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SOCIALE COGNITIE  
1 SOCIALE COGNITIE, EEN INLEIDING  

1.1 DE SOCIAALCOGNITIEVE BENADERING 

1.1.1 STELLING 1: DE ACTIEVE WAARNEMER  

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

• aanvulling: extra informatie die bijgevoegd wordt vanuit de waarnemer  
• selectie: slechts een beperkt deel van de stimulusinformatie is in de waarneming vervat  

 

Meer en minder waarnemen dan de “feiten”: 

• we halen meer informatie uit een beeld/tekst omdat we deze aanvullen met 
eigen kennis à meer waarnemen dan er waar te nemen is  

• we halen minder informatie uit het beeld/tekst vanwege doelstellingen en 
verwachtingen  

 

Schema’s: kennis die in het langetermijngeheugen opgeslagen is à opgeroepen bij 
waarneming  

 

Mentale representaties: geselecteerde en aangevulde informatie wordt “binnen” 
de waarnemer voorgesteld  

 

Processen van selectie en aanvulling: gestuurd door kennis, verwachtingen en doelstellingen  

 

Schema = dynamisch geheel van informatie à permanent onderhevig aan veranderingen  

 

1.1.2 STELLING 2: COGNITIES BEPALEN HET GEDRAG  

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

• S à infoverwerking à mentale representatie à R 
• de informatieverwerking en de mentale representatie zijn bepalend voor het gedrag  
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Lewin: sociaal gedrag kan beter worden begrepen vanuit de 
perceptie van de omgeving dan vanuit de omgeving zelf  

 

Correl et al. (2002) Police officer’s dilemma 

 

1.2 DE GESCHIEDENIS VAN DE SOCIALE COGNITIE  

 

 

Invloed van de functieleer: 

• onvrede met de black box-benadering in het behaviorisme  
• steeds duidelijker dat gedrag niet door stimulus maar door perceptie ervan bepaald wordt  
• “cognitieve revolutie”: een toegenomen focus op de studie van cognities in de sociale psychologie  
• opkomst van de computer  

o impact in theoretische zin: mentale structuren als computersoftware met scripts en regels  
o impact op de methodologie: steeds meer ‘harde’ laboratoriumexperimenten, steeds 

nauwkeuriger meting van het cognitief proces  

 

1.3 HET SCHEMABEGRIP  

Schema: een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of een categorie van stimuli, die wordt 
gebruikt bij het verwerken van informatie  

• mensen maken gebruik van bestaande kennis om betekenis te geven aan datgene ze waarnemen  
• deze cognitieve structuren kunnen de werkelijkheid benaderen of verkeerd zijn  

 

Historisch-filosofische context: 

• Kant: ‘Ding an sich’ (het ding op zichzelf) dat ons volledig onbekend is  
• kennis ontstaat IN de mens door diens interactie met de wereld  
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Kenmerken van schema’s: 

• schema’s hebben een inhoudsdomein: schema’s bevatten de kenmerken van een bepaald domein van 
stimuli, alsook exemplaren of voorbeelden van het domein  

o concrete voorbeelden  
o prototype: geabstraheerde voorstelling van een stimulus die alle kernkenmerken heeft de bij 

een bepaald schema horen  
o concrete exemplaren kunnen bij meerdere schema’s behoren, waardoor schema’s vaak 

rommelig zijn en elkaar overlappen  
o concrete exemplaren kunnen ook centraal of meer perifeer tot het schema behoren à 

grensgebied schema = fuzzy boundary (vage grens)  
o abstracte prototypen en centrale exemplaren fungeren als referentiepunt  

• schema’s zijn georganiseerd: relaties binnen schema’s  
o scripts: sequentieel, logisch, ruimtelijk  
o schema’s over personen: gelijkenis/covariantie relaties  

§ gelijkenisrelaties zijn ‘losser’ dan sequentiële, logische en ruimtelijke relaties  
• schema’s zijn in bepaalde mate toegankelijk  

o schema’s die grequent worden opgeroepen, zullen in de toekomst nog gemakkelijker worden 
gehanteerd  

o frequency principe  
o zelfschema’s zijn constructen die voor een persoon belangrijk zijn à door frequent gebruik 

wordt dit construct chronisch toegankelijk  
§ deze eigenschappen worden als eerste in het geheugen gevinden als men een gedrag 

waarneemt  
§ staan centraal in het denken over anderen en zichzelf  

o schema’s die vooraf reeds geactiveerd werden, hebben een grotere kans om gebruikt te 
worden bij verwerking van nieuwe informatie  

o recency principe  
o bepaalde stimuli ‘klikken’ schema’s aan die reeds verhoogd toegankelijk waren, waardoor ze 

een bepaalde drempelwaarde overschrijden en in het bewustzijn komen  

 

1.4 EFFECTEN VAN SCHEMA’S OP INFORMATIEVERWERKING  

1.4.1 SCHEMA’S HEBBEN EEN EFFECT OP HET RICHTEN VAN DE AANDACHT  

Schrijnwerper op relevante info  

 

Zien wat we verwachten te zien  

 

Opvallendheid van (duidelijk) inconsistente info  

 

Irrelevant < consistent < inconsistent  

 

1.4.2 SCHEMA’S HEBBEN EEN EFFECT IN DE ENCODEERFASE  

Schema’s beïnvloeden spontane categorisatie: 

• spontaan categoriseren we mensen op basis van categorieën waarvoor we schema’s hebben  
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Dergelijke categorisatie is ‘automatisch en direct’  

 

Hoe kunnen we dergelijk proces meten?  

• categorisatie: ‘wie zegt wat-methode’ 
o men ziet een discussie waarin zes groepsleden (drie vrouwen en drie mannen) elk een aantal 

argumenten aandraagt, achteraf dienen de proefpersonen zich te herinneren wie wat zei  
o welke stimuluspersonen worden er met elkaar verward? à weinig intercategoriefouten t.o.v. 

intracategoriefouten: meer seksecategorisatie gehanteerd tijdens de verwerking van de 
informatie  

o deze methode maakt duidelijk dat door de afname van een taak achteraf, de kenmerken van 
de informatieverwerking kunnen worden bepaald  

o Frable en Bem (1985) 

 

• spontane gevolgtrekking: schema’s beïnvloeden spontane identificatie en gevolgtrekkingen van het 
gedrag  

o online oordeelsvorming gebeurt meteen tijdens de informatieverwerking à het oordeel is als 
het ware kant en klaar en kan onmiddellijk gegeven worden als ernaar gevraagd wordt  

o memory-based oordeelsvorming is gebaseerd op wat men zich achteraf kan herinneren à het 
oordeel moet aldus nog gevormd worden op het moment dat ernaar gevraagd wordt  

o hoe korter de antwoordtijd, hoe waarschijnlijker dat het oordeel spontaan of online werd 
gevormd  

o de graad waarin een gevolgtrekking spontaan is, wordt nagegaan door vergelijking met een 
vergelijkingsstandaard  

 

1.4.3 SCHEMA’S HEBBEN EEN EFFECT OP ELABORATIE  

Schema’s beïnvloeden de snelheid van informatieverwerking en het gemak waarmee dit gebeurt:  

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

• voordeel: sparen van cognitieve hulpbronnen  
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Macrae, Milne en Bodenhausen (1994, Exp. 1)  

• impressievormingtaak waarbij men ofwel de naam van de doelpersoon 
aabood (neutrale conditie), of de naam van een sociale categorie à 5 
consistente en 5 irrelevante trekken aageboden  

• tegelijkertijd hoorden deelnemers op band informatie over de 
geografie en economie van Indonesië à achteraf legden ze hierover 
een multiple choice af  

• het geheugen werd in een cued recall test gemeten  
• soortgelijke resultaten wanneer het stereotype label subliminaal werd 

aangeboden (30 ms)  

 

Attributies: schema’s beïnvloeden attributie-elaboratie  

• attributie = wat is de reden die we toeschrijven aan iemands gedrag  
• bij schema-consistent gedrag: geen attributie-elaboratie nodig à het past in het schema  
• bij schema-inconsistent gedrag: wel attributie-elaboratie à bij voorkeur een attributie die het schema 

in stand houdt  

 

1.4.4 SCHEMA’S HEBBEN EEN EFFECT OP HET GEHEUGEN  

Schema’s bevorderen het geheugen voor informatie:  

• zaken die verband houden met het script/schema worden beter onthouden  
• informatie wordt beter onthouden als  

o er meer aandacht aan werd besteed  
o deze dusdanig werd geëncodeerd dat ze verankerd is in reeds bestaande schema’s  
o deze werd geëlaboreerd, zodat associatieve verbindingen in het geheugen gemaakt worden  

 

Herinnering – “recall” (vrije herinnering): 

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

• ‘superior recall effect’ voor inconsistente informatie hangt af van  
o aard van het schema: sterker bij afwijkingen van schema met minder variabiliteit dan van 

schema met meer variabiliteit  
o motivatie en capaciteit om informatie te verwerken: elaboratie inconsistente informatie 

vereist dit soort verwerking  
o individuele verschillen: behoefte aan cognitie (need for cognition), behoefte aan zekerheid 

(need for certainty) en afsluiting (need for closure)  

 

Herinnering – “recognition” (herkenning):  

• schema’s vullen achteraf gaten in het geheugen à retrieval-effect  
o invloed van schema’s op het geheugen na de waarneming: Snyder & Uranowitz (1978)  

§ tijdstip 1: tekst over het leven van Betty K lezen  
§ tijdstip 2: “label” te horen krijgen: Betty is lesbisch of ze is hetero  
§ tijdstip 3: herkenningstaak  

o betere herkenning van schemaconsistente elementen  
o reconstructiehypothese: effecten van schema’s op een herkenningstaak opereren via het 

retrieval mechanisme, wanneer de informatie uit het geheugen wordt gehaald  

 

 



 6 

Recall versus recognition: 

• recall: superior recall effect  
o inconsistente info > consistente info > irrelevante info  
o mits voldoende motivatie en cognitieve capaciteit  
o is vooral een aandacht en elaboratie-effect  

• recognition: reconstructie  
o consistente info > inconsistente info > irrelevante info  
o is een retrieval-effect  

 

Aanvullingen:  

• schema-gestructureerde aanvullingen: schema’s dragen bij aan de ‘transformatie’ van het verleden  
o schema-gestructureerde herorganisatie van elementen  
o herhaling wordt reconstructie  
o Loftus en Palmer (1974)  

§ gebeurtenissen uit het verleden worden aangepast aan de nieuwe informatie die men 
slechts achteraf krijgt  

§ proefpersonen krijgen video te zien met een ongeval  
§ hoe snel reden de auto’s toen ze elkaar raakten: “smashed” versus “collided” 

“bumped” “contacted” “hit”  
§ een week later “herinnerden” zich meer proefpersonen uit de smashed-conditie dat 

er bv glas op de weg lag  
• extreme aanvullingen  

o het verkeerde informatie-effect  
§ informatie die verkregen werd na de feiten wordt opgenomen in de “kennis/schema” 

over de gebeurtenis  
§ dit vervormt het geheugen en dus ook de getuigenverklaring  

o kinderen zijn hier buitengewoon gevoelig aan  

 

1.4.5 SCHEMA’S HEBBEN EEN EFFECT OP BEOORDELING  

Schema’s hebben een direct effect op oordelen: afgeleide oordelen  

• Carlston (1980): primen van concepten ‘behulpzaam’ of ‘oneerlijk’ à daarna lezen participanten over 
iemand die goede antwoorden stiekem doorgaf aan een medestudent  

• later beoordelen op allerlei trekken  
o meer als behulpzaam en eerlijk gezien bij primen behulpzaam  
o meer als oneerlijk en onbehulpzaam gezien bij primen oneerlijk 

• men herinnerde zich niet meer hoe men tot het oordeel was gekomen  

 

Schema’s hebben indirecte effecten op beoordelingen: 

• via negatief affect, zoals bij stereotypering  
• via een inschatting van ‘wat gepast is’  

o schema’s vormen een beoordelingsstandaard  
§ scripts leveren verwachtingen op hoe te gedragen  
§ stereotypen hebben een normatieve component  

 



 7 

1.4.6 SCHEMA’S HEBBEN EEN EFFECT OP GEDRAG  

Directe effecten  

 

Voorbeeld: ideomotor effect  

• de deelnemers vulden eerst zinnen aan, zogenaamd om hun taalvaardigheid te testen  
o in de neurale priming conditie diende men neutrale woorden aan te vullen  
o in de priming met ouderenconditie diende men woorden zoals grijs, oud, 

eenzaam, afhankelijk en conservatief aan te vullen  
• schema’s beïnvloeden ons gedrag op een indirecte wijze, via andere variabelen  

 

1.5 EPILOOG 

De voor- en nadelen van schema’s vormen twee kanten van dezelfde cognitieve medaille: schema’s leiden tot 
snelle, efficiënte en vaak automatische reacties maar juist daardoor ontnemen ze ons het zicht op alles wat we 
hadden kunnen denken en doen waneer het schema er niet was geweest  

 

Veel laboratoriuonderzoek is erop gericht om fouten ten gevolge van schema’s te detecteren à past binnen de 
cognitieve vrekmetafoor, de vraag is evenwel in hoeverre deze processen negatieve gevolgen hebben in het 
alledaagse leven  

 

2 AUTOMATISCHE PROCESSEN  

Automatische processen zijn processen die onze aandacht niet of nauwelijks nodig hebben  

 

Automatische processen impliceren dat wij a.h.w. gestuurd worden door dingen in ons waar we geen controle 
over hebben  

 

De laatste decennia werd onderzoek naar automaticiteit steeds meer populair, maar recent ook meer 
kanttekeningen  

 

2.1 GESCHIEDENIS VAN HET ONDERZOEK NAAR AUTOMATISCHE PROCESSEN  

Onbewuste inhouden hebben een impact op bewuste inhouden (Freud)  

• Eagle (1959), Klein et ak. (1958), Pötzl (1917): subliminale prime  

 

Is subliminaal echt ‘onbewust’?  

• mono procesmodellen: monotone relatie tussen stimulusintensiteit en bewustzijn ervan  
• duale/differentiële procesmodellen: de pre-waarnemer en de bewuste verwerker  

 

Na jaren van stilstand, hernieuwde interesse vanuit de cognitieve psychologie  

 

Freudiaanse visie ≠ moderne visie  
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2.2 KENMERKEN VAN AUTOMATISCHE PROCESSEN  

Men beschouwt automaticiteit als een dimensie, waarbij een proces meer automatisch wordt genoemd 
naarmate het meer voldoet aan de vier criteria  

• onbewust 
• efficiënt  
• niet intentioneel 
• niet of moeilijk te controleren  

 

2.2.1 BEWUSTZIJN  

Verschillende soorten onbewuste processen:  

• voorbewuste automatische processen: bij subliminale perceptie, men beseft niet dat men de stimulus 
waarnam 

• nabewuste automatische processen: processen waarbij je je wel bewust bent van een stimulus, maar 
niet van de gevolgen ervan  

• doelafhankelijke automatische processen: treden conditioneel op  

 

2.2.2 EFFICIËNTIE  

Een proces wordt efficiënt genoemd als we er geen of nauwelijks aandacht voor nodig hebben, de mate van 
efficiëntie bepaalt of er andere processen parallel kunnen lopen  

 

Efficiëntie wordt dikwijls onderzocht door een concurrerende taak af te nemen, indien een proces efficiënt is, 
wordt het niet gestoord door een ander proces dat veel inspanning kost  

 

2.2.3 NIET-INTENTIONEEL  

Processen waarbij de wil een rol speelt = intentioneel  

 

Automatische processen zijn niet door de wil aangestuurd  

 

2.2.4 MOEILIJK TE CONTROLEREN  

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

 

Controleerbaarheid hangt nauw samen met bewustzijn  

 

Onderdrukken van gedachten, gevoelens, gedrag:  

• zie Freudiaanse benadering van verdringing, namelijk de onderdrukking van ongewenste emoties en 
driften  

• het “witte beer”-experiment (Wegner)  
• deelnemers dienden 5 minuten hardop na te denken 
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• een groep werd expliciet gevraagd niet aan witte beren te denken, terwij de andere groep wel 
aan witte beren moest denken  

• wanneer men aan een witte beer dacht, diende men op een bel te drukken  
• in de tweede fase werden de instructies omgedraaid 
• de groep die eerst niet aan witte beren mocht denken en nu wel, dacht veel meer aan witte 

beren dan de andere groep  
• rebound of terugkaatsingseffect: wanneer je gedachten onderdrukt, komen ze in een latere 

fase gemakkelijker in het bewustzijn  

 

Het model van Wegner: 

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

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

o een automatisch zoeken naar de doelgedachte (het monitoring proces): zoekt naar de te 
onderdrukken gedachte in de rij van opkomende gedachte en alarmeert indien nodig  

• het onmiddelijke succes van onderdrukken van gedachten hangt af van de cognitieve hulpbronnen die 
men ter beschikking heeft  

o indien voldoende, is dit proces succesvol  
o indien onvoldoende, worden er steeds minder distractoren gegenereerd, maar blijven we 

verder zoeken naar de doelgedacht via het monitoring proces  
o indien aanvankelijk voldoende hulpbronnen maar suppressie na verloop van tijd stopgezet, dan 

treedt het effect op met uitstel  
o geldt ook voor affect en gedrag  

 

 

 

2.2.5 BESLUIT  

Veel processen die aan de eerste twee criteria voldoen, voldoen niet aan de derde en vierde voorwaarde  

 

2.3 AUTOMATICITEIT: AFFECT VERSUS COGNITIE  

Het snel en accuraat beoordelen van stimuli volgens een goed/slecht dichotomie is van belang voor ons 
voortbestaan  
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Na de evaluatieve reactie volgt een gedragsreactie om de stimulus te benaderen of te vermijden 

 

Twee onderzoeksthema’s: 

• het proces van evalueren zelf: hoe delen we informatie in in positieve en negatieve informatie  
• verschillen in de verwerking van positieve en negatieve informatie  

 

2.3.1 AUTOMATISCHE EVALUATIE  

Zajonc: voorkeuren kunnen bestaan los van cognitieve gevolgtrekkingen, we evalueren stimuli sneller dan dat 
we ze bewust begrijpen  

 

Het louter blootstellingseffect illustreert dit: 

• Moreland & Beach (1992) namen foto’s van 4 studenten die ongeveer even aantrekkelijk waren, de 
eerste ging nooit naar de lesn de tweede 5 keer,… à hoe meer de studente naar de les ging, hoe 
positiever het oordeel  

• Bornsteun e.a. (1987) illustreerden dit proces aan de hand van subliminale aanbiedingen à de 
deelnemers herkenden de stimuli niet, maar beoordelden ze wel positiever indien ze meermaals 
werden aangeboden  

 

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

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

• dan beantwoordden deelnemers de vraag of het woord positief of negatief was (affect), of dat het een 
synoniem was van twee nieuwe woorden (cognitie)  

• bij de erg korte aanbiedingen beantwoordde men beter de +/- vraag dan de synoniemen vraag à 
ondersteunt Zajonc  

 

Neurologische evidentie: 

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

o zoals verwacht ontstonden er verbindingen tussen de sensorische regio’s (sensorische 
thalamus) en de sensorische cortex (interpretatie), en tussen de cortex en de emotionele 
reactie (de amygdala)  

o maar, er ontstond eveneens een rechtstreekse weg van de sensorische regio naar de amygdala 
à laat een snelle, emotionele reactie toe, alvorens men echt weet waarop men reageert  

o ondersteunt Zajonc  
• automatisch, affectieve reacties spelen een belangrijke rol in het nemen van beslissingen  
• Damasio (1994)  

o bestudeerde patiënten met schade in het gedeelte van het brein dat mee instaat voor 
emotionele reacties controleert  

o deze personen vertonen geen intellectuele deficieten en zijn perfect in staat de gevolgen van 
allerlei gedrag in te schatten, nochtans verliezen ze zichzelf in allerlei risicovel gedrag  

o men stelde dat dit veroorzaakt wordt door het ontbreken van automatische affectieve reacties  
• Bechara e.a. (1997): IOWA-gambling task  

o een gokspel heeft 4 tafels 
§ tafels A en B bevatten hoge winstkaarten (100$), maar ook kaarten met groot verlies  
§ tafels C en D genereerden kleinere winsten (50$) en verliezen 
§ kaarten kiezen uit tafel A en B leidt uiteindelijk tot verlies; tafels C en D leiden tot 

winst  
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o ‘normale’ deelnemers vertoonden een verhoogde huidgeleiding bij A en B, alsof ze een straf 
verwachtten à anticipatorische arousal, een tijd erna werden zij zich daadwerkelijk bewust 
dat ze beter kozen voor C en D  

o deelnemers met een hersenbeschadiging vertoonden op geen enkele wijze een verhoogde 
huidgeleiding, zelfs nadat ze zich bewust werden van het gevaar, bleven ze verder kiezen voor 
tafels A en B  

o de deelnemers met hersenbeschadiging bleven onverantwoord gedrag stellen, al wisten zij 
beter  

o anders gesteld: automatische, affectieve reacties treden op als een ‘rood licht’  

 

2.3.2 DE AUTOMATISCHE VERWERKING VAN POSITIEF EN NEGATIEF MATERIAAL  

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

 

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

 

Automatische waakzaamheid voor negatieve informatie: 

• Strooptest (Jaensch) 
o deelnemers dienen de kleur van een aangeboden woord te benoemen, zonder hierbij te letten 

op de betekenis van het woord dat ze lezen  
o er treedt een inferentie-effect op, wat blijkt uit verlengde reactietijden  
o dit principe kan ook toegepast worden op de inhoud van de woorden  

§ bv. Pratto & John (1991) hanteerde positieve en negatieve persoonsbeschrijvende 
adjectieven  

§ afhankelijk van de gemiddelde evaluatie (1 = erg negatief; 9 = erg posiief) verkreeg 
men andere reactietijden  

 

 

2.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN IMPLICIETE RELATIES  

Klassiek onderzoek naar subliminale beïnvloeding: interpersoonlijke oriëntatie; sensitief voor innerlijke 
ervaringen; openheid  
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Individuele verschillen in attractiviteit van seksuele agressie (Bargh et al. 1995): 

• deelnemers spraken zo snel mogelijk een woord uit dat op scherm verscheen  
• subliminaal aangeboden machtwoorden à snellere reactie voor 

seksgerelateerd materiaal vergeleken met neutrale stimuli  
• maar enkel voor hoogscoorders op de “attractiviteit van seksuele agressie”-

vragenlijst, en enkel in één richting  
• vervolg experiment: alternatieve prime, effect: vrouwelijke handlanger 

aantrekkelijker voor hoogscoorders  

 

Impliciete en expliciete oordelen: 

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

• de expliciete bevragingsvorm heeft een aantal nadelen  
o wat bij bewuste inhouden  
o methodologische artefacten zoals sociale wenselijkheid, antwoordtendensen,… 

 

De Impliciete Associatie Test (IAT):  

• sociaal cognitieve methode om impliciete representaties te meten (Greenwald et al., 1998)  
• basisprincipe: het geheugen is een associatief netwerk van concepten, daardoor activeert het ene 

concept ook automatisch andere concepten die ermee verbonden zijn, door het registreren van 
reactietijden kan dus bijvoorbeeld de automatische affectieve reactie op stimuli onderzocht worden  

• werking blok 1-3  
o een stimulus dient toegekend te worden aan een categorie, bijvoorbeeld de stimulus ‘hemel’ 

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

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

o in het tweede blok dien je bepaalde stimuli in de categorieën goed (links) en slecht (rechts) te 
sorteren  

 

o dan volgt de derde fase of het eerste experimentele blok: hier worden twee categorieën in 
combinaties aangeboden 

o als de categorieën die aan dezelfde responstoets verbonden zijn, in ons associatief netwerk 
sterk verbonden zijn, dan gaat antwoorden makkelijk en snel  

 

• werking blok 4-5  
o in het vierde blok worden Vlaamse en vreemde namen aangeboden, maar dient men 

respectievelijk met de rechter- en de linkertoets te reageren à de betekenis van de toetsen 
wordt omgedraaid  
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o in het vijfde blok dienen de categorieën vreemd/goed en Vlaams/slecht gecombineerd te 
worden  

 

• combinaties van categorieën: een IAT-score wordt berekend door de gemiddelde reactiesnelheid in het 
vijfde blok te verminderen met deze uit het derde blok  

o impliciete attitude: combinatie van een attribuutdimensie (lui/ijverig) en een evaluatieve 
dimensie (goed/slecht)  

o impliciet vooroordeel: combinatie van een sociale groepdimensie (Vlaams/vreemd) en een 
evaluatieve dimensie (goed/slecht)  

o impliciet stereotype: combinatie van een sociale groepdimensie (Vlaams/vreemd) en een 
attribuutdimensie (lui/ijverig)  

o impliciete zelfconcept: combinatie van zelfdimensie (mij/niet mij) en een attribuutdimensie 
(lui/ijverig)  

o impliciete zelfwaardering: combinatie van zelfdimensie (mij/niet mij) en een evaluatieve 
dimensie (goed/slecht)  

• problemen met IAT 
o relatieve sterkte van associaties  
o elk concept dient afzonderlijk gemeten te worden  
o impact van strategieën  

• alternatieve voor IAT 
o EAST  
o dot probe taak  
o emotionele Stroop  

• enkele kanttekeningen 
o aanvankelijk heel sterke claims met betrekking tot de IAT en andere impliciete maten in het 

voorspellen van gedrag  
o kritiek op de sterke claims  
o tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit ook van de IAT 

toch te wensen overlaat  
o tegengeadviseerd om IAT-scores te gebruiken om een persoon te classificeren als meer of 

minder geneigd om bepaald gedrag te stellen  
o IAT meer reactietijden, die beïnvloed worden door aanwezigheid van stereotypen/associaties, 

wat niet noodzakelijk hetzelfde is als het steunen van de stereotypes of er zich naar gedragen  

 

2.5 DE FEILBARE EN ONBEWUSTE BESLISSER  

Kahneman (2016): Ons feilbare denken  

• systeem 1: snelle, makkelijke, automatische manier van denken  
• systeem 2: langzame, inspannende, gecontroleerde manier van denken  
• we gebruiken systeem 1 heel vaak in het dagelijkse leven  

o voordeel: snel en efficiënt  
o nadeel: heel gevoelig voor heuristische fouten (zeker als er probabiliteiten mee gemoeid zijn)  

• noot: opdeling in twee systemen is een metafoor, eerder dan een absolute tweedeling  

 

Dijksterhuis (2008): is bewust en diepgaand nadenken altijd best?  

