgen is door vertrouwen te geven 
• Maar veel onderhandelaars vertrekken vanuit een gezond wantrouwen 

o Daardoor slagen de partijen er vaak niet in hun  doelstellingen en noden kenbaar te maken 
o Ze gaan ervan uit dat deze duidelijk zijn, maar dit  is vaak niet zo 
o Terwijl als de ene partij zich blootgeeft, verhoogt de kans dat de andere partij dat ook doet, 

wat het bereiken van een integratieve uitkomst bevorderd 

 



Communicatieproblemen komen vooral wanneer de onderhandelende partijen een verschillende culturele 
achtergrond hebben 

 

 

MEDIATIE EN ARBITRAGE 

Soms lopen onderhandelingen vast en wordt een bemiddelaar (mediator) ingeschakelt 

• Deze helpt de onderhandelaart de zaak vanuit een ander perspectief te bekijken, wat de flexibiliteit 
verhoogt endikwijls leidt tot aanvaardbare oplossingen voor beide partijen 

• Normaal worden bemiddeldaars ingezet bij maatschappelijk belangrijk conflicten, maar nu ook terug 
bij dagelijkse ruzies 

Sommige onderhandelingen zijn gebaat bij het inschakelijk van een scheidsrechter (arbiter) 

• = een neutrale partij die het conflict bestudeert en in eer en geweten een beslissing neemt 

• Onderhandelende partijen vinden het inschakelen van een mediator dikwijls beter dan het 
inschakelen van een scheidsrechter. Ze hebben de perceptie dat mediatie eerlijker is omdat ze een 
stem hebben en nog enigszins controle hebben over de uitkomst 



15.4 HEBBEN OF ZIJN? 

Erich Fromm (1973): To have or to be 

• Mensen meten zich in termen van hun  bezit, maar niet in termen van wie ze zijn.  Ze lijken hun ware 
ik te zijn verloren en zijn  verworden tot inwisselbare, karakterloze  consumenten (kritiek tegen 
materialisme) 

Twee belangrijke vragen 

• Worden we gelukkiger van luxe (na het  plunderen van natuurlijk rijkdommen)? 
• Worden we gelukkiger van leven in  conflict, geen rekening houden met  anderen? 

 

15.4.1 GELD EN MATERIEEL BEZIT 

Geluk kan gemeten worden: 

• Vragenlijst van subjectief welbevinden Diener 
• Gelukkigst op vrijdag en zaterdag, minst gelukkig op maandag en dinsdag 
• Doorheen de dag gelukkigst tussen 12 – 18uur 

Maakt geld gelukkig? 

• Geld en bezit hebben een kleiner positief effect 
op geluk dan dat je op basis van mensenkennis 
zou verwachten  

• Figuur: zodra het gemiddelde inkomen een 
bepaalde grens (10 000 dollar) overschrijdt, 
wordt de curve van subjectief welbevinden plat 
en is er nauwelijks nog een verband 

à Vanaf het punt dat iemand in staat is aan de 
basisbehoeften te voldoen, neemt het geluksniveau niet 
verder toe 

à Rijken zijn ongeveer even gelukkig dan mensen met 
een gemiddeld inkomen 

 

Figuur: hoewel Amerikanen nu ongeveer 
tweemaal zo rijk zijn als 50 jaar geleden, 
waren er vroeger evenveel mensen 
gelukkig als nu 

 

 

 

 



Waarom leidt rijkdom niet tot geluk? 

• Onze perceptie van rijksom is relatief 
o Een relevante standaard is de rijkdom die anderen hebben 
o Opwaarste en neerwaartse sociale vergelijking 

 
• Mensen zijn geneigd hun recente verleden als vergelijkingsbias te hanteren 

o Aanpassingspeiltheorie: het huidige niveau van tevredenheid hangt volledig af van wat 
iemand gewend is 

o Hoe meer geld iemand heeft, hoe meer deze persoon verlangt en nodig heeft om het geluk 
te verhogen 

 

15.4.2 BETEKENISVOLLE RELATIES 

Sociale relaties maken wel gelukkig: mensen  met een actief sociaal leven, hechte vrienden  en een gelukkig 
huwelijk zijn meer tevreden  dan diegenen die dergelijke contacten niet  hebben 

• Geld maakt wel gelukkiger wanneer we dit geld kunnen besteden aan andere mensen  
o Zowel in arme als rijke landen 
o We zijn gelukkiger als we geld besteden aan ervaringen (met anderen dus) dan wanneer het 

gaat om een materieel goed 

• Primeren met geld in vergelijking met neutrale  primes ertoe leidt dat mensen minder sociaal zijn  en 
dat ze minder geven om anderen  

 

ZELFDETERMINATIE THEORIE 

Mensen die teveel het materiële nastreven,  laten na om de echte psychische basisbehoeften te voldoen: 

• Autonomie: het ervaren van een gevoel van  verantwoordelijkheid 
• Competentie het ervaren van een gevoel van  effectiviteit in je acties 
• Verbondenheid: het ervaren van een gevoel van  diepgaande verbondenheid met anderen 

Het bevredigen van deze basisbehoeften leidt  wel tot duurzaam geluk 

 

Helaas neemt niet enkel de 
weelde (rijkdom, bezit) 
langzaamaan toe, maar ook de 
behoeft om weelde te verkrijgen 

 

 

 

 