• bewuste beslissingen gebaseerd op verbaliseerbare argumenten (tov smaak, gevoel)  
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o Wilson en collega’s (1993): kiezen van posters: met of zonder expliciete beoordeling op papier 
• bewuste heeft beperkte informatieverwerkingscapaciteit  
• onbewuste effectiever in wegen van relatief belang van elementen  
• drie manieren om beslissingen te maken  

o bewust maar snel en oppervlakkig (snel en intuïtief, systeem 1)  
o bewust en diepgaand (gecontroleerd, systeem 2)  
o onbewust (uitgesteld) 

• experimentele evidentie  
o Dijksterhuis en Van Olden (2006): kiezne van posters: derde conditie 

nog beter à tussen bekijken en kiezen met iets anders bezig zijn 
(puzzels)  

o Dijksterhuis (2004): kiezen appartemtent à 1 appartement (8+ en 
4-) beter dan de andere (5+ en 7-)  

o Dijksterhuis et al. 2006: ‘onbewust nadenken’ vooral voordelig bij 
heel complexe beslissingen waarbij veel elementen moeten worden 
afgewogen  

o Payne et al. (2008): probleem met bewust en diepgaand nadenken 
is vooral het te lang “overdenken”  

 

3 ‘HOT COGNITION’: AFFECT, MOTIVATIE EN COGNITIE  

3.1 AFFECT: EMOTIES EN STEMMINGEN  

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

 

Dit omvat  

• emoties: hebben een duidelijk object en zijn hevig  
• stemmingen: hebben geen duidelijk object en zijn minder hevig, algemene affectieve toestanden waarin 

we ons bevinden  

 

3.1.1 EMOTIES  

Emoties zijn affectieve toestanden met een duidelijk object, zijn vrij kortdurend en gaan gepaard met specifieke 
actietendensen, gevoelens en gedachten  

 

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

Emoties: actiebereidheid, gevoelens en gedachten  

• emoties roepen een verandering in actiebereidheid op = emotiespecifieke impulsen om bepaalde 
gedragingen te vertonen  

• emoties roepen gevoelens op  
o gevoelens zijn fenomenologische ervaringen die vaak affectief van aard zijn  
o drie soorten  

§ lichamelijke gevoelens, zoals honger, pijn en opwinding  
§ cognitieve gevoelens, zoals verbazing, verwarring en herkenning  
§ affectieve gevoelens 

• emoties worden vaak vergezeld door specifieke gedachten  
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3.1.2 STEMMINGEN  

Stemmingen hebben geen duidelijk object en zijn minder hevig 

 

Doordat stemmingen geen object hebben, gaan ze ook niet gepaard met specifieke actietendensen en 
gedachten, wel algemene actietendensen  

 

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

 

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

 

3.1.3 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN POSITIEF EN NEGATIEF AFFECT  

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

• positieve emoties slaan op enthousiasme, energie, activiteit, alertheid, plezier 
• negatieve emoties slaan op droefheid en lethargie, en gevoelens zoals kwaadheid, angst, walging,…  

 

Deze dimensies correleren nauwelijks, individuen kunnen dus hoog (of laag) scoren op beide dimensies  

 

3.1.4 INDELING VAN EMOTIES  

Bestaat uit twee dimensies  

• positief versus negatief affect  
• arousal  

 

 

3.2 DE INVLOED VAN COGNITIE OP AFFECT  

Emoties leiden dikwijls een leven zonder dat bewuste cognities tussenkomen, maar affectieve reacties kunnen 
ook tot stand komen als reactie op cognitieve processen. Meestal gaat het om eenvoudige betekenisgeving die 
een impact heeft op affect  
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3.2.1 RECENTE APPRAISAL-THEORIEËN  

William James (1980): emoties ontstaan doordat we ons bewust worden van lichamelijke veranderingen  

• je hebt geen betekenisverlening nodig om emoties te ervaren  

 

Magda Arnold (1960): 

• twee problemen bij de theorie van James 
o waarom leiden stimuli tot emoties in de ene situatie, maar in andere situaties niet  
o sommige stimuli leiden eerst niet tot een emotie, maar door associatie met negatieve 

ervaringen achteraf wel  
• volgens Arnold is er sprake van beoordeling, tussen stimulus en emotie (en simultane arousal)  

o appraisal is de cognitieve inschatting van een situatie of een gebeurtenis (bewust of onbewust)  

 

Stanley Schachter (1964): 

• emoties ontstaan doordat een bepaalde attributie wordt gemaakt bij lichamelijke veranderingen die 
men ervaart  

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

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

 

Moderne theorieën 

• moderne theorieën gaan ervan uit dat  
o appraisal gebeurt op basis van een aantal criteria of dimensies: de vraag is welke en hoeveel 

dimensies  
o arousal niet echt belangrijk is  

• dimensies  
o valentie op ‘plezierigheid’ van een gebeurtenis  
o agency: de mate waarin men zich verantwoordelijk voelt voor een gebeurtenis  
o de nieuwheid of onverwachtheid van een gebeurtenis  

• primary appraisal: eerst maakt men een onderscheid tussen positieve en negatieve emoties  
o positieve emoties zijn minder gedifferentieerd, meestal stoppen we na de primary appraisal  

• secondary appraisal: bij negatieve emoties gaat men dikwijls de mate van verantwoordelijkheid na  
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 

• andere dimensies kunnen ook van belang zijn  
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3.2.2 TEGENFEITELIJK DENKEN  

Contrafeitelijk denken verwijst naar de neiging om zich mogelijk alternatieve uitkosten voor te stellen die zich 
niet voordeden  

 

Negatieve gebeurtenissen waarbij je gemakkelijk een alternatieve, betere afloop kunt bedenken, versterken de 
emoties  

 

Versterking van emoties door contrafeitelijk denken is sterker bij negatieve dan bij positieve gebeurtenissen  

 

Onderzoek van Medvec, Madey en Gilovich (1995) naar de emotionele reacties van medaillewinnaars op de 
Olympische Spelen in Barcelona:  

• illustratie van hoe de emotie op een uitkomst afhankelijk si van de alternatieve uitkomst die de persoon 
genereert  

• winnaars van brons tonen meer gevoelens van blijdschap dan winnaars van zilver  
• effecten van het contrafeitelijk denken 

o 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 geweest zijn” 

o voor de winnaars van een bronzen medaille is de meest opvallende alternateve uitkomst het 
behalen van de vierde plaats  

 

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

 

Niedenthal en collega’s (1994) vroegen proefpersonen zich te verplaatsen in de volgende situatie 

 
• hierna werden de proefpersonen aangezet tot het genereren van contrafeiten 

o de helft proefpersonen zinnen afmaken die begonnen met “Was ik maar (niet) …”  
o andere proefpersonen zinnen afmaken die begonnen met “Had ik maar (niet)…”  

• contrafeiten genereren met betrekking tot persoonlijkheid (was ik maar) à schaamte  
• contrafeiten genereren met betrekking tot gedrag (had ik maar) à schuld  

 

3.3 DE INVLOED VAN AFFECT  

3.3.1 STEMMINGSINDUCTIEMETHODEN  

In onderzoek kunnen zowel emotie als stemming experimenteel geïnduceerd worden, maar men richt zich echter 
op stemmingen  

 

Verschillende methoden  

• de Velten-techniek: proefpersoon leest 60 uitsrpaken voor die over hem/haar zelf gaan en hij/zij moet 
zich het gevoel trachten voor te stellen  

• het laten zien van een stukje film  
• bepaalde lichamelijke uitingen kunnen een stemming veroorzaken  
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De keuze van een methode hangt af van de intensiteit die je wil bereiken, het gemak van de methode, de 
specificiteit, demand characteristics, ethiek,…  

 

3.3.2 AFFECT PRIMING EN AFFECT ALS BRON VAN INFORMATIE  

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:  

• via selectieve aandacht: affect-congruente informatie krijgt meer aandacht dan affect-incongruente 
info  

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

• via selectieve herinnering: men herinnert zich bv. enkel maar negatieve kenmerken van een persoon  

 

Merk op dat het effect van de affectieve toestan dtelkens indirect is  

 

Emoties geven een signaal hoe men dient te reageren  

 

Affect dat geassocieer wordt met een stimulus is vaak de belangrijkste bron van beslissingen, men vergeet 
immers vlug de feitelijke basis van oordeelsvorming  

 

Stemmingen kunnen ook ten onrechte toegeschreven worden aan een saillante stimulus  

 

3.3.3 INVLOED VAN AFFECT OP DE DIEPTE VAN INFORMATIEVERWERKING  

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

 

Mensen in een positieve stemming verwerken informatie oppervlakkig, in een negatieve stemming verwerken 
ze informatie dieper  

 

In positieve stemming worden cognitieve vertekeningen sterker, stereotyperen we meer,…  

 

Drie verklaringen: 

• als we in een positieve stemming zijn, is dat een teken dat alles in orde is  
• mood maitenance principe: elke activiteit die de positieve stemming kan veranderen, wordt vermeden, 

dit geldt ook voor grondig nadenken over een stimulus  
• positieve stemming reduceert de cognitieve capaciteit: positieve herinneringen en constructen zijn 

meer divers en meer verspreid in het geheugen en men heeft dan ook meer capaciteit nodig om ze op 
te halen  

 

Motivationele en capaciteitsverklaringen werden vergeleken, maar onderzoek was niet conclusief 
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3.3.4 HET AFFECT-INFUSIEMODEL  

Forgas (1995): de mate waarin affect beslissingen kan beïnvloeden is afhankelijk van de 
informatieverwerkingsstrategie  

 

Verschillende strategieën  

• sterke affect-infusie  
o heuristische verwerking: lage motivatie en/of capaciteit à affect als informatie  
o uitgebreide verwerking: hoge motivatie en capaciteit à affect priming  

• zwakke affect-infusie 
o directe toegang: lage motivatie en mogelijkheid zich te baseren op voregere beslissingen  
o gemotiveerde verwerking: specifieke motivatie om welbepaalde beslissing 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, ze hebben ook 
meer beperkte en specifieke effecten  

 

Emoties hebben algemeen minder effecten op informatieverwerking  

 

Effecten kunnen verschillen binnen zelfde valentie 

 

3.4 HET VOORSPELLEN VAN TOEKOMSTIG AFFECT  

3.4.1 EFFECTEN VAN GEANTICIPEERDE EMOTIES: SPIJT  

Mensen anticiperen op emoties die ze later kunnen ervaren  

 

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

 

Geanticipeerde zpijt treedt op als men verwacht uitkomstinformatie achteraf te krijgen  

 

Geanticipeerde spijt kan eveneens leiden tot inactie 

 

3.4.2 HET VOORSPELLEN VAN TOEKOMSTIG AFFECT  

Onze verwachtingen van toekomstig affect beïnvloeden ons gedrag, maar in welke mate zijn we in staat om 
accuraat in te schatten hoe we ons zullen voelen: 

• meestal schatten we het soort emoties goed in  
• de intensiteit en duur van die emoties schatten we echter vaak verkeerd in  

 

Overschatting van intensiteit en duur van affect treedt vaker op dan onderschatting  
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Vaak overschatten we de duur van negatief affect (duurzaamheidsoverschatting): 

• vier verklaringen  
o we hebben inaccuratie theorieën over wat ons langdurig blij of verdrietig maakt, zelfs als het 

gaat over ervaringen die we reeds eerder hadden  
§ piek en einde regel: we onthouden vooral het piekmoment en het einde van de 

gebeurtenis  
§ herinneringen aan emoties worden gekleurd door kennis die men van zichzelf heeft  

o we misleiden onzelf een beetje door ons negatieve uitkomsten nog erger voor te stellen dan 
ze in feite zijn, dat motiveert ons om ons best te doen  

o onvoldoende correctie voor tijdseffecten: we stellen ons vaak voor hoe we ons voelen direct 
na de negatieve gebeurtenis, nemen dit als referenite en corrigeren te weinig voor het slijten 
van emoties doorheen de tijd  

o mensen houden geen rekening met hun psychisch afweersysteem, toch hebben mensen het 
opmerkelijk vermogen om van de nood een deugd te maken  

 

3.5 DE INVLOED VAN MOTIVATIE OP COGNITIE  

3.5.1 DE BEHOEFTE AAN COGNITIEVE AFSLUITING  

Definitie: de nood aan snelle, definitieve en zekere kennis en antwoorden, in tegenstelling tot verdere verwarring 
en ambiguïteit  

 

Situaties 

• tijdsdruk  
• lawaai (noise)  
• verveeldheid  
• extra belasting  
• kosten bij fouten  

 

Individuele verschillen  

• nood aan orde  
• nood aan voorspelbaarheid  
• nood aan besluitvaardigheid 
• intolerantie voor ambiguïteit  
• enggeestigheid  

 

Componenten  

• seizing (urgentieprincipe): het snel grijpen van beschikbare informatie om tot een conclusie te komen 
en dus zekerheid te krijgen  

• freezing (permanentieprincipe): het vasthouden of bevriezen van eerdere conclusies en het daarbij 
negeren van nieuwe informatie  

 

Gevolgen  

• hanteren van minder informatie bij oordeelsvorming  
• primacy effecten bij impressievorming  
• gebruik van cognitieve heuristieken  
• gemakkelijker activeren van stereotypen  
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• afwijzing van opiniedevianten  
• weerstand tegen overreding  

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

 

4 BEGRIPPEN  

Sociale cognitie  
Een domein binnen de sociale psychologie dat de cognitieve basis van 
sociaalpsychologische fenomenen onderzoekt en tracht te begrijpen  

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

Schema 
Een georganiseerde verzameling van kennis over een stimulus of een 
categorie van stimuli, die wordt gebruikt bij het verwerken van informatie  

Ding-an-sich 
Omdat we het geheugen niet kunnen vermijden en we aan alle percepties 
een persoonlijke betekenis hechten, verliezen we het contact met de 
objectieve realiteit. Die objectieve realiteit wordt Ding-an-sich genoemd  

Frequency-principe 
Een betere chronische toegankelijkheid van een schema door het 
frequente gebruik ervan  

Recency-principe 
Een betere acute toegankelijkheid van een schema door het recente 
gebruik ervan  

Elaboratie De grondige en systematische cognitieve verwerking van een stimulus  

Superior recall 
De betere herinnering van schema-inconsistente informatie bij vrije 
herinnering door schema-effecten bij het verwerken van een stimulus  

Ideomotoreffect 
Gedachteloze uitvoering of imitatie van gedrag dat aansluit op een 
geactiveerd schema  

Psychoanalyse 
De theoretische en systematische studie van dynamische relaties tussen 
bewuste en onbewuste motivaties  

Voorbewuste automaticiteit 
Stimuli die aanwezig zijn in het cognitief systeem, maar waarvan we ons 
niet bewust zijn, kunnen toch effecten hebben 

Nabewuste automaticiteit 
Automatische processen die pas optreden nadat de stimulus in het 
bewustzijn aanwezig was  

Efficiënt 
Een proces wordt effeciënt genoemd indien het nauwelijks of geen 
cognitieve hulpbronnen behoeft om uitgevoerd te worden  
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Automatische evaluatie 
Een snelle, directe evaluatie van een stimulus zonder tussenkomst van 
cognitieve processen  

Mere exposure-effect 
Dit effect houdt in dat mensen een stimulus meer waarderen naarmate 
ze die vaker gepercipieerd hebben  

Automatische 
waakzaamheidsassociatie 

De neiging om negatieve stimuli grondiger te verwerken, waardoor we 
minder snel aandacht hebben voor andere stimuli  

Impliciete Associatietest 

De meest gehanteerde methode om attitudes te meten die zich op het 
automatische niveau situeren en hun basis vinden in de organisatie van 
materiaal in het geheugen. Impliciete attitudes worden hierbij afgeleid uit 
de snelheid waarmee deelnemers aan de test de categorie ‘goed’ of 
‘slecht’ associëren met categorieën zoals zwart versus blank, zelf versus 
anderen, enzovoort 

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

Cold cognition De studie van koele, rationele processen  

Hot cognition De studie van affectieve en motivationele processen  

Emotie 
Objectgerichte, affectieve ervaring die gepaard gaat met specifieke 
gevoelens, gedachten en actietendensen  

Actietendens De neiging om bepaalde handelingen al dan niet te stellen 

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

Mood repairprincipe 
Mensen die in een negatieve stemming verkeren, proberen vaak die 
negatieve stemming ongedaan te maken  

Mood maitenanceprincipe 
Mensen die in een positieve stemming verkeren, trachten deze stemming 
te behouden  

Tegenfeitelijk denken 
De neiging om zich mogelijke alternatieve uitkomsten voor te stellen die 
zich niet voordeden  

Duurzaamheidsvertekening 
De neiging om de intensiteit en de duur van emotionele reacties op 
toekomstige gebeurtenissen te overschatten  

Behoefte aan (cognitieve) 
afsluiting  

De behoefte om tot snelle en definitieve beslissingen en oordelen te 
komen  
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ATTITUDES  
1 ATTITUDES: BASISBEVINDINGEN  

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

• hebben betrekking op personen, objecten en ideeën  
• positieve en negatieve dimensie zijn onafhankelijk van elkaar  

 

Vier reacties op attitudinale objecten  

 

 

1.1 DE DRIE COMPONENTEN VAN ATTITUDES  

1.1.1 COGNITIEVE COMPONENT  

Blijkt uit gedachten en opvattingen over het attitude-object, het afwegen van positieve/negatieve kenmerken  

 

1.1.2 AFFECTIEVE COMPONENT  

Een attitude-object roept affect op, waardoor we er positief of negatief tegenover ‘voelen’, gevolg van 
leerproces:  

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

• operante conditionering: affect ten aanzien van een stimulus wordt bepaald door beloning en straf  

 

1.1.3 DE GEDRAGSCOMPONENT  

Attitudes brengen gedrag met zich mee maar ontstaan ook door de observatie van het eigen gedrag ten aanzien 
van een attitude-object  
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1.2 ATTITUDESTERKTE 

Over sterke attitudes is men zeker, men vindt ze belangrijk en ze komen snel in ons bewustzijn, bijna zoals een 
‘reflex’: 

• genetische component  
• psychische kenmerken, zoals eigenbelang, of het feit dat de attitude verbonden is aan filosofische, 

politieke en religieuze overtuigingen  
• steunen meestal op veel informatie en zijn gestoeld op eigen ervaringen  

 

1.3 EXPLICIETE EN IMPLICIETE ATTITUDES  

1.3.1 EXPLICIETE ATTITUDES 

Zelfrapportage  

 

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

• Likertschaal  

 

• semantische differentiaal  

 

 

Vertekeningen:  

• sociaal wenselijk antwoorden  
• instemmingstendens  

 

1.3.2 IMPLICIETE ATTITUDES  

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 richting 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, 
gebaseerd op automatische associaties  
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• impliciete associatietest 
o categorisatie van enkelvoudige stimuli  

§ zo snel mogelijk stimuli (zwarte of witte aangezichten) toewijzen aan categorieën 
zwart of wit  

§ 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  
§ wit of slecht versus zwart of goed  
§ zwart of slecht versus wit of goed  

o verschil in reactietijd geeft vooroordeel aan  

 

 

Voorkeur wit versus zwart:  

 

 

Jong versus oud: 
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Man+loopbaan versus vrouw+gezin: 

 

 

Correlatie IAT-effect en expliciete attitude: 

 

 

1.4 HET VERBAND TUSSEN ATTITUDES EN GEDRAG  

Dubbele dissociatie: 

 

 

Toch enkele kanttekeningen: 

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

• kritiek op die sterke claims  
• tegenwoordig beseft men steeds meer dat de betrouwbaarheid en validiteit ook van de IAT toch te 

wensen overlaat 
• tegengeadviseerd om IAT-scores te gebruiken om een persoon te classificeren als meer of minder 

geneigd om bepaald gedrag te stellen  
• IAT meet reactietijden, die beïnvloed worden door aanwezigheid van stereotypen/associaties, wat niet 

noodzakelijk hetzelfde is als het steunen van die stereotypes of er zich naar gedragen  
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Theorie van beredeneerd gedrag: 

 

• gedrag wordt minder door algemene attitudes beïnvloed dan door attitudes over het specifieke gedrag 
• gedrag wordt ook beïnvloed door subjectieve normen, opvattingen over wat anderen vinden wat men 

moet doen  
• gedrag wordt bepaald door mate dat men gedrag onder controle meent te hebben  
• vaak voert men vooropgestelde intenties niet volledig uit, of kan men die niet uitvoeren  

 

2 OVERREDING DOOR COMMUNICATIE  

2.1 TWEE WEGEN VOOR OVERREDING  

Overreding, overtuiging: 

• het proces van attitudeverandering  
• politici, adverteerders, drukkingsgroepen etc. zijn steeds in de weer om onze houding tegenover 

partijen, producten en groepen te beïnvloeden  

 

Twee wegen voor overreding: 

• de centrale weg: zorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding gebaseerd op de sterkte en de 
kwaliteit van de argumentatie  

• de perifere weg: onzorgvuldige analyse van de boodschap en beïnvloeding gebaseerd op oppervlakkige 
cues 

 

Twee routes tot overtuiging: 

 

 

Selectie van een weg:  

• bekwaamheid en motivatie van toehoorders voorspellen of men “denkt” of “reageert”  
• dit wordt bepaald door kenmerken van zowel de bron, de boodschap als het publiek zelf  
• men kiest voor de centrale weg indien  

o de bron duidelijk argumenteert 
o de boodschap belangrijk is voor het publiek  
o het publiek bekwaam, aandachtig en betrokken is  

• men kiest voor de perifere weg indien  
o de bron te vlot of te snel spreekt om goed begrepen te worden  
o de boodschap triviaal is  
o het publiek afgeleid, gestresseerd, cognitief overladen, gehaast en niet geïnteresseerd is  
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• persoonlijke betrokkenheid van de ontvanger bepaalt of de booschap belangrijker is dan de bron  
o onafhankelijke variabelen 

§ boodschapper: professor (exprt) versus student  
§ argumentatie: sterk versus zwak  
§ persoonlijke betrokkenheid: hoog (volgend academiejaar) versus laag (over 10 jaar)  

o afhankelijke variabele 
§ attitude na communicatie  

 

 

2.1.1 DE CENTRALE WEG 

Ontvangers van overredingsboodschappen zijn aandachtig, actief, kritisch en oplettend: 

• begrip 
o een boodschap heeft enkel effect indien de ontvangers de inhoud van het bericht te begrijpen  

• geheugen  
o men wordt overtuigd door argumenten die men aandachtig beluistert, begrijpt en in het 

geheugen vasthoudt  
o er is ook motivatie nodig om boodschap te aanvaarden  

• elaboratie  
o het proces van nadenken, analyseren van de pro en con-argumenten die deel uit maken van 

boodschap  
o elaboratie kan ook leiden tot vertekende verwerking van informatie  

 

2.1.2 DE PERIFERE WEG  

Het overredingsproces waarbij de persoon niet zorgvuldig nadenkt over een boodschap maar overtuigd wordt 
door perifere cues gekoppeld aan de booschap:  

• steunt op oppervlakkige signalen  
• demagogen – uiterlijk machtsvertoon 

 

Illusory Truth Effect:  

• herhaalde blootstelling aan informatie maakt het meer geloofwaardig  
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• Hasher et al. (1977): 60 stellingen  
o sommige waar, sommige vals  
o opnieuw van na 2 weken en 4 weken, waarvan deel herhaalde stellingen  
o herhaalde stellingen: meer als waar bestempeld, meer vertrouwen  

• robust effect, onafhankelijk van individuele verschillen 
• verklaring: processing fluency = het gemak waarmee we info kunnen verwerken wordt als heuristiek 

voor correctheid gebruikt à herhaling vergemakkelijkt verwerking  

 

2.2 DE BRON  

2.2.1 GELOOFWAARDIGHEID  

Bepaalt overtuigingskracht: 

• competentie en expertise  
• betrouwbaarheid  
• oordeel over “te vertrouwen” steunt op, bijvoorbeeld, stereotypen over beroepen of op het feit of 

eigenbelang in het spel is  

 

European Trusted Brands 2009:  

• geloofwaardigheid = combinatie competentie en betrouwbaarheid  

 

 

2.2.2 GUNSTIGHEID  

Aantrekkelijkheid: 

• fysieke aantrekkelijkheid  
o schoonheid, jeugd en seks verkopen producten  
o vooral als ze iets met het product te maken  

• helpt fysieke aantrekkelijkheid attitudes veranderen?  
o petitie voor vegetarische maaltijden op de campus  
o aantrekkelijke studenten overtuigen 41% studenten om de petitie te tekenen  
o minder aantrekkelijke studenten overtuigen slechts 32%  

• niet-menselijke schoonheid helpt ook: mooie landschappen, dieren, exclusieve interieurs,…  
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Similariteit: 

 

 

2.2.3 HET SLAPEND EFFECT  

Soms is de bron niet (meer) belangrijk: 

 

 

2.3 DE BOODSCHAP  

2.3.1 INFORMATIONELE STRATEGIEËN  

Informationele strategieën: 

• perifere weg: volume is oppervlakkige cue voor juistheid  
• centrale weg: lengte is alleen belangrijk als de argumentatie sterk is en niet redundant  

 

Effect van volgorde en tijdstip: 
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2.3.2 DISCREPANTIE VAN DE BOODSCHAP  

Te veel discrepantie overtuigt niet: omgekeerde U-relatie  

 

Discrepante berichten worden nauwkeuriger gelezen en produceren meer tegenargumenten  

 

2.3.3 NEGATIEVE EMOTIES  

Afschrikkende boodschappen: 

• zijn overtuigender en veroorzaken attitude- en gedragsverandering indien  
o mensen zich persoonlijk kwetsbaar achten voor het risico  
o men beschikt over bruikbare en specifieke informatie omtrent te nemen tegenmaatregelen  

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

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

 

Hulpeloosheid vermijden  

 

2.3.4 POSITIEVE EMOTIES  

Personen in een goede stemming zijn makkelijker te beïnvloeden: 

• voedsel, drank, landschappen, muziek  
• positieve gevoelens activeren de perifere weg  

 

Drie verklaringen: 

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

 

2.4 HET PUBLIEK  

2.4.1 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN DE BEHOEFTE AAN COGNITIE, EN 
ZELFSTURING  

Effect van bericht is afhankelijk van het soort publiek: 

• algemene en specifieke invloeden op bekwaamheid en motivatie  
• behoefte aan cognitie 

o een persoonlijkheidskenmerk dat personen onderscheidt op grond van het genoegen dat ze 
ontlenen aan moeilijke cognitieve activiteiten  

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

• zelfsturing  
o gedrag afstemmen op de gangbare zelfpresentatie normen in de gegeven situatie  
o hoge zelfstuurders zijn gevoeliger voor imago-boodschappen  
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Informatie- versus imagoberichten: 

 

2.4.2 VERWITTIGING EN WEERSTAND 

Het moeilijkste publiek om te overtuigen is een publiek dat verwittigd is omdat het op voorhand argumenten 
kan bedenken  

 

Inlichten over het standpunt dat de spreker zal innemen: 

• lokt cognitieve reactie uit: formuleren van tegenargumenten  
• vaccinatiehypothese: blootstellen aan zwakke variant van de booschap versterkt de verdediging tegen 

overtuiging  
• voorbeeld: lekken van informatie in de politiek  

 

Inlichten over de poging tot overtuiging:  

• lokt een motivationele reactie uit: reactantie  
• de theorie stelt dat personen reageren tegen bedreiging van hun vrijheid met demonstratie van hun 

vrijheid en met verhoogde waardering voor de bedreigde alternatieven (negatieve attitude)  

 

3 OVERTUIGEN DOOR HET EIGEN GEDRAG  

3.1 COGNITIEVE DISSONANTIETHEORIE  

Volgens Festinger creëert gedrag dat inconsistent is met onze attitudes cognitieve dissonantie (= een 
onaangename psychologische toestand, die opgewekt wordt wanneer het eigen gedrag strijdig is met de eigen 
attitudes, waarden, normen…)  

 

Personen zijn doorgaans geneigd om de ervaren dissonantie te reduceren en te 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  
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Dissonantiereductie: 

• reduceren van waargenomen keuzevrijheid  
• wijzigen van gedragsperceptie  
• toevoegen van consonante cognities  
• minimaliseren van belang van het conflict  
• veranderen van attitude  

 

Experiment Festinger en Carlsmith:  

• fase 1 
o uitvoeren vervelende eerste taak gedurende 30 minuten: 12 draadspoelen uit een bord nemen 

en terugplaatsen, wegnemen, terugplaatsen, etc  
o uitvoeren tweede vervelende taak: 48 vierkante staafjes in een bord kwartslag draaien, 

opnieuw draaien, etc  
• fase 2 

o 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  
§ controleconditie: geen leugen vertellen – geen dissonantie  

• afhankelijke variabele: beoordeling van de vervelende taak  

 

 

Onvoldoende afschrikking: 

• nalaten om een gewaardeerd gedrag uit te voeren omwille van bedreiging met een milde straf  
• Aronson en Carlsmith-experiment  

o kinderen worden gevraagd niet te spelen met aantrekkelijk speelgoed 
§ onder bedreiging met milde straf – onvoldoende afschrikking – kleine druk – hoge 

dissonantie  
§ onder sterke bedreiging met straf – voldoende afschrikking – grote druk – lage 

dissonantie  
§ controleconditie 

o meting attitude t.o.v. verboden speelgoed  
§ milde bedreiging: devaluatie van het speelgoed  
§ sterke bedreiging: geen attitudewijziging  

 

3.2 TOEPASSINGEN VAN DE DISSONANTIETHEORIE OP INSPANNINGEN EN KEUZES  

Veel middelen (geld) investeren en inspanningen leveren om iets te bereiken dat toch niet zo denderend is, 
creëert dissonantie omwille van de discrepantie tussen de inspanning en het resultaat 
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Experiment Aronson en Mills:  

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

o tekst met weinig expliciete seksuele termen: milde initiatie – beperkte inspanning – lage 
dissonantie  

o tekst met veel obscene termen: strenge initiatie – grote inspanning – hoge dissonantie  
• beoordelingen van een op tape geregistreerde discussiegroep over seksueel gedrag bij lagere 

diersoorten  
o milde initiatie: weinig belangstelling voor de discussiegroep  
o strenge initiatie: grotere belangstelling voor de discussie  

 

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

 

Experiment Brehm:   

• participanten worden gerekruteerd om consumentenartikelen te beoordelen  
• na de beoordeling mogen ze één van de producten uitkiezen als beloning 

o kiezen tussen twee producten die ze als even waardevol beoordeeld hadden: hoge dissonantie  
o kiezen tussen twee producten die ze verschillend beoordeeld hadden: lage dissonantie tussen 

gekozen en verworpen optie  
• opnieuw beoordelen van producten na de keuze  

o hoge dissonantie: verschillen tussen beide producten nemen toe, gekozen optie wordt 
aantrekkelijker  

o lage dissonantie: weinig attitudeverandering  

 

3.3 RANDCONDITIES VAN DE 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  
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4 RECLAME EN VOORLICHTING  

Heeft reclame een impact op ons?  

• reclames voor nieuwe producten leidt in 60% van de gevallen tot een stijging in de verkoopcijfers  
• bestaande producten en gevestigde merken: stijging in 46% van de gevallen  
• het verschil in de verkoopcijfers tussen mensen die de reclame wel gezien hadden en diegenen die niet 

blootgesteld werden, was niet minder dan 21%  

 

4.1 SUBLIMINALE BERICHTEN  

Verborgen boodscjappen die slechts enkele milliseconden duren  

 

Duitse of Franse achtergrondmuziek in wijnzfdeling op alternerende dagen bevordert de verkoop van Duitse 
(83%) of Franse (65%) wijn  

 

Gebruik in politieke campagnes: 

• studie 1: RATS: subliminaal aangeboden voor ‘onbekende politicus’ à negatievere evaluaties  
• studie 2: Clinton (= positief) sumbliminaal aangeboden voor foto van andere democratische kandidaat 

à positievere evaluaties bij onbesliste kandidaten  

 

Rol van motivatie: 

• Strahan et al. (2002)  
o dorstige studenten nemen deel aan marketingonderzoek: sommigen kregen water, anderen 

niet, vervolgens voerden ze op computer test uit waarin subliminaal aangeboden stimuli 
verwerkt werden die neutraal of dorstverwant waren, daarna proefden deelnemers drankjes  

o dorstverwante stimuli leiden tot meer drankconsumptie tijdens proeverij, maar enkel bij 
dorstige studenten  

 

Korte versus langetermijn:  

• zelfhulpcassettes met subliminale boodschappen hebben geen significante invloed  
• effecten zijn enkel zichtbaar op korte termijn, maar subliminale berichten hebben geen effect op lange 

termijn  
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4.2 STEREOTYPEN  

Media en cultuur kunnen (onbedoeld) geslachtsstereotypering in de hand werken  

 

Reclames, tv-shows, kinderboeken en muziekvideo’s primen ons met geslachtsstereotypen  

 

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

 

Onderzoek Rudman en Borgida: 

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

• daarna dienden de participanten een vrouwelijke sollicitante te interviewen  
• deze interactie werd door onafhankelijke waarnemers beoordeeld 
• mannen die een seksistische reclamespot zagen, scoorden hoger op alle indices van ‘geseksualiseerd 

gedrag’  

 

 

Onderzoek Geis, Brown, Jennings en Porter (1984): 

• vrouwelijke studenten zagen een reeks reclamespots 
o stereotype beeld: vrouw aan de haard of verleidelijk  
o omgekeerd: man aan de haard of verleidelijk  

• in daaropvolgende taken toonden vrouwen die de stereotiepe 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 langst zichtbare deel van lichaam)  
• mannelijke gezichten worden in de media groter en meer prominent getoond  
• zelfs klassieke portretten en tekeningen gemaakt door studenten aan de academie vertonen dit effect  
• reclamespots tonen vooral de gezichten van mannen, terwijl bij vrouwen vooral aandacht is voor het 

lichaam  
• prominentie van gezicht kan indruk van dominantie geven  

 

Evoluties in reclame en media:  

• overduidelijke stereotypes zijn verminderd, zeker in meer “stereotiepe culturen”: toename contra-
stereotiepe reclame  

• femvertizing: reclame die appeleert aan “empowerment of women”  
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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 ingroep  

 

5 BEGRIPPEN  

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

Multicomponentenmodel van 
attitudes 

Het model dat stelt dat attitudes bestaan uit cognitieve, affectieve en 
gedragsmatige componenten  

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

Klassieke conditionering 
Een neutrale stimulus die samen met een (on)aangename stimulus 
voorkomt, wordt op den duur zelf als (on)attractief ervaren 

Operante conditionering Door belonen en straffen stijgt of daalt de attractiviteit van de stimulus  

Expliciete attitudes Attitudes die door een persoon bewust gerapporteerd worden 

Impliciete attitude 
Een attitude die zich situeert op het automatische niveau en haar basis 
vindt in de organisatie van materiaal in het geheugen  

Theorie van beredeneerd 
gedrag 

De theorie die stelt dat attitudes ten opzichte van een specifiek gedrag 
samen met subjectieve nomren en waargenomen controle het gedrag 
bepalen  

Centrale weg tot overreding 
Het overredingsproces waarbij ontvangers de boodschap systematisch 
analyseren en hun attitudes vooral door sterke argumenten worden 
beïnvloed  

Perifere weg tot overreding 
Het overredingsproces waarbij ontvangers niet zorgvuldig over de 
boodschap nadenken, maar door uiterlijkheden en oppervlakkige wenken 
worden beïnvloed  
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Slapend effect 
De neiging om na verloop van tijd de boodschapper te dissociëren van de 
boodschap, waardoor overtuigende boodschappen van een 
ongeloofwaardige bron een uitgestelde impact hebben  

Behoefte aan cognitie 
Een individuele verschilvariabele die refereert aan het genoegen dat 
wordt ontleend aan het uitvoeren van cognitieve activiteiten  

Vaccinatiehypothese 
De blootstelling aan een zwakke variant van een ivertuigend argument 
verhoogt de weerstand tegen dat argument  

Psychologische reactantie  
Individuen die denken overtuigd te zullen worden, aanzien dit als een 
bedreiging van hun vrijheid, waardoor ze moeilijk overtuigd worden  

Cognitieve dissonantietheorie 
De theorie die stelt dat dissonante cognities fysiologische opwinding 
opwekken die we vervolgens willen reduceren  

Onvoldoende justificatie  
Wanneer individuen uit vrije wil attitude-inconsistent gedrag stellen, 
zonder er een grote beloning voor te ontvangen, veranderen ze hun 
attitude  

Onvoldoende afschrikking 
Wanneer individuen een aangenaam gedrag nier uitvoeren, hoewel er 
slechts met een milde straf wordt gedreigd, devalueren ze achteraf de 
waarde van dit gedrag  

Subliminaal bericht 
Een boodschap die slechts tijdens enkele milliseconden gepresenteerd 
wordt, waardoor het publiek zich niet bewust is van het feit dat die 
stimulus aangeboden werd  

Face-ism 
Het fenomeen dat media van mannen eerder het gelaat tonen, terwijl 
van vrouwen meestal net het hele lichaam afgebeeld wordt  
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STEREOTYPEN, VOOROORDELEN EN 
DISCRIMINATIE  
Stereotype: mentale constructie over individuen uit een sociale categorie, die welbepaalde kenmerken delen  

 

Vooroordeel: dit is negatief affect tegenover individuen, gebaseerd op hun groepslidmaatschap aan een 
bepaalde sociale categorie  

 

Discriminatie: gedrag gericht naar individuen, gebaseerd op hun groeplidmaatschap aan een bepaalde sociale 
categorie  

 

1 DE TENTAKELS VAN VOOROORDELEN  

Evoluties in etnische vooroordelen:  

• in de VS lijkt vooroordeel op de terugweg  
• in Europa is er opleving van antimigrantsentiment in de late jaren 1980 en vroege jaren 1990  
• nadien zijn er landspecifieke evoluties, afhankelijk van werkloosheid en migratiestromen  

 

1.1 SUBTIELE EN GROVE VOOROORDELEN  

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

 

Experiment Dovidio en collega’s (1997):  

 

 

 

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  
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McConahay (1986): modern racisme-schaal  

• ontkenning van discriminatie  
• antagonisme met betrekking tot de eisen van minderheden  
• afkeer voor “speciale behandeling”  

 

Voorbeelditems: 

• grof 
o migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen  
o alles samen genomen is het blanke ras superieur aan andere rassen  
o mensen met een verschillend ras hebben best zo weinig mogelijk contact met elkaar  

• subtiel 
o migranten leren aan hun kinderen waarden en vaardigheden die hun kansen op succes in onze 

maatschappij beknotten  
o er zijn grote verschillen tussen migranten en Belgen met betrekking tot hun religie en religieuze 

gebruiken  
o ik voel sympathie voor allochtonen  

 

Debat: in welke mate meten subtiel/modern racisme-schalen echt racisme 

 

“concept creep”: Haslam (2016): concepten die refereren aan negatieve fenomenen worden steeds meer 
uitgebreid, met nieuwe betekenissen (horizontal creep) en met minder extreme betekenissen (vertical creep)  

 

“prevalence-induced concept change”: Levari et al. (2018): wanneer een stimulus of fenomeen minder voorkomt 
reageren mensen vaak met een uitbreiding van het concept  

 

Moeilijk evenwicht  

 

1.2 IMPLICIETE VOOROORDELEN  

In onze hersenen ordenen we informatie op een betekenisvolle manier:  

• positieve info wordt minder snel gelinkt aan etnische uitgroepen  
• IAT wordt meestal gehanteerd om impliciete vooroordelen te meten  

o categorisatie van enkelvoudige stimuli  
§ zo snel mogelijk stimuli toewijzen aan categorieën zwart of wit  
§ zo snel mogelijk positieve en negatieve woorden toewijzen aan de categorieën goed 

versus slecht  
o categorisatie van combinaties van stimuli  

§ zwart of slecht versus blank of goed  
§ blank of slecht versus zwart of goed  

o verschil in reactietijd geeft vooroordeel aan  

 

Divergentie tussen expliciete en impliciete attitudes  

 

Fazio, Jackson, Dunton & Williams (1995): 

• fase 1: basislijnmeting van reactietijd op 12 positieve en negatieve adjectieven, waarvan men diende te 
oordelen of ze ‘goed’ of ‘slecht’ zijn  
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• fase 2: de reactietaak werd herdaan, maar nu werd telkens eerst een zwart of wit gezicht gedurende 
315 ms aangeboden  

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

• hogere scores staan voor meer facilitatie  
• men noteerde eveneens individuele verschillen in stereotype activatie  

 

• de deelnemers kregen daarna de kans om hun vooroordeel op andere wijze uit te drukken  
o gedurende een interactie met een zwarte proefleider werd de vriendelijkheid van de 

deelnemer beoordeeld  
o men peilde naar de mening over wie verantwoordelijk was voor de rellen in LA naar aanleiding 

van het Rodney King-incident  
o deze twee maten van vooroordeel correleerden met automatische activatie à betekenisvolle 

individuele verschillen in “automatisch racisme”  

 

Dubbele dissociatie: 

• automatische en gecontroleerde processen verlopen als het ware parallel en onafhankelijk van elkaar  

 

 

 

1.3 WEDERZIJDSE VOOROORDELEN  

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

• reactieve vooroordelen  
• traditionele normen en ideologisch-culturele attitudes in landen van oorsprong  
• groepsidentiteit is opvallender wanneer je in de minderheid bent  
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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 en positieve attitude tegenover groepsongelijkheid, 
waarbij de verschillende groepen hiërarchisch gerankschikt worden  

 

1.4.1 AUTORITARISME 

Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson, & Sanford (1950):   

• hoe ontstaat anti-semitisme? 
• aan wat is anti-semitisme gerelateerd? 
• bekend door de F-schaal of de fascisme-schaal  

 

Moderne versie van autoritarisme-schaal is Altemeyer’s Right-Wing Authoritarianism-schaal (RWA) die enkel de 
eerste drie categorieën van de F-schaal meet  

 

RWA-schaal: voorbeelditems  

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

• vriendelijkheid zet leeglopers van 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  

• seksuele 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  

 

1.4.2 SOCIALE DOMINANTIE ORIËNTATIE  

Pratto et al. (1994): een hoge mate aan Sociale Dominantie Oriëntatie (SDO) gaat samen met een voorkeur voor 
hiërarchische in plaats van egalitaire intergroeprelaties  

 

SDO: voorbeelditems  

• sommige sociale groepen zijn eenvoudigweg niet de gelijke van andere groepen  
• sommige mensen zijn meer achtenswaardig dan anderen  
• indien met niet zoveel aandacht zou besteden aan de gelijkheid tussen mensen, zou dit land er veel 

beter bij varen 
• men zou moeten ijveren voor een grotere economische gelijkheid  
• men zou moeten ijveren voor een toenemende sociale gelijkheid  
• gelijkheid is een belangrijke waarde voor mij  
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1.4.3 RWA EN SDO  

RWA en SDO voorspellen beide soortgelijke rechts-ideologische fenomenen  

 

RWA en SDO zijn unieke predictoren van racisme  

 

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

 

RWA hangt samen met een affectieve, defensieve vorm van vooroordeel: 

• RWA is gerelateerd aan negatieve emoties ten aanzien van de uitgroep, de uitgroep wordt als 
slecht/gevaarlijk gezien  

• RWA gaat gepaard met een beeld van de wereld alsof deze vol is van bedreigingen  
• RWA is positief gerelateerd aan traditie, conformiteit, veiligheid en religiositeit  

 

SDO hangt samen met een rationale, berekende vorm van vooroordeel:  

• SDO is gerelateerd aan een gebrek aan respect voor de uitgroep, de uitgroep wordt als incompetent of 
minderwaardig gezien  

• SDO gaat gepaard met het beeld dat de wereld een competitieve jungle is, waarin iedereen moet 
vechten voor zijn stuk van de koek  

• SDO is positief gerelateerd aan hedonisme, drang naar macht en ambitie  

 

Duckitt en Sibley (2007): kenmerken van de groep à vooroordelen op basis van RWA en/of SDO  

 

1.4.4. DE BEVOOROORDEELDE PERSOONLIJKHEID  

Allport (1954): The nature of prejudice  

 

 

 

 

 



 44 

NFC-effecten op vooroordeel: 

 

 

 

2 DE WORTELS VAN VOOROORDELEN  

2.1 COMPETITIE OM SCHAARSE MIDDELEN  

Realistisch conflict-theorie: de theorie die stelt dat de competitie voor schaarse middelen de basis vormt voor 
vijandigheid tussen groepen  

 

Ingroep-favoritisme werd in de sociaal-psychologische literatuur bestudeerd door Sherif et al. in het Robber’s 
Cave experiment: 

• 11-jarigen  
• eerste week enkel eigen groep  
• daarna competitie met andere groep  
• gevolgen  

o vijanden binnen een bestek van enkele dagen  
o vandalisme, beledigingen,…  
o conflict en vooroordelen uitlokken is gemakkelijk, het reduceren ervan niet  

• oplossing: coöperatie om bovengeschikte doelstellingen (gemeenschappelijek doelstellingen die alleen 
kunnen worden gerealiseerd als groepen samenwerken) te bereiken  

 

2.2 MINIMALE GROEPEN EN SOCIALE IDENTITEIT 

Competitie is geen noodzakelijke voorwaarde voor wederzijdse vijandigheid tussen groepen  

 

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

 

Tajfel: allocatietaak  

• er diende een allocatietaak uitgevoerd te worden: het toewijzen van kleine geldsommen aan in- en 
uitgroepen  

• in plaats van de sommen lukraak uit te delen of ze eerlijk te verdelen, bevoordeelt men de eigen groep 
(optie A) of trachtte men het verschil met de uitgroep te maximaliseren (optie B)  
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• deze setting toont aan dat de deelnemers aan deze ‘lege situatie’ betekenis verleenden door de 
categorisatie te hanteren die door de experimentator aangeboden werd  

• categorisatie op zich is al voldoende voor het ontstaan van discriminatie: belangenstelling of het idee 
dat groepsleden positiever geëvalueerd worden, is in deze situatie niet relevant  

 

Sociale IdentiteitsTheorie (SIT):  

• SIT stelt dat men zichzelf kan definiëren in termen van twee soorten identiteit, de persoonlijke en de 
sociale: wanneer iemand zich in termen van zijn/haar sociale groep identificeert, is zijn/haar sociale 
identiteit de bron van het gedrag  

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

 

 

 

Discriminatie herstelt de zelfwaardering: 

• Fein en Spencer (1997)  
• deelnemers kregen positieve of negatieve feedback en beoordeelden een Italiaanse of een Joodse 

sollicitante  
• er volgde een negatievere beoordeling van de Joodse sollicitante na het krijgen van negatieve feedback 
• deelnemers die de Joodse sollicitante hadden gediscrimineerd, vertoonden na het experiment een 

stijging van de zelfwaardering  

 

 

 

Het minimale-groepen-paradigma is een artificiële situatie: gelden de conclusies elders ook?  

• categorisatie heeft eveneens effecten op andere fenomenen die gepaard gaan met groepsvorming  
o ingroep dienende vertekeningen: successen worden aan eigen groep toegeschreven, 

mislukkingen aan de andere groep  
o linguistic intergroup bias: positief gedrag van ingroepleden wordt eerder in abstracte termen 

beschreven, terwijl bij uitgroepleden positief gedrag in specifieke termen wordt gesteld, voor 
negatief gedrag geldt het omgekeerde  
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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 is een fundamenteel proces en het organisme is erop gericht elementen in betekenisvolle groepen 
te ordenen, dit in de meest uiteenlopende domeinen  

 

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

• de verschillen tussen de leden binnen een groep worden geminimaliseerd  
• 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  

 

Dit mechanisme wordt ook weergevonden met niet-sociale stimuli  

 

Ingroepen versus uitgroepen:  

• er is een fundamenteel verschil tussen sociale categorisatie en non-sociale categorisatie   
o bij sociale categorisatie maakt men zelf lid uit van een groep  
o 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  

 

Essentialisme:  

• idee dat “dingen” binnen een bepaalde categorie een onderliggende gemeenschappelijke essentie 
delen die betekenisvol is  

o onveranderbaarheid/natuurlijkheid  
• discreet: (raciale) categorieën zijn duidelijk afgelijnd  
• natuurlijk: het is natuurlijk (niet artificieel) om mensen in te delen in 

categorieën  
• onveranderbaar: het is niet mogelijk dat een lid verandert van categorie  
• stabiel: categorieën veranderen slechts weinig doorheen de tijd  
• noodzakelijk: als je de noodzakelijke eigenschappen van de categorie niet 

hebt, kan je er niet toe horen  
o inductief potentieel  

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

• inherent: categorieën reflecteren een dieperliggende realiteit  
• uniform: leden binnen categorieën delen in een grote mate dezelfde 

eigenschappen  
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3.2 STEREOTYPEN  

Een stereotype is een schema dat algemene regels en kenmerken van prototypische leden bevat, alsook concrete 
exemplaren  

 

3.2.1 DENKBEELDIGE VERBANDEN  

Denkbeeldig verband: overschatting van de relatie tussen variabelen die in feite slechts in geringe mate of 
helemaal niet correleren  

 

Hamilton & Gifford (1976): 

• deelnemers lazen een reeks beschrijvingen waarvan sommige positief en andere negatief waren  
• deze beschrijvingen werden verdeeld over een minderheids- en een 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  

 

 

 

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

 

Denkbeeldige verbanden versterken stereotypen à we bevestigen de aanwezigheid van stereotype kenmerken 
die we in een bepaalde groep verwachten door de selectiviteit van onze aandacht  

 

3.2.2 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  

• assimilatie/stereotypering is de meest gehanteerde vorm van waarneming  
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Factoren die assimilatie 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 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  

o duidelijke, op niet ambigue wijze afwijken van het stereotype  
o stereotype fungeert ook als een beoordelingsstandaard, waardoor afwijkingen vaak negatief 

geïnterpreteerd worden  

 

3.2.3 CONFIRMATIEVERTEKENING EN ZELFVERVULLENDE VOORSPELLING  

We zoeken 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  

 

3.2.4 AUTOMATISCHE PROCESSEN  

Devine (1989): 

• 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  
o het verschil tussen hoog-bevooroordeelden en laag-bevooroordeelden ligt niet in de activatie 

van het stereotype, maar wel in het gebruik ervan  
• 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 

o geen verschil tussen beide groepen à zowel laag- als hoog-bevooroordeelden kennen de 
stereotypes  

• experiment 2  
o subliminale aanbieding van woorden gerelateerd aan de zwarte raciale categorie 
o gelijke effecten op de negatieve beoordeling van een persoon van ongespecifieerd ras in beide 

groepen à zowel laag- als hoog-bevooroordeelden worden beïnvloed door de automatische 
associaties  

• experiment 3 
o anoniem 20 gedachten opschrijven over de categorie zwarte Amerikanen  
o wel verschillend voor beide groepen à indien men bewust is mogelijke beïnvloeding van 

stereotypes: enkel bij laag bevooroordeelden is er zelfcensuur en inhibitie van stereotype-
expressie  
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Devine hanteerde negatieve primes, alvorens stereotype-activatie te meren:  

• Lepore en Brown (1997) vonden dat bij neutrale primes 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  
o na priming met zwarte gezichten (Payne)  

• fysiek voorkomen van zwarte mannen wordt als “more formidable” en daardoor bedreigender 
gepercipieerd dan dat van blanken (Wilson et al. 2017)  

 

3.2.5 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  

 

Een schijnbaar erg eenvoudige wijze om de gevolgen van stereotypen te neutraliseren, is mensen instrueren 
stereotypen niet meer te gebruiken  

 

Macrae, Bodenhausen e.a. (1994) testten deze mogelijkheid: 

• deelnemers die een foto van een skinhead zagen, werden gevraagd het stereotype te onderdrukken 
toen ze de doelpersoon beschreven  

• in de volgende fase dienden ze een tweede skinhead te beschrijven  
• diegenen die in de eerste fase het stereotype onderdrukten, maakten er meer gebruik van in de tweede 

fase + gedragseffecten in vervolgstudie  

 

 

 

Succesvolle onderdrukking: 

• Monteith e.a. (1997): rebound effect voor “gay stereotypes” enkel bij hoog-bevooroordeelden  
• bepaalde factoren dragen bij tot succesvol onderdrukken van stereotypen, zoals  

o specifieke groep 
o oefening (onderdrukken op zich kan automatisch worden) 
o interne motivatie  
o voldoende cognitieve capaciteit 
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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  

 

We schrijven verschillende trekken toe aan mannen en vrouwen  

 

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

• interpretatie babygedrag  
• beoordelen risicovol gedrag bij kinderen  

 

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

 

4.2 WAAROM BLIJVEN GESLACHTSSTEREOTYPEN BESTAAN?  

Denkbeeldige verbanden, confirmatievertekening en zelfvervullende voorspellingen,… zorgen voor een hoge 
graad aan persistentie van geslachtstereotypering  

 

4.2.1 SOCIALE ROLLENTHEORIE  

Sociale roltheorie (Eagley): elk mogelijk echt verschil wordt versterkt door de ongelijke, sociale rollen die mannen 
en vrouwen in de maatschappij vervullen  

 

Dit proces omvat drie stappen:  

• biologische en maatschappelijke factoren zorgen voor een arbeidsverdeling gebaseerd op geslacht  
• men gedraagt zich op zo’n wijze dat men in deze rol past  
• geslachten worden hierdoor geassocieerd met verschillende sociale en economische macht  
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4.2.2 GESLACHTSDISCRIMINATIE: EEN DUBBELE MORAAL?  

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

 

Bias om mannen en vrouwen aan te nemen in stereotype, ‘rol-consistente’ functies  

 

In een klassiek onderzoek van Goldberg (1968) evalueerde men teksten van een “mannelijke” of een “vrouwelijke 
auteur  

• teksten van mannelijke auteurs worden beoordeeld als “beter” en “meer gezaghebbend” (door 
vrouwelijke pp)  

• 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 van Williams & Ceci (2015): bij aanwerving beginnende professoren een 
duidelijke gender bias in het voordeel van vrouwen (2:1), inclusief in de exacte wetenschappen  

• eens aangeworven doen gelijk presterende vrouwen het even goed als mannen in academische carrière 
en promotie  

• ondervertegenwoordiging vrouwen in het academische lijkt eerder kwestie van aanbod dan van vraag  
• self-fulfilling prophecy 

 

De loonkloof: ongelijk loon voor ongelijk werk  

 

Acties?  

• opleidingsniveau: algemene kloof intussen gedicht (en zelfs omgedraaird bij jongeren)  
• stimuleren van keuze voor niet-geslachtsstereotype studies/beroepen/sectoren  
• herzien van financiële waardering voor beroepen/sectoren?  
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4.3 AMBIVALENT SEKSISME  

Mannen en vrouwen hebben frequent contact en een (biologische) interdependentie à vooroordelen o.b.v. 
geslacht zijn complex en “ambivalent”  

 

Ambivalent seksisme: 

• 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  

 

5 BEGRIPPEN  

Vooroordelen 
Een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op hun 
lidmaatschapschap van bepaalde groepen  

Grove (etnische) vooroordelen 
Een combinatie van een positieve attitude tegenover etnische segregatie 
en uitgesproken negatieve gevoelens tegenover etnische minderheden  

Subtiele (etnische) 
vooroordelen 

Een negatieve attitude over etnische minderheden die enkel tot 
uitdrukking komt wanneer de expressie ervan veilig is, sociaal 
aanvaardbaar lijkt en gemakkelijk te rationaliseren is  

Autoritarisme 
Aanhangen van traditionele waarden, gehoorzaamheid aan leidersen een 
negatieve oriëntatie tegenover personen die niet aan de algemeen 
geldende normen voldoen 

Sociale dominantie oriëntatie 
Een algemene en positieve attitude tegenover groepsongelijkheid, 
waarbij de verschillende groepen hiërarchisch gerangschikt worden  

Realistische conflicttheorie 
De theorie die stelt dat de competitie voor schaarse middelen de basis 
vormt voor vijandigheid tussen groepen  

Bovengeschikte doelstellingen 
Gemeenschappelijke doelstellingen, die alleen kunnen worden 
gerealiseerd als groepen samenwerken  

Relatieve deprivatie De overtuiging dat we in vergelijking met anderen slecht bedeeld zijn  

Minimale groepen paradigma 
Een experimentele situatie waarin de onderzoeker groepen onderscheidt, 
maar het groepsconcept een minimale sociale invulling geeft  

Sociale categorisatie  
Het ordenen van personen in groepen op grond van gemeenschappelijke 
kenmerken  

Ingroepsfavoritisme 
Het fenomeen waarbij iemand de eigen groep bevoordeelt in vergelijking 
met de uitgroep  
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Sociale identiteitstheorie 

De theorie die stelt dat iemand zichzelf kan definiëren in termen van 
twee soorten identiteit, de persoonlijke en de sociale. Wanneer iemand 
zich in termen van zijn of haar sociale groep identificeert, is zijn of haat 
sociale groep identificeert, is zijn of haar sociale identiteit de bron van het 
gedrag  

Stereotype De associatie tussen een sociale groep en bepaalde groepseigenschappen  

Ingroep 
Groep waartoe het individu behoort en waaraan het zijn identiteit 
ontleent 

Uitgroep Groep waartoe het individu niet behoort  

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

Denkbeeldig verband  
De overschatting van de relatie tussen variabelen die in feite slechts in 
geringe mate of helemaal niet correleren  

Assimilatie-effect 
De neiging om wat we zien in termen van het stereotype te interpreteren 
en betekenis te verlenen  

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

Subtype 
Door exemplaren die afwijken van het stereotype in een speciale, 
distinctieve categorie onder te brengen, blijft het algemene stereotype 
intact  

Subliminale presentatie 
Het heel snel presenteren van stimuli, zodat we ons niet bewust zijn van 
het feit dat we de stimuli hebben gezien of gehoord  

Seksisme 
Een negatieve oriëntatie tegenover personen, enkel gebaseerd op hun 
geslacht  

Socialerollentheorie 
De theorie die stelt dat de perceptie van geslachtsverschillen wordt 
bevorderd door de ongelijke verdeling van sociale rollen aan mannen en 
vrouwen  

Ambivalent seksisme 
Attitudes over vrouwen die gekleurd worden door enerzijds negatieve en 
anderzijds warme, paternalistische overtuigingen en gevoelens  
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DE DIVERSE SAMENLEVING  
1 DIVERSITEIT  

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

 

Putnam (2007): N = 30000 in 41 gemeenschappen in US  

• conclusie: diversiteit leidt tot 
o verminderde solidariteit  
o verhoogde sociale isolatie  
o verminderd vertrouwen in minderheidsgroepen  
o verminderd vertrouwen in mensen  

• blijft gelden wanneer gecontroleerd voor armoede, opleiding, criminaliteit, taal…  

 

Inconsistente bevindingen: effecten afhankelijk van “derde variabelen”?  

 

 

 

Van Assche, Roets, Dhont, & Van Hiel (2014):  
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1.1 IS DIVERSITEIT WEL HET PROBLEEM?  

Negatieve effecten door segregatie: 

  

 

 

1.2 HYPERSEGREGATIE   

Hypergesegregeerde gemeenschappen: 

• hechte groep met veel vertrouwen in elkaar  
• maar: sterk wantrouwen ten opzichte van meerderheid en andere minderheidsgroepen  
• eigen normen, waarden, organisatie die los staat van de algemene maatschappij  

o verlies voor de globale maatschappij  
o gevaar van disfunctionele normen en organisatie (bv geweldspiraal: Afro-Amerikanen in VS 

oververtegenwoordigd zowel als dader als slachtoffer)  

 

2 INTERETNISCH CONTACT VERMINDERT VOOROORDELEN  

2.1 DE CONTACTHYPOTHESE  

Contacthypothese (Allport, 1954): positief contact tussen leden van verschillende groepen vermindert 
vooroordelen  

 

De contacthypothese poneert dat er aan vier condities voldaan moet worden, wil racisme gereduceerd worden 
door direct contact  

• gelijke status van groepen  
• persoonlijke interactie tussen de leden van de groepen  
• coöperatief gedrag, teneinde bovengeschikte doelen te bereiken  
• ondersteuning door sociale normen en daarenboven vrijwillig  

 

Tegenwoordig worden deze voorwaarden als faciliterend eerder dan noodzakelijk gezien  

 

2.2 DE SCHOOLDESEGREGATIE IN DE VERENIGDE STATEN: EEN GROOTSCHALIG 
CONTACTEXPERIMENT  

Desegregatie als oplossing van alle problemen?  
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Waarom contact niet werkte in de gedesegregeerde scholen  

• gelijke status? witte en zwarte kinderen kwamen niet gelijk aan de start (voorbereiding à prestatie)  
• persoonlijke interactie? neen (zie verder; spontaan contact)  
• coöperatie gemeenschappelijk doel? klascontext is competitie tussen leerlingen  
• ondersteuning door sociale norm? heel controversieel en heel veel protest  

 

 

 

Resegregatie scholen VS door segregatie buurten: 

 

 

 

Desegregatie “Singaporean Style”  
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Wetsvoorstel Denemarken 2021:  

• tegen 2031  
• De Deense regering scherpt haar restrictieve integratiebeleid verder aan. Met ‘preventiegebieden’ wil 

ze voorkomen dat er ‘parallelle maatschappijen’ ontstaan. Concreet mogen er over tien jaar geen 
buurten meer bestaan waar meet dan 30% van de inwoners ‘niet-westerse’ roots heeft. (De standaard, 
19/03/2021)  

• ‘Als talrijke “niet-westerse” migranten en hun nakomelingen zich in bepaalde wijken vestigen, neemt 
het risico toe dat er religieus of cultureel parallelle samenlevingen ontstaan’  

 

2.3 LANGDURIG CONTACT EN INTERETNISCHE VRIENDSCHAPPEN  

Sterkere effecten  

 

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

 

Jackie Robinson: een succesverhaal  

• gelijke status 
• persoonlijke interactie  
• coöperatief gedrag om bovengeschikte doelen te bereiken  
• ondersteuning door sociale normen  

 

Contact en vooroordelen:  

 

 

2.4 COGNITIEVE EN AFFECTIEFE GEVOLGEN VAN CONTACT  

2.4.1 COGNITIEVE GEVOLGEN  

Kennis 

 

Gewijzigde groepsrepresentatie  

 

Verschillende modellen: 

• decategorisatiemodel 
• hercategorisatiemodel 
• gemeenschappelijk differentiatiemodel  
• duale identiteitsmodel  
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Gaertner, Mann Murrell, & Dovidio (1989):  

• hercategorisatie en decategorisatie in een experimentele setting  
• opzet  

o twee teams lossen probleem op  
o opnieuw bekijken gezamenlijk: drie condities  

 

 

 

2.4.2 AFFECTIEVE GEVOLGEN VAN CONTACT  

Verminderde intergroep-angst:  

• negatieve affectieve toestand ervaren wanneer men in interactie gaat (of verwacht te gaan) met een lid 
van de uitgroep  

• is het gevolg van de verwachting van negatieve gevolgen van de interactie voor het zelf  
o vernauwde aandacht en bias  
o vermijdingsgedrag  

 

Verhoogde empathie:  

• sympathie, medeleven,… ook cognitieve component: perspectief nemen  



 59 

 

2.5 DIVERSITEIT EN CONTACT: DE TWEE ZIJDEN VAN HET VERHAAL  

Een integratief model van diversiteit en contact: 

 

 

 

3 PROBLEMEN MET INTERETNISCH CONTACT 

3.1 ZOEKEN WE ELKAAR SPONTAAN OP?  

De realiteit van intergroepscontact: 

• 81% van de blanken in geïntegreerde wijken hebben geen enkel contact met zwarte wijkbewoners  
• 8% van de blanke Amerikanen bediscussieert ‘gewichtige zaken’ met mensen van een ander ras 
• 70% van blanke Amerikanen heeft geen enkele zwarte Amerikaan als vriend en zij die er wel hebben, 

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

andere raciale groep  

 

3.2 CONTACTERVARINGEN  

Problematisch intergroepscontact: men wil niet racistisch overkomen  

• metastereotypen: hoe je zelf denkt dat de andere groep over jou denkt à 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 ten opzichte van positief contact?  

 

Contact bij “bevooroordeelde” personen: 

• betere effecten van positief contact  
• slechtere effecten van negatief contact  
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3.3 DE SOLLICITATIESETTING  

Probleem 1: uitgenodigd worden à (impliciete) vooroordelen zorgen ervoor dat etnisch-culturele minderheden 
minder snel uitgenodigd worden  

 

Probleem 2: het moeizame gesprek  

• positieve verwachtingen interviewer à open en vriendelijke houding tijdens het gesprek à 
geruststellend effect op de sollicitant  

• negatieve verwachtingen à afstand en minder tijd nemen à verhoogt nervositeit en onhandigheid bij 
solliciatant  

 

Of metastereotypen  

 

3.4 NA HET CONTACT  

Kan positief contact verandering in de weg staan? à het conflictmodel  

• 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 creëren hoge verwachtingen bij minderheden, maar die worden niet ingelost  

 

Conflictmodel: versterk groepsidentiteit van benadeelde groep om hen aan te zetten tot actie  

 

Saguy, Tausch, Dovidio, en Pratto (2009):  

 

 

 

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

 

Positief contact à empathie à motivatie om te helpen à actie voor verandering  
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3.5 MULTICULTURALISME: DE GOEDE BENADERING?  

Steunt op duale identiteit?  

• bevorderen van de groepsidentiteit: bv ondersteunen van belangenverenigingen, eigen scholen, 
gebedshuizen,…  

• bevorderen van de overkoepelende identiteit?: bv makkelijk en snel verlenen van de nationaliteit van 
het gastland, makkelijke toegang tot sociaal stelsel  

 

ßà assimilatie 

 

Acculturatiestrategieën: 

 

 

 

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

• mogelijke reden: multiculturele benadering zonder veel intergroepcontact en nood aan integratie leidt 
tot “disfunctionele acculturatiestrategieën”  

 

 

 

Multiculturalisme versus polyculturalisme (= interculturalisme) à Morris, Chiu, Liu (2015)  

• perspectief op cultuur als niet categorisch en niet stabiel maar partieel en dynamisch  
• culturen evolueren door invloed van elkaar  
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• gevaren universalisme 
o negeert onbewuste vooroordelen  
o mogelijke reboundeffecten  
o negeert ongelijke kansen bij zelfde “dominante” standaard  

• gevaren culturalisme 
o vergroot belang van scheidingslijnen tussen culturen  
o ontmoedigt subgroepen binnen cultuur  
o kan stereotypen verhogen  
o “verbiedt” dialoog rond culturele waarden  

• gevaren polyculturalisme 
o verlies van culturele stabiliteit/epistemische zekerheid? (meerderheid en minderheid) 
o weigering om anderen toe te laten in cultuur  

 

4 SAMENLEVEN IN DE SCHOOL EN OP HET WERK – CONTACT EN POSITIEVE ACTIE ALS 
ACTIEMIDDELEN  

4.1 DE IDEALE SCHOOL 

De “jigsaw classroom”-methode leidt tot reductie van racisme à 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 contactvoorwaarden: de studenten evalueerde de school en hun collega’s op een positieve wijze, 
vertoonden hogere zelfwaardering en minder bevooroordeeldheid, terwijl de schoolpresttaies van de 
minderheidsleden stegen  

 

4.2 POSITIEVE ACTIE: ZACHTE EN HARDE MAATREGELEN  

Maatregelen met het doel achterstelling/discriminatie ten opzichte van een specifieke groep uit te bannen en te 
voorkomen, te ondervangen  

 

Vormen van affirmatieve actie:  

• mogelijkheden scheppen  
• gelijke kansen verzekeren  
• voorkeursbehandeling  

o klein positief gewicht  
o groot positief gewicht  
o quota  

 

4.3 AANVAARDING VAN POSITIEVE ACTIE DOOR MEERDERHEIDSLEDEN  

Kloof tussen politiek links – rechts  

 

Kloof tussen bevooroordeelden en benadeelden  

 

Vooral de strengere vormen van voorkeursbehandeling worden moeilijk aanvaard  
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4.4 TEGENSTANDERS VAN POSITIEVE ACTIE  

Argument: rechtvaardigheid, met name meritocratie  

 

Meritocratie-overtuigingen, eerder dan bevooroordeeldheid hangen samen met attitudes ten opzichten van 
positieve actie  

 

Wel voorstander van positieve actie wanneer verdienstelijke minderheidsleden “objectief” gediscrimineerd 
worden  

 

Context en implementatie: distributieve onrechtvaardigheid versus procedurele rechtvaardigheid  

 

4.5 DE PSYCHISCHE DIMENSIE VAN VOORKEURSBEHANDELING DOOR QUOTA’S  

Mogelijke keerzijde voor de bevoordeelde groepsleden: psychologische ondermijning in bepaalde 
omstandigheden  

 

Studies over positieve actie op basis van geslacht: 

• bevoordeelde vint zelf procedure onrechtvaardig  
• collega’s hebben twijfels over hun competentie  
• neiging om eigen successen MINDER aan eigen capaciteiten toe te schrijven  
• positieve actie is vorm van hulp à bevestigt het gevoel dat anderen hen minder vinden  

 

Heilman et al. (1998):  

 

 

Hoe best implementeren? een gebalanceerde benadering  

• omschrijf positieve actie-beleid heel nauwkeurig (niet achter de schermen) 
• zet sterk in op “lichte vormen”: create oppurtunity  
• zeker duidelijk dat capaciteiten 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  
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5 EFFECTEN VAN ALLERLEI GOEDBEDOELDE MAATREGELEN, MEDIA EN WETTEN EN 
REGELS  

5.1 EDUCATIE  

Doel: kennis over de uitgroep vergroten en/of ervaren wat het is  

• bv Jane Elliot 

 

5.2 MEDIA 

Extreme gevallen ten slechte 

 

Ten goede? 

• weinig effect op persoonlijke opvattingen  
• wel effecten op perceptie van algemene normen  

 

Mogelijke valkuilen:  

• ondervertegenwoordiging (werkt marginaliserend)  
• ongewild stereotype-bevestigend  
• onrealistisch (er zijn geen interraciale spanningen)  

 

5.3 WETTEN EN REGELS  

Straffen van daders/overtreders:  

• maximaal aanpassen gedrag, niet 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 (men straft omdat anders de 

meerderheid zou discrimineren)  
o algemeen proces: lage pakkans kan gedrag uitlokken  

• enkel echt effectief als ze breed gedragen worden  

 

5.4 INVLOED VAN OMGEVING EN SOCIALE NORMEN  

“extended contract” = contact per associatie à 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 attitudes veranderen  



 65 

6 BEGRIPPEN  

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

Segregatie  
De mate waarin leden van minderheids- en meerderheidsgroepen van 
elkaar afgescheiden wonen 

Hypersegregatie 
De aanwezigheid van enclaves die exclusief worden bevolkt door etnisch-
culturele minderheden (‘getto’s’) en waar de normen die in de algemene 
maatschappij gelden, totaal afwezig zijn  

Contacthypothese 
De theorie die stelt dat contact tussen groepen onder bepaalde 
voorwaarden de wederzijdse vooroordelen zal verminderen  

Schooldesegregatie 

Omdat de scheiding van kinderen van verschillende rassen in 
verschillende scholen in strijd is met het gelijkheidsbeginsel, stelde het 
Amerikaanse Hooggerechtshof dat alle scholen alle kinderen dienden toe 
te laten, ongeacht hun etnisch-culturele achtergrond  

Decategorisatie  

Het proces waarbij mensen minder aandacht schenken aan categorieën 
en intergroepsgrenzen, maar de leden van de in- en uitgroep als 
individuen zien, waardoor die categorieën op den duur minder gebruikt 
worden in de sociale perceptie en vooroordelen gemilderd worden  

Hercategorisatie 

Het proces waarbij mensen leden van de in- en uitgroep zien als 
behorend tot dezelfde inclusieve groep, waardoor ‘zij’ een deel van ‘ons’ 
worden, de oorspronkelijke categorieën minder gebruikt worden en 
vooroordelen gemilderd worden  

Gemeenschappelijk 
differentiatiemodel 

Door de complementariteit van de identiteiten van zowel de in- als de 
uitgroep te benadrukken, worden niet de categorieën als dusdanig 
getransformeerd, maar wordt de interdependentie van de groepen 
beklemtoond, wat tot een daling van vooroordelen leidt 

Duale identiteit 
Individuen behouden de eigen etnisch-culturele groepsidentiteit maar 
daarenboven nemen ze ook een overkoepelende, nationale identiteit aan 
die de verschillende groepen omvat 

Intergroepsangst 
Negatieve affectieve toestand die ervaren wordt wanneer we in 
interactie gaan (of verwachten te gaan) met een lid van een uitgroep  

Empathie met leden van 
uitgroepen  

Oriëntatie tegenover leden van uitgroepen, waarbij gevoelens van 
sympathie, genegenheid en medeleven optreden, maar ook het 
vermogen om via verbeelding de wereld te bekijken door de ogen van die 
anderen 



 66 

Multiculturalisme 

Een beleid gericht op gelijke rechten voor verschillende etnisch-culturele 
en godsdienstige gemeenschappen. Dit veronderstelt dat de 
multiculturele groepen onderscheidende kenmerken kunnen blijven 
hanteren, bijvoorbeeld op het vlak van kleding, spraak of manieren  

Assimilatie 

Een beleid gericht op het laten opgaan van leden van minderheden in de 
gevestigde cultuur van het gastland. Dit veronderstelt bij de 
geassimileerde groep het verlies van bepaalde onderscheidende 
kenmerken, bijvoorbeeld op het vlak van kleding, spraak of manieren 

Puzzelklas 
Een coöperatieve leermethode, bedoeld om etnische vooroordelen te 
verminderen door de groepsinteractie en gezamenlijke doelen  

Positieve actie 
De inspanningen van overheden, privéorganisaties en scholen om 
discriminatie te bestrijden en gelijke kansen in het onderwijs en op de 
werkvloer te bevorderen  

Meritocratie 
De overtuiging dat rechtvaardigheid gediend wordt wanneer iederen 
baten verkrijgt op basis van wat hij of zij ingebracht heeft  

Contact per associatie 

Wanneer iemand vrienden of kennissen heeft die op hun beurt vrienden 
hebben uit minderheidsgroepen, waardoor ze onrechtstreeks met 
minderheidsleden in een sociaal netwerk geassocieerd zijn, reduceert dit 
vooroordelen  
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DE SOCIAALPSYCHOLOGISCHE BASIS VAN 
GROEPEN  
1 KENMERKEN VAN GROEPEN  

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

• directe interacties met elkaar  
• gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie, zoals geslacht, ras of etnische groep  
• een gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot  

 

Collectief: mensen begaan met een gemeenschappelijke activiteit, maar met minimale directe interactie  

 

1.1 BASISFUNCTIES VAN GROEPEN  

Waarom?  

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

• evolutionair perspectief: mens had betere overlevings- en voortplantingskans in groepsverband  

 

Sociale integratie: de mate waarin groepsleden denken, voelen en zich gedragen als een enkel individu 

 

Groepen zijn een medium voor samenwerking: sociale interdependentie (= leden van een sociale groep zijn van 
elkaars prestatie afhankelijk om gemeenschappelijke doelen te bereiken) 

• positieve sociale interdependentie: wanneer een individu een resultaat nastreeft dat diegene met wie 
hij samenwerkt eveneens ten goede zal komen  

• geen interdependentie: streven enkel eigenbelang na + houden geen rekening met resultaten anderen  

 

Wat een groep een groep maakt: het al dan niet bereiken van doelstellingen wordt beïnvloed door de 
prestaties van anderen  

 

1.2 DE GROEP ALS VEILIGE HAVEN  

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

 

Schachter (1959):  

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

• de behoefte aan gezelfschap geldt niet wanneer we denken heel gênant gedrag te moeten stellen  
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Rofé (1984): personen die voor een bedreiging staan, zoeken anderen op om duidelijkheid te scheppen over 
het gevaar waarin ze verkeren  

 

Sarnoff en Zimbardo: indien we ons gegeneerd voelen, zal aanwezigheid van anderen stress eerder verhogen  

 

Stress verhoogt het verlangen naar contact enkel als we van oordeel zijn dat het samenzijn met anderen de 
negatieve impact van de stressvolle situatie vermindert  

 

1.3 GROEPSGROOTTE  

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

• het percentage brein dat instaat voor hogere cognitieve functies (neocortexratio) is gerelateerd aan 
het maximumaantal individuen met wie een lid van een soort persoonlijk contact kan onderhouden   

• de mens kan 150 betekenisvolle relaties aan: komt overeen met geobserveerde groepsgroottes  
• cruciale groeispurt in menselijke brein ongeveer 250000 jaar geleden: onder evolutionaire druk à 

noodzaak om steeds grotere en complexere sociale groepen te vormen  

 

In te grote groepen:  

• macht komt in handen van slechts enkele groepsleden 
• meer conflict 
• minder bereidheid tot coöperatie  
• meer restrictieve regels, wetten en afgedwongen normen nodig om stabiele, hechte groep te 

behouden  

 

Bray, Kerr en Atkin (1978): functionele groepsgrootte à hoe groter de groepen, hoe groter het aantal niet-
actieve groepsleden, waardoor de functionele groepsgrootte kleiner is dan het aantal groepsleden  

à bijkomend probleem: moeilijker om de individuele bijdragen efficiënt te combineren  

 

1.4 GROEPSTERRITORIUM  

Territoria: gebieden door individu/groep opgeëist, gemarkeerd en verdedigd tegen indringing anderen  

 

Territoria zijn dikwijls gerelateerd aan het groepsniveau  

 

Men heeft de neiging om territoria te respecteren: groep van twee of vier handlangers in een gang à 
voorbijgangers hebben de keuze om door smalle ruimte tussen groep en muur een weg te banen of door de 
groep heen (Knowles, 1973) 

• 75% gebruikt smalle ruimte tussen groep en muur  
• controleconditie: handlangers vervangen door vaten à 25%  
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Knowles et al. (1976): mensen passen hun route aan wanneer ze een groep passeren, zodanig dat de afstand 
tussen henzelf en de groep verhoogd wordt à we dringen enkel groepsterritorium binnen wanneer  

• de afstand tussen de groepsleden groot is  
• de groep wordt gezien als een menigte in plaats van een enkele entiteit  

 

Grenzen: zorgen voor comfort en maken het mogelijk om ons veilig en vertrouwd te voelen à niet in staat zijn 
om territorium af te bakenen zorgt voor stress  

 

Baum en Valins (1977): vergeleken twee types studentenhuizen à tweepersoonskamers die uitkwamen op een 
lange gang en blokken van vier tweepersoonskamers die uitkwamen op een gemeenschappelijke ruimte  

• studenten in blokstructuur meer tevreden: diepere vriendschappen met medebewoners, socialer naar 
anderen toe  

• studenten in lange gang: grotere drukte, meer moeite om sociale contacten te regelen, behoefte aan 
meer privacy  

à verschillen zijn het gevolg van de mogelijkheid om gebieden die we dagelijks gebruiken te ‘territorialiseren’  

 

Territoria ook relevant op niveau van individuele groepslid: groepsruimtes bevatten individuele privéruimtes 

• we appreciëren een zekere mate van contact met andere groepsleden, maar een te hoge frequentie 
van dergelijke interacties werkt verstikkend en geeft aanleiding tot gevoelens van verdringing  

• geeft groepslid de kans om persoonlijke identiteit te uiten  

 

Grootte en kwaliteit individuele ruimtes vormen vaak indicatie van sociale status:  

• in samenlevingen waar weinig hiërarchische verschillen aanwezig zijn, wordt onderlinge ruimte zelden 
opgedeeld  

• gelaagde samenlevingen zijn meer territoriaal georiënteerd  

 

Durand (1997): duidelijk verband tussen omvang kantoor en statuspositie  

 

Hoge densiteit: experimenten bij ratten toonden aan dat bij hoge densiteit er meer disfunctioneel gedrag en 
minder functioneel gedrag optrad + meer sterfte  

 

Effecten hoge densiteit bij mensen:  

• hogere niveaus van kindersterfte, mentale ziekten en jeugddelinquentie  
• in gevangenissen: meer sterfte, zelfmoord, disciplinaire problemen en psychiatrische stoornissen  
• overbevolking = stressor  
• gebrek aan controle, hoge niveaus van sociale stimulatie, fysiologische opwinding en ervaren van last 

en hinder  
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2 GROEPSSTRUCTUUR  

2.1 NORMEN EN ROLLEN  

Groepsnormen beperken, stimuleren en reguleren het gedrag van groepsleden à referentiekader  

 

Groepsnormen hebben een prescriptieve en descriptieve component:  

• prescriptief: ‘wat zou moeten’, meer evaluatief geladen  
• descriptief: ‘wat is’, schetsen wat groepsleden in een bepaalde situatie gewoonlijk zullen denken, 

voelen en doen  

 

Zodra een groepsnorm binnen het groepssysteem geïnternaliseerd is, wordt ze dikwijls een stabiele factor in de 
groep à vervolg experiment Sherif 

• twee oorspronkelijke groepsleden blijven extreme oordellen vellen  
• ook nieuwe lid paste zich aan die norm aan  
• slechts na gemiddeld 5 tot 6 keer een groepslid te veranderen, veranderde de groepsnorm in de 

richting van de controlegroepen  

à nieuwe leden van de groep dienen zich meestal aan de normen en tradities van de groep aan te passen in 
plaats van dat de groep zich aan hen aanpast  

 

Groepsrollen zijn de verzameling verwachte gedragingen vanwege groepsleden  

 

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

 

Instrumenteel versus expressief:  

• instrumentele: gericht op bereiken van doelstellingen à woordvoerder (het geven van informatie, het 
uitwisselen van opinies) 

• expressieve: emotionele ondersteuning, bevorderen van groepsgevoel, groepscohesie (ondersteunen 
van groepsleden, creëren van een goede sfeer)  

o mannen versus vrouwen 
§ onderzoek met betrekking tot het soort rollen dat ze in kleine taakgroepen vertonen  
§ vrouwen zijn meer begaan met anderen 

• nemen eerder sociaal-emotionele rollen op  
• groepen uitsluitend samengesteld uit vrouwen focussen meer op dit soort 

gedragingen  
§ mannengroepen stellen meer taakgerichte gedragingen  

o effecten van status, diffuse statuskenmerken 
§ feedback krijgen die op hoge competentie duidt à meer taakgericht  
§ negatieve feedback à eerder sociaal-emotionele rol aannemen  

o rolambiguïteit, effecten op prestatie en stress 
§ diffuus statuskenmerk: relatie tussen gender en taakprestatie niet duidelijk, maar 

geslacht heeft toch invloed à ten onrechte van uitgaan dat vrouwen minder goed 
presteren op bepaalde taken  

§ impact diffuse statuskenmerken bedreiging voor de groep à rollen op een 
oneerlijke manier verdeeld  
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§ meer relevant: specifieke statuskenmerken = eigenschappen die direct gerelateerd 
zijn aan goede taakprestatie  

§ rolambiguïteit leidt tot verminderde productiviteit en verminderde niveaus van 
extrarolgedragingen, stress, burn-out, conflict en pestgedrag  

 

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 

• vele manipulaties en metingen van het concept  
• aantrekking tot anderen, groep als geheel of beid  

 

Definitie cohesie is tweeledig: enerzijds de onderlinge aantrekkingskracht tussen groepsleden en anderzijds de 
aantrekking tot de groep als geheel 

 

Meeste onderzoeken handelen over onderlinge aantrekking, waarbij cohesie gezien wordt als de gemiddelde 
interpersoonlijke attractie onder de groepsleden à sociale aantrekkingskracht tot groep als geheel eerder op 
collectieve niveau  

 

Dikwijls gaan interpersoonlijke en sociale aantrekkingskracht samen à niet altijd zo: vaak minder 
interpersoonlijke attractie in succesvolle groepen dan in minder succesvolle groepen  

 

Samenhang tussen groepsleden wordt bevorderd door:  

• aantrekkingskracht van de groepsleden en gelijkenis  
• engagement en betrokkenheid bij primaire taken  
• aantal en intensiteit van de interacties  
• effect van externe krachten: bedreiging, gevaar à ‘rally around the flag’-fenomeen (= 

kortetermijnsteun van groepsleden voor de leider naar aanleiding van conflict en crisissituaties)  

 

Effecten van cohesie:  

• cohesie  
o positieve gevolgen 

§ minder verloop 
§ minder absentie  
§ verhoogde mate van coöperatie  
§ groepsleden genieten meer van elkaars aanwezigheid  
§ ondersteunen zelfwaardering groepsleden  
§ zorgen voor gevoel van veiligheid  

o mogelijke negatieve gevolgen 
§ remt creativiteit  
§ bevordert conformiteit  
§ verwerping van dissidente opvattingen  

• sterkte verband cohesie en productiviteit  
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o omgekeerd effect ook belangrijk à groepen worden cohesiever als ze beter presteren  
o sterker verband voor taken die interafhankelijk zijn (complementariteit)  

• richting verband cohesie en productiviteit  
o afhankelijk van groepsnormen (defectieve normen versus proproductiviteitsnormen)  

 

2.3 DE COMMUNICATIESTRUCTUUR  

Communicatienetwerken zijn patronen van informatietransmissie en -uitwisseling tussen groepsleden  

 

 

 

Centralisatie: belangrijkste kenmerk  

• gecentraliseerder netwerken bieden duidelijk voordeel bij eenvoudige taken  
o groepstaak efficiënter afgewerkt  
o minder informatie verzonden  
o meer fouten opgemerkt en verbeterd  
o prestatie nam na verloop van tijd toe  

• bij moeilijke taken zijn gedecentraliseerde netwerken in het voordeel, omdat centrale figuur te veek 
informatie moet verwerken à groepen neigen bij complexe taken spontaan naar meer 
gedecentraliseerde structuren  

• groepsleden in de centrale positie  
o meestal meer tevreden over de groep  
o vertonen meer engagement  
o trouwer aan de organisatie  

• kans groter dat als een perifeer lid de groep verlaat, er andere perifere leden volgen  
• tevredenheid leden over groep is hoger in gedecentraliseerde netwerken  

 

Hiërarchische structuren: opwaartse communicatie minder frequent en gecontroleerd  

• onderscheid tussen horizontale en verticale communicatie  
• opwaartse communicatie gebeurt minder frequent, is korter en behoedzamer  
• goed nieuws bereikt de top van de organisatie snel, terwijl ze als laatsten slecht nieuws te horen 

krijgen  

 

2.4 GROEPSSAMENSTELLING EN DIVERSITEIT  

Groepen vormen een medium waarin de talenten, bekwaamheden en motivatie van de groepsleden 
gecombineerd worden à de goede persoon op de goede plaats  
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Som bekwaamheden à groepsprestatie: taakgericht en sociaal-emotioneel  

 

Taakgerichte diversiteit: verschillen in talent en bekwaamheid  

• voordelen 
o groep kan voor grotere mix van talent en bekwaamheden zorgen  
o zorgt voor toename in aantal mogelijke gezichtspunten  

• nadelen: toegenomen conflict  

 

Groep heeft niet enkel nood aan taakgerichte, maar ook aan sociaalgerichte bekwaamheden: ideaal 
samengestelde groep bestaat uit leden die complementair zijn en elkaar aanvullen, met de nodige 
taakgerichten en sociaalgerichte bekwaamheden  

 

Categoriale diversiteit: verschillen met betrekking tot demografische kenmerken  

• toch dikwijls geponeerd als een wenselijk kenmerk, vanwege ‘diverse gezichtspunten’  
• problemen  

o diffuus statuskenmerk: hinderen correcte toewijzing van individuen aan groepsrollen  
o similariteit-attractie: eerder geneigd om contact te zoeken met gelijken, ook op de werkvloer 

à kliekjesvorming  
o dikwijls negatieve effecten op prestatie door misverstanden, kliekvorming,… à presteren 

vaak minder dan homogene groepen, omdat diversiteit met een negatieve groepsdynamiek 
gepaard kan gaan  

• dient goed gemanaged te worden om te vermijden dat groepen meer conflict kennen en minder 
presteren  

 

Watson, Kumar, & Michaelson (1993): prestaties gemeten om de maand  

• homogene en diverse teams 15 weken lang opgevolgd  
• eerste deel 

o grotere efficiëntie bij homogene teams 
o diverse groepen 

§ meer problemen om overeenstemming te vinden 
§ dikwijls leden die te controlerend optraden  

• laatste deel studie: prestatie diverse groep vergelijkbaar met homogene groep  
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Diversiteit kan leiden tot flexibiliteit, creativiteit en capaciteit om vernieuwende methoden te hanteren à 
gevolg van de verwachting dat ze een andere visie hebben op zowel taakrelevente als -irrelevante aspecten  

• accepteren gemakkelijker afwijkende meningen van ‘ongelijke anderen’  
• bereiden groepsbesprekingen beter voor  
• meer kritische instelling en complexer denken  

 

Lot van groepen die baat hebben bij diversiteit: graviteren naar een prestatieniveau dat dicht aansluit bij 
homogene groepen  

 

Paradoxale randcondities aan positieve effecten:  

• groepsleden die waarde zien in diversiteit vertonen meer groepsidentificatie en minder negatieve 
emoties in diverse groepen à voordelen gepaard met verwachtingen over meningsverschillen onder 
druk  

• we mogen categoriale diversiteit niet te veel beklemtonen  

 

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

 

3 MACHT EN LEIDERSCHAP: HIËRARCHISCHE RELATIES TUSSEN GROEPSLEDEN  

3.1 MACHT  

Macht:  

• de asymmetrische controle over waardevolle middelen in sociale relaties  
• kan eveneens een impact hebben op het individu 

 

Soorten macht:  

• beloningsmacht: de machthebber kan een onderschikte belonen, meer bepaald door positieve 
opbrengsten te verlenen of negatieve opbrengsten te onthouden  

• bestraffingsmacht: de machthebber kan een ondergeschikte bestraffen, meer bepaald door negatieve 
opbrengsten te bezorgen of positieve opbrengsten te onthouden  

• legitieme macht: de machthebber heeft de bevoegdheid om een ondergeschikte een bepaald gedrag 
voor te schrijven, deze bevoegdheid ontleent de machtige aan normen en waarden die in de groep 
gelden  

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

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

• informatiemacht: de machthebber heeft macht over een ondergeschikte wanneer de machthebber 
over goede argumenten beschikt die de ondergeschikte overtuigen, de inhoud van de communicatie 
centraal, een geleerde oefent macht uit over zijn collega, de inhoud van de communicatie staat 
centraal  

 



 75 

Macht heeft aantal directe effecten:  

• machtigen vinden dat ze meer recht hebben op allerlei voordelen  
• macht transformeert de persoonlijkheid van de machtige  

o hebben minder de neiging om zich in het perspectief van anderen in te leven  
o minder beïnvloed door anderen  
o vertonen minder conformiteit  
o macht leidt tot optimisme en risicovol gedrag 
o eerder instrumenteel georiënteerd op anderen à interactiepartners beschrijven in termen 

van hoe die de eigen doelstellingen kunnen helpen realiseren  

 

Dubbele moraal van de machtige: door het gevoel van amcht en door zich biven de rest verheven te wanen, 
verliezen machtigen vaak empathie en richten ze vooral de aandacht op de eigen verlangens ten koste van de 
gedachten en gevoelens van anderen  

 

Corrumpeert macht?  

• Kipnis: mensen worden door macht oneerlijk en corrupt  
• macht versterkt de uiting van individuele tendensen, waardoor slechte mensen nog meer slechte 

gedragingen stellen en goede mensen ‘beter’ worden  

 

Macht = paradox: door de ervaring van macht verliezen machthebbers juist die vaardigheden waardoor ze ooit 
geselecteerd werden voor de machtige positie  

 

Macht kan ook positief werken: macht zorgt ervoor dat individuele trekken en persoonlijkheid sterker geuit 
worden in het gedrag à eerlijke en ethische mensen gaan zich nog beter gedragen 

 

Morele identiteit: de mate waarin een persoon het belangrijk vindt dat morele eigenschappen deel uitmaken 
van het zelfconcept à individuen met een hoge morele identiteit die zich machtig voelen vertonen minder 
egocentrisch gedrag wanneer ze moeten verdelen tussen zichzelf en anderen  

 

3.2 KLASSIEKE LEIDERSCHAPSBENADERINGEN  

Macht versus leiderschap: leiderschap is geen macht over mensen, maar met mensen à wederkerige relatie 
tussen leider en volger  

 

Leiderschap = de bekwaamheid om groepsleden ertoe te bewegen om zich voor het gemeenschappelijke doel 
in te zetten  

 

Machtsuitoefening vereist van anderen dat ze hun gedrag aanpassen aan de machtsdrager, terwijl de impact 
van leiderschap enkel gestalte krijgt omdat een ondergeschikte dit zelf wil  
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In klassieke benaderingen van leiderschap: leider geportretteerd als de figuur die zijn/haar ondergeschikten 
aanstuurt à dynamische interactie komt nauwelijks aan bod  

 

Strategieën leiders hebben één gemeenschappelijk kenmerk: goed leiderschap gaat gepaard met sociale 
beïnvloeding  

 

Traitmodellen:  

• identificatie van de typische eigenschappen die een leider zou moeten hebben  
• ‘grote-figuren-theorie’: loop van de geschiedenis wordt bepaald door buitengewone individuen 

(concept ‘grote leider’ kunnen we soms letterlijk nemen: lichaamslengte kan rol spelen)  
• eigenschappen van effectieve leiders  

o cognitieve capaciteiten: intelligentie, grote hoeveelheden informatie snel kunnen verwerken  
o gedrevenheid: prestatiebehoefte, ambitie en grote energie  
o leiderschapsmotivatie: het verlangen om anderen te motiveren om een bepaald doel te 

bereiken  
o deskundigheid: specifieke kennis van onderwerpen die voor de organisatie relevant zijn  
o creativiteit: het vermogen om originele ideeën te genereren  
o zelfvertrouwen: geloof in eigen capaciteiten en ideeën  
o integriteit: openheid in communicatie, betrouwbaarheid en eerlijkheid  
o flexibiliteit: de bereidheid om zich aan de behoeften van ondergeschikten en veranderingen 

in de situatie aan te passen  

 

State modellen: afhankelijk van de behoeften van de groep à situationele benadering  

• belang van situatie, tijd, plaats en omstandigheden  
• naarmate de behoeften, de verwachtingen en de middelen van een groep veranderen, verandert ook 

het profiel van de persoon die het best geschikt is om de groep te leiden  
• veel conflicten à leider die goed scoort op relationele en affectieve dimensies 
• complexe taken à taakgerichte leider  
• economische en militaire crisissen à sterk en krachtdadig leiderschap  

 

Contingentiemodellen van leiderschap: bv Fiedler  

• twee types leiderschapsgedrag: taakgericht en relatiegericht  
• mate waarin deze twee types leiderschapsgedrag effectief zijn, hangt af van de situationele controle 

die de leider heeft  
• situationele controle hangt af van drie types omstandigheden  

o aard van de relaties in de groep kan ofwel loyaal en coöperatief, ofwel conflictueus en 
competitief zijn  

o groepstaak kan ambigu en onduidelijk zijn, of een duidelijke structuur hebben  
o macht van de leider kan sterk of zwak zijn  

• taakgericht leiderschap verdient de voorkeur bij geringste en grootste situationele controle à af- of 
aanwezigheid van goede relaties met het team, een (on)duidelijke taakstructuur en een (on)zekere 
machtspositie  

• relationeel leiderschap past het beste bij situaties met tussenliggende niveaus van controle  

 

Sterk leiderschap ontstaat wanneer de persoonlijke stijl van de leider past bij de eisen van de situatie  
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3.3 DYNAMISCHE MODELLEN VAN LEIDERSCHAP  

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

 

Twee belangrijke types van leider-volgerstijlen  

• transactionele leider  
o leider formuleert duidelijke doelstellingen, biedt correcte beloningen en hulp in ruil voor de 

verwachte arbeidsprestaties  
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  

• transformationeel leiderschap  
o charisma: heeft een visie; krijgt vertrouwen en is geloofwaardig; bevordert de identificatie 

van de volgelingen met de groep  
o inspiratie: verhoogt het optimisme en het enthousiasme en wekt positieve emoties op met 

zijn/haar communicatie  
o intellectuele aanmoediging: moedigt actief een herziening aan van bestaande waarden en 

assumpties; staat voor creativiteit en intellectuele vaardigheden  
o 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  

 

Transformationeel leiderschap kan ten dele aangeleerd worden, maar geen echt stappenplan dat 
gegarandeerd naar transformationeel leiderschap leidt  

 

Pseudotransformationele leiders: spreken eerder emotie dan rede aan en manipuleren naïeve volgelingen 
zodanig dat ze de persoonlijke belangen van de leider dienen ßà authentiek transformationele leiders: 
verheffen hun volgelingen en helpen hen om hun collectieve dromen om te zetten in realiteit  

 

3.4 TOXISCH LEIDERSCHAP  

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

 

Toxische leiders dragen niet bij tot de groep en de organisatie, zelfs niet wanneer de groep goed presteert à 
goede prestatie van beperkte duur of verval in grote onenigheid zodra de leider vertrekt  

 

De groep wordt gehanteerd als middel tot persoonlijk succes  

 

De meerderheid van de groepsleden beschouwt hen als arrogant, egoïstisch, hardnekkig en enggeestig  
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Bad Personality Theory: er is een positieve correlatie tussen statuspositie en de aanwezigheid van een ‘slechte 
persoonlijkheid’ à aanwezigheid van drie gerelateerde trekken  

• narcisme = egocentrische oriëntatie en neiging tot zelfverheerlijking  
o grandioos, opgeblazen ego dat niet stabiel is à nood aan continue bevestiging  
o hebben onrealistische verwachtingen  
o denken te allen tijde dominant en succesvol te zijn, anders zelfbeeld onderhouden door het 

uiten van agressie, boosheid, geweld en minachting tegenover anderen die hun 
zelfwaardering bedreigen  

• machiavellisme = manipulatieve oriëntatie gericht op het misleiden van anderen  
o sluwe, gewetensloze aanleg à gebruiken list en bedrog om hun doelstellingen te bereiken  
o uitgesroken negatieve visie op de meelijwekkende aard van mensen  

• psychopathie = neiging tot antisociaal en agressief gedrag, waarbij een gebrek aan empathie en een 
onderontwikkeld emotioneel leven in het oog springen  

 

Integratief model van toxisch leiderschap van Padilla, Hogan en Kaiser:  

• toxische leiderschap: psychopathie, narcisme, machiavellisme  
• vatbare ondergeschikten  

o conformisten: laten leider zijn of haar gangetje gaan, drijfveer dikwijls gebaseerd op angst of 
soms op het feit dat mensen nu eenmaal geneigd zijn om de groepsnormen te volgen  

o samenzweerders: profiteert mee van het regime à meewerken met leider om op die wijze 
hun ambities waar te kunnen maken  

• gunstige context  
o sneller in tijden van grote instabiliteit, waarbij een grote mate van dreiging ervaren wordt  
o gebrekkige controle van de leider  

 

 

 

3.5 BESLISSINGEN VAN DE LEIDER  

Een van de meest fundamentele taken die leiders vervullen hebben te maken met de verdeling van uitkomsten 
à beslissingen variëren in  

• distributieve rechtvaardigheid – eerlijke verdeling van materiële uitkomsten?  
• procedurele rechtvaardigheid – eerlijke procedures gevolgd om tot beslissingen te komen?  
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De ervaren procedurele rechtvaardigheid is heel belangrijk als distributief oneerlijk wordt ervaren  

 

Criteria 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  

 

Bevindingen procedurele eerlijkheid:  

• gevolgen procedurele eerlijkheid 
o hoge PE bevordert coöperatie, extra rol-gedrag, interpersoonlijke relaties  
o lage PE leidt tot boosheid en frustratie, bevordert negatieve, counter-productieve 

gedragingen  
• theoretische modellen van procedurele eerlijkheid  

o relationele modellen: PE heeft signaalwaarde voor reputatie en inclusie  
o onzekerheidsreductie: PE zorgt ervoor dat we meer zeker zijn dat de leider ons positief 

evalueert, dat de taak goed afgehandeld werd, etc  
• eerlijkheid en ethisch gedrag vanwege leiders zetten groepsleden aan om hun best te doen  

 

4 DE AANWEZIGHEID VAN ANDERE GROEPEN  

De aanwezigheid van andere groepen (uitgroepen) heeft gevolgen voor de groep (ingroep) zelf à belang van 
sociale identiteit  

 

4.1 IMPACT OP GROEPSGEDRAG  

Sociale identiteit: is flexibel, treedt op de voorgrond in een welbepaalde context  

 

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

 

Wanneer nieuwe groepen verschijnen, verandert de wijze waarop we onze groep en onszelf percipiëren, ook 
wanneer oude groepen verdwijnen of wanneer andere groepen minder relevant worden als vergelijkingsgroep  

 

Er is een zekere relativiteit in hoe men naar zichzelf kijkt 
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Op basis van de sociale identiteit is men bereid om beter zijn best te doen à James & Greenberg (1989)  

• eerste experiment: kamer ofwel in de kleuren van de universiteit geschilderd, ofwel wit à betere 
prestatie in groepsconditie  

• tweede experiment: aan helft niets verteld over competitie à prestaties enkel beter in de 
vergelijkingsconditie  

 

 

Wanneer groepslidmaatschap opvallend is en we ertoe gebracht worden de groep met andere groepen te 
vergelijken, bepaalt de relatieve positie van de groep tegenover andere groepen hoe goed of slecht we onszelf 
kunnen voelen  

 

4.2 IMPACT OP LEIDERSCHAP  

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

• dit is dus niet de meest extreme positie  
• leiders die dicht staan bij deze positie ‘incarneren’ de groepsnormen en hebben het meeste invloed  
• leiders worden gezien als ‘een van ons’ en men twijfelt minder over hun motieven 

 

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

 

4.3 CONFLICTESCALATIE  

Conflictspiraal: gedrag van de ene groep veroorzaakt vergelding door andere en het conflict escaleert  

 

Het intensifiëren van conflict valt uit een aantal kenmerken af te leiden: 

• in begin van het conflict worden meestal vriendelijke technieken gehanteerd om elkaar te overtuigen  
• betrokken partijen zullen, naarmate conflict uit de hand loopt, steeds meer indruk hebben dat zaak 

waarom het draait gewichtig/belangrijk is en dat het niet meer om iets specifiek gaat, maar iets ‘groot’ 
• partijen proberen bij een vergevorderd conflict in de eerste plaats schade te berokkenen aan de 

tegenpartij, eerder dan te trachten zo goed mogelijke resultaten voor zichzelf te bekomen  
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Groepsdynamische factoren:  

• intergroep-publiek goed-dilemma  
o keuze tussen intergroepcoöperatie of -competitie  
o meer intragroepcoöperatie bij intergroepcompetitie en omgekeerd  

• andere groepsprocessen  
o groepspolarisatie veroorzaakt extremere attitudes en opinies van de groepsleden  
o verstrikking met het oog op het rechtvaardigen van de al geleverde inspanningen door het 

mobiliseren van extra middelen  
o factoren die de conformiteitsdruk  verhogen, zoals groepscohesie en groepsdenken, 

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

 

4.3.1 ONVERMOGEN TOT COMPLEX DENKEN EN VERTEKENDE PERCEPTIES  

Een rationele kosten-batenanalyse houdt in dat de beslisser enkel geweld zal gebruiken wanneer de verwachte 
beloning de waarschijnlijke kosten overstijgt  

 

Integratieve complexiteit:  

• differentiatie tussen relevante perspectieven (hoge complexiteit) ßà rekening houden met slechts 
één standpunt (lage complexiteit)  

• niet-gewelddadige oplossingen voor internationale crisissen vereisen dat de beslissingsmakers aan alle 
zijden vanuit de hoogste integratieve complexiteit handelen  

• wanneer diplomaten een laag niveau van complexiteit hanteerde, schakelde een van de partijen 
sneller over op het gebruik van geweld  

• de ingewikkeldheid in de publieke communicatie bij een zakelijke oplossing van conflicten stijgt 
gradueel  

• communicatie van leiders van aanvallende naties vertoonde een duidelijke daling in complexiteit voor 
de aanval, leiders van de aangevallen landen leken gevaar te verwachten en complexiteit verhoogde  

 

Sociaal-emotionele processen die van de uitgroep een baarlijk duivel maken:  

• wat we in de vijand zien, ziet deze in ons  
• ‘vijandig media fenomeen’: overtuiging dat media informatie verstrekt die in ‘ons nadeel’ is  
• groepsdenken  
• infrahumanisatie en dehumanisatie  

 

4.3.2 BEDREIGINGSCAPACITEIT  

Mogelijkheid om iemand te straffen kan een belangrijke factor zijn in het voorkomen van conflictescalatie  

 

Mensen hebben de neiging om dwangmiddelen te gebruiken, ook al zorgt dit voor een reductie van de eigen 
winst  
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5 BEGRIPPEN  

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

Sociale integratie 
De mate waarin groepsleden denken, voelen en zich gedragen als een 
enkel individu 

Sociale interdependentie 
De situatie waarin groepsleden afhankelijk zijn van elkaars prestatie om 
gemeenschappelijke doelstellingen te bereiken  

Territorium 
Een specifiek gebied dat door een individu of een groep opgeëist, 
gemarkeerd en verdedigd wordt tegen indringing van anderen  

Groepsnormen  
Algemene voorschriften die de gedragingen van de groepsleden 
beperken, stimuleren en reguleren  

Rollen 
Een verzameling van verwachte gedragingen van een groepslid met een 
specifieke positie  

Diffuus statuskenmerk 
Een individueel kenmerk, zoals geslacht en etnische achtergrond, waaruit 
we ten onrechte de bekwaamheid van het individu afleiden  

Rolambiguïteit 
De mate waarin het groepslid een gebrekkig zicht heeft op welke 
gedragingen van hem of haar verwacht worden  

Extrarolgedragingen Spontane gedragingen ten gunste van de groep of de organisatie  

Cohesie De mate waarin de leden zich aangetrokken voelen tot elkaar en de groep  

Rally around the flag 
De kortetermijnsteun van groepsleden voor de leider naar aanleiding van 
conflict en crisissituaties 

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

Communicatienetwerken Patronen van informatietransmissie en -uitwisseling tussen groepsleden  

Taakgerichte diversiteit  
De mate waarin een groep samengesteld is uit leden die verschillen op 
het vlak van bekwaamheden  

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

Macht De asymmetrische controle over waardevolle middelen in sociale relaties  

Morele identiteit Mate waarin morele aspecten belangrijk deel van zelfconcept vormen  
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Leiderschap  
De bekwaamheid om groepsleden ertoe te bewegen hun persoonlijke 
doelstellingen ondergeschikt te maken aan het bereiken van 
groepsdoelstellingen  

Trektheorieën 
Deze benadering stelt dat leiders typische individuele eigenschappen 
bezitten waardoor ze als het ware in de wieg gelegd zijn om leider te 
worden 

Situationele benadering van 
leiderschap 

De benadering die stelt dat naarmate de behoeften, de verwachtingen en 
de middelen van een groep veranderen, ook het profiel verandert van de 
persoon die het best geschikt is om de groep te leiden  

Contingentiemodel van 
leiderschap 

De theorie die stelt dat de effectiviteit van de leider afhangt van de 
persoonlijke kwaliteiten van de leider en de mate waarin de leider 
situationele controle heeft  

Transactioneel leiderschap 
Leiderschap waarbij de ondergeschikten de leider volgen en steunen 
omdat hij of zij hun een duidelijk doel bezorgt en een beleid van belonen 
voert  

Transformationeel leiderschap 
Leiderschap dat ondergeschikten ertoe aanzer om hun eigen belagen 
ondergeschikt te maken aan de groepsbelangen  

Pseudotransformationele 
leiders 

Leiders die eerder emotie dan rede aanspreken, waarbij naïeve 
volgelingen zodanig gemanipuleerd worden dat ze de persoonlijke 
belangen van de leider dienen  

Bad personality theory 
De theorie die stelt dat op hoge hiërarchische niveaus de kans stijgt om 
individuen te vinden die gekenmerkt worden door verhoogde niveaus van 
narcisme, machiavellisme en psychopathie  

Distributieve rechtvaardigheid 
De mate waarin autoriteiten eerlijk beslissen over de verdeling van 
materiële baten  

Procedurele rechtvaardigheid  
De mate waarin autoriteiten eerlijk de procedures volgen bij het nemen 
van beslissingen  

Uitgroep De sociale groep waar we niet toe behoren 

Ingroep 
De groep waartoe het individu behoort en waaraan het zijn identiteit 
ontleent 

Sociale identiteit 

Iemands bewustzijn om tot een bepaalde sociale groep te behoren, 
waardoor deze persoon zichzelf definieert aan de hand van de 
eigenschappen van die groep en ook door anderen als dusdanig 
behandeld wil worden  
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Prototypische positie 
De positie die de verschillen tussen groepen en de gelijkenissen binnen 
de groep maximaliseert  

Conflictspiraal 

Escalatie van conflicten doordat de vijandige acties van de ene partij 
beantwoord worden door wraakacties van de andere partij, wat dan weer 
de aanleiding vormt voor nog een extremere reactie van de eerste partij 
enz.  

Vijandige-media-fenomeen 
De vertekende perceptie van mediaberichtgeving waarbij we denken dat 
de media de kant kiezen van de tegenpartij  

Dehumanisatie De perceptie dat de anderen niet menselijk of ‘submenselijk’ zijn  
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GROEPSPRESTATIES  
1 COLLECTIEVE PROCESSEN  

Groep: een groep wordt gewoonlijk omschreven als een set personen die minstens een van de volgende 
karakteristieken bezitten  

• directe interacties met elkaar 
• gezamenlijk behoren tot eenzelfde sociale categorie zoals geslacht, ras of etnische groep  
• een gedeeld of gemeenschappelijk doel of lot  

 

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

 

1.1 SOCIALE FACILITATIE  

Coactie: verzameling personen die aan gemeenschappelijke activiteit deelnemen, maar weinig direct met 
elkaar in interactie gaan  

 

Sociale facilitatie: collectieve proces waarbij een individu door de aanwezigheid van anderen eenvoudige taken 
beter uitvoert, maar gehinderd wordt bij prestaties op moeilijke taken  

 

Triplett:  

• wielrenners alleen of per koppel  
• kinderen – vislijn oprollen  

 

Verder onderzoek: gemengde resultaten  

 

Zajonc’s theorie: de sociale facilitatietheorie/loutere-aanwezigheidstheorie 

• de loutere aanwezigheid van anderen verhoogt de fysiologische opwinding  
• door deze verhoogde opwinding reageert het individu op de taak met de dominante respins (= snelste 

reactie op een gegeven stimulus)  
• op gemakkelijke taken is de dominante respons meestal correct à prestatie stijgt, bij moeilijke taken 

is de dominante respons vaak niet correct à prestatie daalt 
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Zajonc’s theorie wordt bevestigd door onderzoek, maar nuancering nodig: het effect van sociale facilitatie bij 
eenvoudige taken leidt tot meer productiviteit, maar de kwaliteit ervan neemt niet toe, bij complexe taken 
wordt een verlies van zowel kwantiteit als kwaliteit geconstateerd  

 

Zajonc, Heingartner & Herman (1969): onderzoek bij kakkerlakken  

 

 

Drie hypothesen:  

• loutere aanwezigheidstheorie (Zajonc) 
o alleen sociale stimuli veroorzaken het sociale facilitatie-effect  
o loutere aanwezigheid is een voldoende voorwaarde  

• verwachte evaluatietheorie (Cottrell)  
o verwachting door anderen beoordeeld te worden is essentieel  
o sociale stimuli zijn noodzakelijk voor het sociale facilitatie-effect; loutere aanwezigheid is niet 

voldoende  
o onderzoek Cottrell met geblinddoekte deelnemers  

• distractie-conflicttheorie (Baron) 
o aanwezige andere personen leiden de aandacht af en creëren een aandachtsconflict (taak 

versus sociale omgeving) dat de arousal verhoogt  
o sociale stimuli zijn niet noodzakelijk  
o loutere aanwezigheid is niet voldoende voor sociale facilitatie  
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1.2 SOCIAAL LIJNTREKKEN  

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

 

Ringelmann (1880):  

• hoewel de teamprestatie bij grotere groepen stijgt, verminderen de gemiddelde individuele prestaties  
• marginaal toegevoegde waarde van een extra groepslid wordt kleiner naargelang de groep groter 

wordt  

 

Latané: geluidsproductie in groep  

 

 

Ringelmann (1913): twee verklaringen  

• coördinatieverlies: een gebrek aan gelijktijdigheid van de inspanningen  
• motivatieverlies: het leveren van een mindere prestatie omdat iedereen erop vertrouwt dat de andere 

groepsleden de gewenste inspanningen leveren, waardoor we vlug tevreden zijn over de eigen 
bijdrage 

 

Proces- en coördinatieverliezen bij sociaal lijntrekken: 

• pseudogroepen  
• afhankelijk van de conditie dachten de deelnemers alleen te applaudisseren of in groepen van twee 

tot zes personen  
• in dergelijke setting zijn enkel motivatieverliezen mogelijkn want de inspanningen dienen niet 

gecoördineerd te worden  
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Sociaal lijntrekken vermindert of verdwijnt indien: 

• taaknorm: mensen hebben een standaard beschikbaar waarmee ze hun prestatie kunnen vergelijken  
• de taak betekenisvol is voor wie ze uitvoert  
• identificeerbaarheid van de individuele inspanningen  
• aanpakken van parasieten  
• mens gelooft dat eigen inzet onontbeerlijk is voor een succesvol resultaat (sociale compensatie)  
• de groep sterk gewaardeerd wordt door de deelnemers  
• de deelnemers vrouwen zijn in plaats van mannen  
• de deelnemers afkomstig zijn van collectivistische culturen in plaats van individualistische  

 

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

 

1.3 COLLECTIEVE PROCESSEN: EEN INTEGRATIE  

Een integratief model van sociale facilitatie en sociaal lijntrekken:  

• bij coactie: aanwezigheid van anderen leidt tot verhoogde fysiologische opwinding en verhoogde 
mogelijkheid om geëvalueerd te worden à verhoogde prestatie op eenvoudige taken  

• bij collectieve taken: aanwezigheid van anderen leidt tot een verlaagde prestatie bij eenvoudige taken  

 

 

 

2 ONENIGHEID EN VERSCHILLENDE OPINIES  

2.1 OPINIEDEVIANTEN  

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

• klassiek onderzoek van Schachter (1951)  
• deviante groepsleden zijn het minst populair  
• ofwel adviseert de groep om de jongen streng te straffen, ofwel beslissen ze om hem te behandelen 

met de hoop hem weer op het rechte pad te brengen  
• case is zo opgesteld dat je wellicht zult besluiten dat hij een kans verdient  
• vijf studenten zijn het eens met zachte aanpak, twee willen harde aanpak  

o mensen met afwijkende mening zijn medewerkers experiment à slider en deviant  
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o derde medewerker sluit bij meerderheid aan à mode  
• slider ontving intieel veel communicatie, meer dit verminderde nadat hij zich bij de rest had 

aangesloten  
• deviant ontving 4 keer meer communicatie dan de slider  
• soms werd communicatie naar deviant op het einde gestaakt  

 

 

Afwijzing van opiniedevianten stijgt vooral indien de groep in een stresserende situatie dient te beslissen à 
verklaring: stressoren veroorzaken bij groepen een collectieve behoefte aan afsluiting  

 

In hechte groepen worden leden met deviante opninies vlug tot de orde geroepen en heerst er vaak een druk 
tot ‘zwijgen’  

 

Klokkenluiders: illustraties van hoe groepen met deviantie omgaan à vrij zeldzaam fenomeen  

 

2.2 SOCIALE BESLISSINGSSCHEMA’S: NAAR DE ESSENTIE VAN 
GROEPSBEÏNVLOEDING  

Concept: veel groepstaken hebben een beperkt aantal mogelijke oplossingen die mutueel exclusief en eindig 
zijn à een SBS representeert de wijze waarop de verdeling van de individuele preferenties verbonden is aan de 
verdeling van de groepsbeslissingen, m.a.w. voor elke mogelijke verdeling van individuele preferenties voor de 
groepsbesluitvorming, voorspelt het SBS de waarschijnlijkheid dat de verschillende uitkomsten door de groep 
gekozen worden  

 

Taakonzekerheid heeft een impact op welke beslissingsregel gehanteerd wordt:  

• bij erg ambigue taken worden groepsbeslissingen het best ingeschat volgens de 
equiprobabiliteitsregel  

• bij matige onzekerheid of bij een matiggestructureerde taak volgen de groepen een pluraliteitsregel: 
bij dergelijke taken is de basis aanwezig om oneens te zijn en dient met de voorkeuren op een meer 
strikte (‘serieuze’) basis te combineren  

• bij lage onzekerheid of erg gestructureerde taken, worden de beslissingen bepaald door de 
meerderheidsregel  
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Equiprobabiliteit en pluraliteit:  

 

 

Meerderheidsregel:  

 

 

Beoordelings- en probleemoplossingstaken:  

• bij een probleemoplossingstaak is een welbepaald alternatief het aanwijsbaar correcte antwoord: er is 
een objectief criterium van succes à best passende SBS = waarheid wint, mits ondersteund  

• bij een oordeelstaak is er geen juist antwoord volgens logische regels: het enige criterium voor succes 
is de consensus met de andere groepsleden of externen à best passende SBS = meerderheidsregel  

 

Minder- en meerderheden:  

• “drawing power” 
• meerderheidsfracties hebben een veel grotere drawing power dan kleinere fracties  
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Gerechtspsychologie: de macht van aantallen speelt ook bij rechtszaken à jury’s beslissen volgens de 
meerderheidsregel, maar vertonen een neiging tot mildheid  

 

Onderzoek met schijnjury’s:  

 

 

2.3 GROEPSPOLARISATIE: DE WEG NAAR EXTREME POSITIES  

Groepspolarisatie = door groepsdiscussie geschapen overdrijving van initiële tendensen in denken groepsleden  

 

De groep neemt risicovollere beslissingen dan de gemiddelde individuele beslissingen à risky shift  

 

Cautious shift: groepen die samengesteld zijn uit voorzichtige mensen zullen als groep nog voorzichtiger 
worden  

 

Twee processen ter verklaring:  

• de overtuigende argumententheorie: stelt dat groepspolarisatie het resultaat is van het aantal en de 
overtuigingskracht van argumenten die in de groepsdiscussie aan bod kwamen  

o kans is groot dat er meer argumenten gegenereerd worden door de initiële meerderheid  
o vooral nieuwe argumenten hebben grote impact als ze als juist en geldig worden beschouwd  
o herhaling van de eigen argumenten door andere groepsleden vormt een validering van de 

eigen redenering  
• sociale vergelijking: ontdekken dat anderen je uitgesproken mening delen, versterkt eigen mening en 

verschuift norm à constructie van de sociale werkelijkheid  

à beide processen versterken elkaar  

 

3 PRESTATIES IN KLEINE, TAAKGERICHTE GROEPEN  

3.1 GROEPSPRESTATIE: HET COMBINEREN VAN INDIVIDUELE BIJDRAGEN  

Werkelijke productiviteit = potentiële productiviteit – procesverliezen  

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

• procesverliezen kunnen opgesplitst worden in coördinatieverliezen en motivatieverliezen  
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Taakvereisten:  

• de mate waarin een taak opdeelbaar is 
• het type van groepsuitkomst dat dient bereikt te worden  
• de regels waarmee de inbreng van de individuen gecombineerd wordt in een groepsuitkomst  

 

Verliezen zijn taakafhankelijk:  

• opdeelbaarheid taak: indien juiste leden aan de juiste deeltaak werken, stijgt de groepsproducitiviteit  
• maximaliserende en optimaliserende uitkomsten  

o maximaliserende taken vergen een zo groot mogelijke kwantitatieve output à 
motivatieverliezen belangrijke  

o optimaliserende taken vragen om een kwaliteitsvollen correcte uitkomst à 
coördinatieverliezen belangrijker  

• combinatieregels individuele bijdragen in groepsproduct: additief, conjunctief, disjunctief, 
compenserend  

 

Combinatieregels:  

• additieve taak 
o groepsprestatie : som van de individuele prestaties  
o de samenwerking is effectief als alle groepsleden zoveel mogelijk bijdragen 

• conjunctieve taak  
o groepsprestatie bepaald door het groepslid met de geringste capaciteiten  
o groepsleden zijn volstrekt afhankelijk van elkaa  

• disjunctieve taak 
o groepsprestatie = functie van de capaciteiten van het beste groepslid  
o groepsleden kunnen verschillende oplossingen bedenken, maar er is slechts één oplossing  

• compenserende taak  
o taken waarbij 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 groepsoordeel te veel bepaald wordt door dominant, maar niet-competent individu, 

dalen de prestaties 

 

Type taak Effect op groepsproductiviteit 

additief geter dan het beste groepslid 

compenserend geter 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 subtaken goed 
verdeeld zijn)  
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3.2 BRAINSTORMEN  

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

 

Basisprincipes:  

• formuleer elk idee dat in je geest opduikt, zelfs als het eerder bizar lijkt  
• hoe meer ideeën men lanceert, hoe beter  
• maak je geen zorgen omtrent de kwaliteit van de ideeën, ze kunnen immers achteraf beoordeeld 

worden op hun kwaliteit  
• alle ideeën zijn van de groep en iederen kan dus voortbouwen of gebruik maken van elkaars bijdragen  

 

Nominale groepen prodiceren vaak meer en betere ideeën dan interactieve groepen  

 

Problemen:  

• productieblokkering: doordat men naar anderen moet luisteren, brengt men zelf minder ideeën in de 
groep  

• profitariaat: de motivatie om bij te dragen daalt als anderen productief zijn  
• evaluatieverwachting: vrees voor kritiek van anderen  
• prestatiematching 

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

o de zwakste prestatie kan door iederen geëvenaard worden, maar de beste prestatie niet, 
vandaar de nivellering van de groepsprestatie naar beneden toe  

 

Illusie van productiviteit: leden van brainstormgroepen  

• evalueren de eigen prestaties positiever dan individuen in nominale groepen  
• denken dat de groep beter presteert  
• vinden de taak leuk  

 

Voordelen elektronische brainstorming:  

• productieblokkering is geringer omdat de discussie parallel verloopt en men zich concentreert op 
bepaalde discussiedraden  

• profitariaat kan beperkt worden door online registratie van alle individuele bijdragen  
• evaluatieverwachting is geringer omdat de discussie parallel verloopt via verschillende discussie-aders 

of -draden (threads)  
• groepsleden worden gestimuleerd door de ideeën van anderen te zien  

 

3.3 VERTEKENDE STEEKPROEFTREKKING: IDEEËN OP TAFEL KRIJGEN  

Brainstorming bevordert creativiteit, maar niet de objectiviteit en volledigheid van informatieverzameling  
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Gedeelde versus unieke informatie:  

• ongedeelde of unieke informatie is informatie die slechts aan één groepslid bekend is: brengt het 
groepslid die informatie niet in het gesprek, gaat de kennis verloren  

• gedeelde informatie is kennis die door elk groepslid gekend is voorafgaand aan de groepsdiscussie  
• unieke informatie wordt disproportioneel weinig vermeld tijdens groepsdiscussies: informatie, als ze 

vermeld wordt, veel minder herhaald à unieke informatie heeft weinig impact op de groepsbeslissing  

 

Hidden profile: gebrekkige uitwisseling van unieke informatie kan ertoe leiden dat verkeerde alternatieven 
verkozen worden  

 

Enkele onderzoeksbevindingen:  

• meta-analyse bracht aan het licht dat gemiddeld 54% van gedeelde en 34% van unieke informatie aan 
bod komt  

• bewustzijn van het ongedeeld karakter van de informatie verhoogt de kans dat ze meegedeeld wordt  
• groepsnormen kunnen de uitwisseling van unieke informatie bevorderen  
• naarmate een groep meer ervaring heeft, wordt gedeeld informatie meer beklemtoond  

 

Status en unieke informatie:  

• groepen waarin men veel (of enkel) gedeelde informatie bediscussieert, vinden men dat de andere 
groepsleden meer competent zijn, meer taakkennis hebben en meer te vertrouwen zijn  

• status heeft effect op de mogelijkheden om unieke informatie in de groepsdiscussie te brengen  
o lage status-groepsleden hebben de neiging om te vertellen wat iedereen al weet, waardoor 

zijn in hun kennis met bevestigende knikjes geaffirmeerd worden  
o unieke info vanwege experts en hoge statusleden wordt beter herinnerd  

 

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 die informatie kunnen onthouden  

 

Inefficiënte toewijzing van informatie (coördinatieverlies) is de grootste bedreiging, dit moet bewaakt worden 
en verbetert over tijd  

 

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

 

Transactief geheugen is gerelateerd aan betere taakprestaties en creativiteit  

 

3.5 HEURISTIEKEN  

Confirmatievertekening treedt soms meer op bij groepen  
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Groepen vertonen dezelfde vertekeningen in de informatieverwerking als individuen, maar zelfs nog in grotere 
mate  

 

Verstrikking treedt op als het engagement voor een falende actie wordt verhoogd om de al gedane 
investeringen te rechtvaardigen à groepen doen het hierbij ook duidelijk slechter dan individuen  

 

Dawes (1988):  

• unanieme groepen vertonen grootste vertekening, omdat ze het meest op zoek gingen naar 
confirmerende informatie en het minst naar conflicterende informatie  

• groepen met devianten vertonen minder vertekening  
• groepen met twee minderheidsleden zelfs minder vertekening dan individuen  

 

 

Heuristieken vertekenen de beoordelingen van groepen nog sterker dan die van individuen:  

• groepen sterker geneigd om de nadruk te leggen op de representativiteit van een gebeurtenis, de 
overschatting van de kans dat iets zal gebeuren op grond van de typische kenmerken ervan  

• groepen meer geneigd om de basisfrequentievalstrik toe te passen 

 

Verstrikking: escalayir van het engagement voor een falende onderneming om de al gedane investeringen te 
rechtvaardigen  

 

3.6 STRATEGIEËN DIE GROEPSEFFICIËNTIE VERHOGEN  

Winsten in groepsefficiëntie kunnen worden verkregen diir de implementatie van specifieke strategieën  

 

3.6.1 NORMEN  

Normen die aanzetten tot de kritische en grondige verwerking van informatie kunnen de groepsprestatie 
bevorderen  

 

Als groepen geprimeerd worden tot tegenfeitelijk denken, bespreken nadien meet unieke informatie à meer 
accurate oordelen (verhoogde motivatie om informatie te verwerken, leidt tot een betere verspreiding en 
integratie van informatie in de groep)  
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Postmes, Spears en Changir (2001): twee taaktypes à consensusdenken en kritisch denken  

• groepstaak opgevat als hidden profile 
• groepen die in eerste taak op consensus waren gericht, wisselen meer gedeelde informatie uit, 

waardoor ze vaak fout oordelen  

 

Normen die een kritische blik op informatie aanmoedigen, verbeteren de besluitvorming in groepen  

 

3.6.2 DUIDELIJKE DOELSTELLINGEN EN BELONINGEN  

Doelstellingen kunnen tot betere groepsprestatie leiden als ze specifiek, uitdagend en haalbaar geformuleerd 
worden  

 

Beloningen voor het bereiken van die doelstellingen kunnen eveneens de groepsprestatie bevorderen  

• op basis van het bereiken van gepersonaliseerde doelstelling  
• collectieve beloning  
• hybride vormen van belonen  

 

Kanttekeningen:  

• gedeelde beloningen wakkeren prosociale motivatie aan, maar leiden eveneens tot afname van de 
individuele verantwoordelijkheid  

• individuele beloningen verhogen individuele inspanningen, maar moedigt samenwerking tussen 
teamleden niet aan  

• hybride beloningen zetten het dilemma tussen aandacht voor de eigen prestatie en de teamprestatie 
op scherp, waardoor er een conflict ontstaat tussen aandacht voor het zelf en aandacht voor het team  

 

3.6.3 PLANNING  

Groepsleden dwingen om expliciet na te denken over hoe ze te werk moeten gaan, leidt tot een betere 
prestatie  

 

Groepsprestaties verbeteren significant wanneer groepen de instructie krijgen om expliciet na te denken over 
de taakprestatie en hoe ze die in de toekomst zouden kunnen verbeteren  

 

Om goed gebruik te maken van de beschikbare expertise in de groep is het belangtijk om de aanpak van de 
taak expliciet te plannen  

 

Planning geeft geen effect op de prestatie van non-expertgroepen, maar groepen met experts oden het veel 
beteren indien ze instructues ontvangen dan wanneer ze geen planning opstellen  
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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  

 

4.1 HET GROEPSDENKENMODEL  

 

 

Groepsdenken: een beslissingsstijl van een groep gekenmerkt door de overschatting van de groep, een 
gesloten groepsgeest en een overdreven tendens onder groepsleden om het met elkaar eens te zijn  

 

Gevolgen/gebrekkige besluitvorming  = zeven criteria waaraan de groep moet voldoen voordat er sprake kan 
zijn van groepsdenken  

 

Symptomen:  

• overschatting van de groep  
o gevoel van ‘oneindig vertrouwen’  
o vaak bij hechte groepen met een sterk ‘wij-gevoel’  
o grote bewondering voor de groepsleider  

• gesloten groepsgeest  
o ‘esprit de corps’ die het kritisch denken en het accuraat inschatten van de realiteit beletten  
o zichzelf als de ‘good guys’ beschouwen  
o combinatie van stereotypere, van de uitgroep en het verheffen van de eigen moraliteit leidt 

tot een ‘herdefinitie’ van het probleem à collectieve rationalisaties  
• verhoogde druk tot uniformiteit  

o bang om als ‘zwak’ en ‘zacht’ te worden afgeschilderd  
o leden gaan ervan uit dat consensus de waarheid moet zijn  
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o vertrouwen in groepsconsensus vervangt het individuele, kritische denken en de 
onafhankelijke inschatting  

o de leider en de leden ondersteunen elkaar en focussen op de onderwerpen waar ze het over 
eens zijn ten nadele van verschillende standpunten die de schijnbare eenheid van de groep 
kunnen doorbreken  

 

4.2 EMPIRISCHE ONDERZOEKEN  

Relatief weinig empirisch onderzoek:  

• het grote aantal antecedente factoren vereist een flink aantal onafhankelijke factoren, terwijl het 
grote aantal symptomen van groepsdenken dan weer een groot aantal metingen vereist  

• ook grote theoretische moeilijkheden à verschillende interpretaties  
o strikte interpretatie: groepsdenken komt slechts voor indien alle antecedente factoren 

aanwezig zijn à niet ondersteund door onderzoeksresultaten  
o additief model: aanwezigheid van een of meer antecedente variabelen zorgt voor evenredige 

stijging van groepsdenken-symptomatologie à niet ondersteund door onderzoeksresultaten  
o bepaalde combinaties van antecedente factoren dienen aanwezig te zijn  

• in het werk van Janis enkel met historische voorbeelden van groepsdenken gewerkt en geen 
experimentele operationalisaties van de concepten vooropgesteld  

 

Groepsdenkenstudies vallen uiteen in twee categorieën:  

• gevalstudies  
• experimenten  

 

Enkele conclusies:  

• cohesie an sich blijkt geen goede predictor van groepsdenken te zijn, maar bepaalde combinaties van 
cohesie met andere variabelen kunnen een cocktail vormen die tot groepsdenken leidt  

• direct leiderschap is een belangrijke voorspeller van groepsdenken  

 

De empirie ontkracht de theorie niet volledig, maar bevestigt ze ook niet à conflict  

• positieve visie: te weinig onderzoek gebeurd om model aan te nemen of af te wijzen  
• negatieve visie: wanneer bepaalde delen model niet bevestig worden door de empirie, moet model 

volledig afgewezen worden  

 

4.3 GROEPSDENKEN VOORKOMEN  

Doorbreek isolement:  

• raadpleeg buitenstaanders  
• vraag experten om standpunten van de groep in vraag te stellen  
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Doorbreek conformiteit:  

• installeer aparte werkgroepen en commissies elk met een eigen leider, die regelmatig aan de groep 
rapporteren  

• laat iemand de rol van “advocaat van de duivel” vertolken  

 

Leiderschapsstijl:  

• de leider blijft onpartijdig tot de beslissing genomen is  
• leiders moedigen kritisch denken aan  

 

Genereer alternatieven:  

• alle mogelijke reacties van andere partijen worden besproken, ook de positieve reacties  
• laat de mogelijkheid open om op een beslissing terug te komen  

 

Computergestuurde discussiegroepen:  

• bevorderen anonimiteit  
• reduceren statusverschillen  
• beperken de rol van leiders  
• verlopen parallel  
• kunnen geregistreerd worden  
• richten de aandacht op ideeën in plaats van op relaties  

 

5 BEGRIPPEN  

Collectief  
Een verzameling personen die aan gemeenschappelijke activiteit 
deelnemen, maar weinig direct met elkaar in interactie gaan  

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

Sociale facilitatie 
Het collectieve proces waarbij een individu door de aanwezigheid van 
anderen eenvoudige taken beter uitvoert, maar gehinderd wordt voor de 
prestaties op moeilijke taken  

Loutere-aanwezigheidstheorie 
De theorie die stelt dat de loutere aanwezigheid van anderen voldoende 
is om sociale facilitatie te veroorzaken  

Verwachte-evaluatietheorie 
De theorie die stelt dat de aanwezigheid van potentiële beoordeelaars 
sociale facilitatie veroorzaakt  
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Distractie-conflicttheorie  
De theorie die stelt dat sociale en non-sociale stimuli de aandacht van de 
taak afleiden en een aandachtsconflict creëren, waardoor sociale 
facilitatie ontstaat 

Collectieve prestaties 
Enkel de collectieve output van de gemeenschappelijke individuele 
bijdragen is duidelijk, maar de individuele prestaties kunnen niet 
gemeten worden 

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  

Coördinatieverliezen 
De afname van de groepsprestatie door een gebrekkige combinatie van 
de individuele inspanningen  

Motivatieverliezen  
De afname van de groepsprestatie door de gebrekkige motivatie van de 
groepsleden, waardoor de individuele input daalt  

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

Sociale beslissingsschema’s 
Formele regels die op basis van individuele prediscussiekeuzes het 
groepsbesluit beschrijven  

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

Groepspolarisatie 
De overdrijving van de initiële individuele tendensen door 
groepsdiscussie  

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

Additieve taak 
Een taak die in aanwezigheid van anderen uitgevoerd wordt waarbij de 
totale prestatie de som van de individuele bijdragen is  

Conjunctieve taak 
Een taak waaraan ieder groepslid dient bij te dragen of zijn of haar 
gedeelte van de taak dient uit te voeren en waarbij iedereen van elkaar 
afhankelijk is  

Disjunctieve taak 
Een taak waarbij groepsleden de keuze moeten maken uit de verzameling 
van individuele prestaties, bijdragen of kennisinhouden  

Compenserende taak 
Een taak waarbij groepsleden een gemiddelde maken uit de individuele 
bijdragen  
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Brainstormen  
Een techniek om in groep creatieve ideeën te genereren, waarbij 
groepsleden aangemoedigd worden vrijuit te spreken, zonder elkaars 
bijdragen te bekritiseren  

Nominale groepen 

Een aantal individuen dat alleen en onafhankelijk aan een taak werkt. 
Door de individuele prestaties op te tellen, hebben we een 
vergelijkingsstandaard voor de prestaties van interactieve groepen met 
een gelijk aantal individuen  

Gedeelde informatie 
Informatie die beschikbaar is voor alle groepsleden voordat de 
groepsdiscussie start 

Unieke informatie 
Informatie die slechts beschikbaar is bij één groepslid en die enkel door 
informatie-uitwisseling door de andere groepsleden gekend kan worden  

Hidden profile 
Een verdeling van informatie waarbij de individuele groepsleden de beste 
oplossing niet kunnen herkennen, tenzij ze alle informatie uitwisselen  

Transactief geheugen 
Een gedeeld systeem om informatie te memoriseren, waarbij de 
groepsleden verschillende informatie onthouden  

Verstrikking 
Escalatie van het engagement voor een falende onderneming om de al 
gedane investeringen te rechtvaardigheden  

Groepsdenken 
Een beslissingsstijl van een groep gekenmerkt door de overschatting van 
de groep, een gesloten groepsgeest en een overdreven tendens onder 
groepsleden om het met elkaar eens te zijn  
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DUURZAAMHEID  
1 EIGENBELANG OF REKENING HOUDEN MET ANDEREN?  

Sociale dilemma’s: kenmerken 

• het individu maakt het meeste winst als hij/zij enkel het eigenbelang nastreeft  
• als elk individu voor zichzelf de meest lonende keuze maakt, heeft dit nadeel voor de anderen  
• de schade die veroorzaakt wordt door het nastreven van het eigenbelang aan het collectief is groter 

dan de waarde die het niet-coöperatieve individu wint  

 

1.1 HET GEVANGENENDILEMMA  

= een onderzoeksparadigma dat gemengde motieven schept à deelnemers worden aangemoedigd tot 
samenwerking door beloningen, maar worden verleid tot competitie door nog grotere beloningen  

 

Gevangenendilemmaspel:  

• als de gevangenen samenwerken (niet bekennen) worden ze beide matig beloond: elk krijgt 1 jaar 
straf  

• als ze competitief zijn (bekennen) verliezen ze beide: 5 jaar straf voor beide  
• als een van beide samenwerkt (niet bekent) en de andere reageert competitief (bekent) krijgt de 

gevangene die zwijgt 10 jaar straf maar de verklikker krijgt helemaal geen straf  

 

 

 

Herhaalde aanbiedingen à effectieve strategieën  

• tit for tat: imitatie van zet van de tegenpartij (let op bij competitie)  
o probleem: coöperatie en competitie hebben niet dezelfde impact à competitie is een 

sterkere determinant voor wederkerigheid  
o mogelijk dat strategie uitmondt in oplopend conflict, waarbij niemand nog wil toegeven  

• win-stay, lose-shift: winnen-blijven, verliezen-veranderen  
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1.2 MIDDELENDILEMMA’S  

Commons dilemma/brondilemma:  

• beperkte rijkdommen die zichzelf niet opnieuw genereren  
• veelvuldig gebruik levert op korte termijn een persoonlijk voordeel op, maar op langere termijn lijdt 

iedereen eronder  
• vaak moeilijk op te lossen  

 

Brechner (1977):  

• bak met 24 of 48 lichtjes, die elk een punt voorstellen  
• wie 150 punten haalt, krijgt 3 uur course credit  
• regeneratie bron afhankelijk van graad van uitputting  

 

 

 

Publiekgoeddilemma:  

• iedereen kan in geval van nood er beroep op doen 
• indien niemand bereid is het “publiek goed” ten koste van eigen tijd en middelen in stand t ehouden, 

verdwijnt het voor iedereen  
• moeilijk om mensen die initieel niet hebben bijgedragen, uit te sluiten van het genot ervan  

 

De Cremer (2006):  

• studenten kregen geld en konden dit investeren in groepspot, andere deel mochten ze houden   
• individuele bijdragen > provisiepunt: bedrag in pot x2, anders verdwijnt het bedrag  
• resultaten  

o provisiepunt laag: rijke leden dragen evenveel bij als arme leden  
o provisiepunt hoog: rijke leden dragen meer bij dan arme leden  

 

1.3 GEREDUCEERDE DILEMMA’S  

Ultimatumspel: speler A verdeelt een som geld, speler B kan dit bod aanvaarden waardoor hij/zij dit bedrag 
krijgt of weigeren waardoor niemand iets krijgt 
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Dictatorspel: speler A verdeelt een som geld, speler B kan niet weigeren  

 

Deze spelen tonen aan dat mensen niet enkel door economische motieven gedreven worden  

 

1.4 INDIVIDUELE VERSCHILLEN IN PROSOCIALE ORIËNTATIE EN VERTROUWEN  

Belang van drie dimensies:  

• de bezorgdheiud om de eigen uitkomsten  
• de bezorgdheid om de uitkomsten van anderen  
• de gelijkheid tussen de eigen uitkomsten en die van de andere partijen  

 

Individuele verschillen in oriëntatie:  

• coöperatieve oriëntatie: maximalisatie van de gezamenlijke opbrengst, gelijkheid  
• individualistische oriëntatie: maximalisatie van de eigen opbrengst  
• competitieve oriëntatie: maximalisatie van de eigen winsten  

 

Sociale waarden-oriëntatie:  

• gelijke verdeling (equality) en billijkheidsnorm (equity)  
• might over morality  

o niet enkel gedrag, maar ook de interpretatie ervan verschilt tussen proselfs en prosocials  
o prosocials zien dilemmagedrag in termen van een morele plicht  

 

Vertrouwen:  

• de positieve verwachtingen omtrent de goede intenties van een andere partij  
• informatie over wat de anderen doen, of vermoedelijk zullen doen, is een belangrijke determinant van 

sociaal dilemmagedrag à zonder vertrouwen coöpereert men niet  

 

1.5 SOCIALE DILEMMA’S OPLOSSEN  

Verschillende factoren:  

• de controle over de publieke middelen toevertrouwen aan een gezaghebbende instantie  
o als dergelijke controlerende organisaties niet efficiënt zijn à dubbel verlies  

§ verlies van bedreigde moddelen  
§ verlies van financiële middelen  

o paradoxaal: we installeren gerechtigde autoriteit omdat we onze medemens niet 
vertrouwen, maar om dat te doen, moeten we vertrouwen plaatsen in een medemens 

• het implementeren van sanctiesystemen  
o mensen vertonen een gedrag minder als dat gedrag objectief onaantrekkelijk wordt gemaakt  
o zulke prikkels kunnen ook averechts werken, waardoor we op zoek gaan naar 

ontduikmogelijkheden  
o kunnen snel weerstand oproepen  
o ja kan niet altijd iedereen controleren  
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• belonen coöperatie  
o hanteren van beloningen kan tot meer coöperatie leiden  
o materieel belonen van milieuvriendelijk gedrag kan er ook toe leiden dat intrinsieke motivatie 

afneemt  
• middelen uit het openbaar of publiek diomein overhevelen naar privaat bezit  

o redenering: mensen springen heel wat voorzichtiger om met dingen die ze bezitten dan met 
dingen die ‘van iedereen zijn’  

o opsplitsen leidt net tot snellere uitputting, imdat iedereen mindere sociale 
verantwoordelijkheid ervaart  

 

Het ‘anticommons-dilemma’:  

• Heller (1998): wat gebeurt er alms meerdere co-eigenaars van een gemeenschappelijk goed hun 
deeltjes moeten bundelen?  

• een commonsdilemma leidt tot overgebruik, een anticommons-dilemma leidt tot ondergebruik van 
gemeenschappelijke goederen  

 

2 ECOLOGISCH HANDELEN  

2.1 PSYCHISCHE BARRIÈRES  

Gedrag aanpassen is vlugger gezegd dan gedaan  

 

Psychische barrière Specifieke manifestatie 

Inzicht, interesse en kennis over de 
milieuproblematiek 

• onwetendheid 
• gevoelloosheid tegenover 

milieuproblematiek 
• wegredeneren van het probleem 
• gebrek aan langetermijndenken 

Wereldbeelden en ideologische overtuigingen 
• rechts-ideologische houdingen 
• pro-houidng vrijemarktkapitalisme 
• onbegrensd geloof in technologie 

Wantrouwen 
• wantrouwen in deskundigen  
• wantrouwen in andere mensen  
• actieve ontkenning van milieuproblemen  

Sociale vergelijkingsprocessen en normzetting • beschrijvende normen 
• voorschrijvende normen 

Engagement ten aanzien van eerder genomen 
beslissingen en weerstanden 

• eigenaarseffect 
• weerstand 
• terugkaatsing  
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Eigenaarseffect: mensen willen meer betalen om een goed te behouden dan dat ze bereid zijn te betalen om 
ditzelfde goed te verwerven  

 

 

2.2 GEDRAG AANPASSEN  

2.2.1 OVERTUIGING EN GEDRAG  

Om milieuproblemen op te lossen, kan alleen feitelijk gedrag een oplossing brengen  

 

Overtuigingen en gedrag: effectgrootte van relatie tussen zelf-gerapporteerd milieuvriendelijk gedrag en het 
werkelijk gedrag is hoog (r 0.46), maar niet 1 

 

Een van de redenen waarom zeggen en doen niet gelijk zijn, heeft te maken met methodologische problemen: 
sociale wenselijkheid, gebrekkig geheugen, het feit dat we het gedrag van anderen niet kunnen observeren  

 

Onderzoek heeft zich te vaak gericht op wat mensen zelf rapporteren met betrekking tot:  

• de bezorgdheid over het milieu  
• de verantwoordelijkheid die ze voelen  
• subjectieve normen 
• houdingen ten aanzien van feitelijke milieuvriendelijke gedragingen  
• doelstellingen  
• gedragsintenties  

 

Gedrag voorspellen vanuit attitudes, normen en intenties is vaak heel moeilijk  

 

Gedrag wordt niet alleen door houdingen bepaald, maar ook door vele andere factoren  

• intentie ≠ gedrag  
• inkomen  
• gedrag gezinsleden  
• andere motivaties: geld besparen, gebruiksgemak…  
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2.2.2 GEDRAG MET WEINIG VERSUS VEEL IMPACT  

Sommige gedragingen zijn gemakkelijker te veranderen dan andere, maar gemakkelijke gedragingen hebben 
vaak weinig of geen invloed 

 

Hoge-impactgedragingen zijn vaak gewoontegedrag, dat uiterst immuun is tegen permanente verandering of 
slechts heel langzaam verandert  

 

Veranderen lage-impactgedrag is geen maat voor niets: mogelijk dat er transfereffect optreedt, waarbij 
mensen die best doen om lage-impact te veranderen, later meer geneigd zijn om hoge-impact aan te passen  

 

2.2.3 VERBRUIK BEPERKEN EN KIEZEN VOOR EFFICIËNTE OPLOSSINGEN  

Verbruik beperkingen vraagt continue inspanningen en moeten dus volgehouden worden  

 

Efficiënte oplossingen leiden tot grote energiebesparingen optreden (mogelijk wel terugkaatsingseffecten)  

 

2.3 INTERVENTIES  

Verschillende soorten interventies:  

• informatieve strategieën: mensen overtuigen en dus hun interne psychische processen beïnvloeden  
• structurele strategieën: context veranderen, waardoor milieuvriendelijk gedrag meer wordt gesteld  

 

Veel interventies richten zich op inhoudelijke communicatie en het verschaffen van informatie  

• relatief goedkoop  
• effent de weg naar actie, omdat zonder brede bewustmaking er geen basis zou zijn om verandering 

van mensen te verwachten 

 

Bepaalde informatiestrategieën hebben sterkere effecten dan andere op het bewustzijn en de bereidheid van 
het publiek om op te treden  

 

Structurele strategieën die milieuvriendelijk gedrag promoten, omvatten veranderingen in:  

• het fysieke ontwerpe  
• verandering die ewenste gedrag makkelijker maken of ervoor zorgen dat gedrag meer voor hand ligt  
• prijsstijgingen  
• het opleggen van beloningen of straffen  

 

Structurele strategieën lijken meer effectief te zijn voor het veranderen van gedrag dat flink wat 
psychologische barrières kent  
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3 CONFLICTEN OPLOSSEN  

3.1 NIET-INZETTEN VAN DREIGMIDDELEN  

Coöperaties: 

• intergroepcontacthypothese:  
o effecten op vooroordeel, maar ook op vertrouwen en coöperatie  
o toepasbaar op non-raciale conflicten  

• wegnemen van factoren die conflict induceren (niet inzetten van bestraffingen)  

 

Resultaten Deutsch e.a. (1967): spel met meerdere beurten  

• verschilldende opties 
o coöpereren, waardoor beide spelers geld ontvingen  
o verdedigen, waardoor de andere speler niet aan het geld van de verdediger kon 
o agressie, waardoor een speler het geld van de andere speler trachtte af te pakken  

•  verschillende condities  
o bestraffend: medewerker beantwoorde de non-coöperatieve zetten van de deelnemer met 

een aanval  
o niet-bestraffend: elke non-coöperatieve daad werd beantwoord met verdediging  
o niedt-de-andere-wang-aan: medewerker beantwoorde elke zet met coöperatie  

• resultaten  
o bestraffende conditie genereerde de slechtste resultaten  
o resultaten biedt-de-andere-wang-aan sloten heel dicht aan bij niet-bestraffend à mensen 

die consistent coöperatief zijn, worden door andere partijen niet blijvend geëxploiteerd  

 

 

Resultaten Leng en Wheeler (1979): analyse van hoe naties zich in de 20ste eeuw tijdens conflicten opstelden  
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3.1.1 GRADUELE WEDERZIJDSE INITIATIEVEN VOOR SPANNINGSVERMINDERING  

GWIS - graduele wederzijdse initiatieven voor spanningsvermindering: een strategie van voortdurende 
unilaterale spanningen om het onderling vertrouwen en de samenwerking tussen tegenstanders te bevorderen 
(toegepast op de internationale politiek  

 

Vier stadia:  

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

• uitvoeren van de aangekondigde initiatieven voor spanningsreductie, zelfs zonder onmiddelijke 
wederkerige reactie van de tegenpartij à verhoogt de geloofwaardigheid zowel voor de tegenpartij 
als voor neutrale instanties  

• van zodra de tegenpartij die samenwerking beaamt, wordt onmiddellijk gereageerd met een even 
grote of liefst nog grotere coöperatieve zet  

• behouden van de optie tot represailles om uitbuiting door de tegenpartij zonodig af ste straffen: rager 
tegen exploitatie met gelijke munt, nadien wordt opnieuw gestart met unilaterale inspanning om het 
conflict te reduceren  

 

GWIS is een wederzijdse, tit-for-tat-strategie, waarbij coöperatie beantwoordt wordt met coöperatie en 
competitie met competitie, maar waarbij de nadruk ligt op coöperatie, aangezien de eerste daad telkens een 
coöperatieve zet is  

 

GWIS voorkomt exploitatie omdat de optie om te vergelden blijft bestaan en het vermijdt conflictescalatie 
omdat de vergeldingsactiviteit binnen de door de tegenpartij opgestelde norm blijven  

 

Zelfs personen met een competitieve oriëntatie hebben de neiging om coöperatief te reageren op GWIS  

 

3.2 ONDERHANDELEN  

Collectieve onderhandelingen en multi-laterale onderhandelingen zijn een belangrijk element geworden in de 
politiek, maar ook in gezinnen, burenruzies,…  

 

Onderhandelingen kunnen lang aanslepen  

 

Bij vele onderhandelingen zijn de belangen van de tegenpartijen niet noodzakelijk diamtraal tegengesteld en 
gaat de winst van de ene partije niet noodzakelijk ten koste van de andere partij  

 

Integratieve overeenkomst:  

• een onderhandelde oplossing voor een conflict waarbij alle partijen meer bekomen dan wat ze konden 
verwachten bij een 50/50-deling van de betwiste middelen  
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• fixed-pie-perceptie versus integratief potentieel: Thompson en Hrebec à 45% van de 
onderhandelaars lijden aan fixed-pie, dit leidt tot 20% onderhandelingen die het integratief potentieel 
niet realiseren (een ‘lose-lose agreement’)  

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

 

3.2.1 DE EFFICIËNTE ONDERHANDELAAR  

Goede voorbereiding:  

• het identificeren van de beste uitkomst die kan worden bereikt zonder onderhandelingen met de 
tegenpartij (BATNA – best alternatiev to negotiated agreement)  

• behoeftes en doelen van de andere partij onderzoeken à als onderhandelaars nadenken over de 
verschillende alternatieven die de andere partij zou kunnen hebben, kunnen ze een veel beter bod 
forceren  

• rekening houden met meerdere scenario’s  

 

Goede voorbereiding helpt om twee kenmerken te vertonen die onderhandelingen succesvol maken:  

• flexibiliteit  
• sterkte  

 

Flexibiliteit is een kenmerk van een succesvolle onderhandelaar  

• integratieve complexiteit: een vorm van complexe informatieverwerking die steunt op uitvoerige 
informatieverzameling (dossierkennis), adequaat wegen van diverse opties en het overwegen van 
alternatieve strategieën  

 

Bij rigiditeit en koppigheid geeft de tegenpartij op  

 

Sterkte dwingt respect af, zwakte leidt tot exploitatie  

 

De meest effectieve strategie is een combinatie van flexibiliteit en sterkte  

 

3.2.2 COMMUNICATIE  

Onderhandelingen worden gekenmerkt door onzekerheid die tot angst kan leiden: 

• gebrek aan controle: onderhandelaars hebben de andere partij nodig om hu doelstellingen te bereiken  
• onvoorspelbaarheid: er zijn heel wat onbekende factoren die voor stress zorgen 
• afwezigheid van feedback: onderhandelaars kunnen moeilijk inschatten of ze slecht of goed presteren  

 



 111 

In deze setting is het belangrijk vertrouwen op te bouwen, terwijl veel onderhandelaars vertrekken vanuit een 
‘gezond wantrouwen’:  

• daardoor slagen de partijen er vaak niet in hun doelstellingen en noden kenbaar te maken  
• ze gaan ervan uit dat deze duidelijk zijn, maar dit is niet vaak zo  

 

Culturele assumpties over onderhandelen:  

Onderhandelaars van collectivistische culturen  Onderhandelaars van individualistische culturen 

Eerst moeten de onderhandelaars een 
vertrouwensrelatie ontwikkelen Onderhandelen is zaken doen  

Vertegenwoordigers beschikken over weinig vrijheid 
van onderhandelen 

Vertegenwoordigers beschikken over veel vrijheid 
van onderhandelen 

Het opbouwen van een relatie vergt tijd, het stellen 
van deadlines is bedoeld om de tegenpartij te 
vernederen 

Tijd is heel belangrijk, deadlines moeten worden 
gehaald 

Non-verbale communivatie is belangrijk Directe en verbale communicatie is belangrijk 

Geschreven contracten zijn minder betekenisvol dan 
mondelinge overeenkomsten Geschreven contracten zijn bindend  

 

3.2.3 MEDIATIE EN ARBITRAGE  

Bemiddelaars helpen de partijen om het conflict op een andere wijze te bekijken en ze maken hen duidelijk dat 
de verdere voortzetting van het conflict niemand vooruithelpt à verhoogde flexibiliteit  

 

Soms inschakelen van scheidsrechter, die een overeenkomst kan opleggen  

 

Onderhandelende partijden vinden mediatie dikwijls beter dan het inschakelen van een scheidsrechter à nog 
enigszins een gevoel van controle bij mediator  

 

4 HEBBEN OF ZIJN?  

Erich Fromm (1973): to have or to be à mensen meten zich in termen van hun bezit, maar niet in termen van 
wie ze zijn, ze lijken hun ware ik te zijn verloren en zijn verworden tot inwisselbare, karakterloze consumenten  

 

Twee belangrijke vragen: “Worden we gelukkiger van luxe?” en “Worden we gelukkiger van leven in conflict?”  
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4.1 GELD EN MATERIEEL BEZIT  

Geluk kan gemeten worden  

 

Geld en bezit hebben een kleiner effect op geluk dan dat je op basis van mensenkennis zou verwachten  

 

Leidt rijkdom tot geluk? 

• algemene positieve relatie tussen de rijkdom en een natie en het welbevinden onder de burgers, maar 
vrij beperkt à wel verband, maar zodra het gemiddelde inkomen een bepaalde grens overschrijdt, 
wordt de curve plat en is er nauwelijks nog een verband  

 

• stijgingen in welvaart gaan niet gepaard met hogere niveaus van welzijn  

 

 

Waarom leidt rijkdom niet tot geluk?  

• perceptie van rijkdom is relatief à opwaartse en neerwaartse sociale vergelijking  
o gelukkige mensen maken meer neerwaartse vergelijkingen dan ongelukkige mensen  

• recent verleden wordt als vergelijkingsbasis gehanteerd à rijke mensen hebben veel meer geld nodig 
om een contrast te ervaren met de huidige situatie (aanpassingspeiltheorie)  

 

 



 113 

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 gelukkig wanneer we dit kunnen besteden aan andere mensen  
• primen met geld in vergelijking met neutrale primes leidt dat mensen minder sociaal zijn en dat ze 

minder geven om anderen  

 

Zelfdeterminatietheorie: 

• mensen die te veel het materiële nastreven, laten na op de echte psychische basisbehoeften te 
voldoen 

o autonomie: het ervaren van een gevoel van verantwoordelijkheid  
o competetnie: het ervaren van een gevoel van effectiviteit in je acties  
o verbondenheid: het ervaren van een gevoel van diepgaande verbondenheid met anderen  

• het bevredigen van deze basisbehoeften leidt wel tot duurzaam geluk  

 

To be or to have doorheen de tijd:  

 

 

5 BEGRIPPEN  

Sociaal dilemma 

Een situatie waarin een conflict ervaren wordt tussen het vervullen van 
egoïstische motieven en het collectieve belang, waarbij egoïsme het 
voordeligst is voor het individu, maar aanzienlijke collectieve kosten met 
zich meebrent 

Gevangenendilemma 

De meest bestudeerde dilemmasituatie, waarin spelers de rol van 
gevangene spelen en kunnen kiezen tussen coöperatie (zwijgen) en 
competitie (bekennen). De spelers moeten gelijktijdig kiezen en zijn niet 
op de hoogte van elkaars keuze  

Tit-for-tat 
Het beantwoorden van de acties van een tegenpartij met een soortgelijke 
actie, waardoor coöperatie beantwoord wordt met coöperatie en 
competitie met competitie  
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Win-stay, lose-shift  
Strategie gebaseerd op het principe van conditionering, waarbij we 
coöperatief of competitief ageren zolang dit lonend is, maar overstappen 
op een andere strategie wanneer we te weinig verdienen  

Brondilemma 
Een situatie waarbij iedereen onbeperkt aanspraak kan maken op een 
gemeenschappelijke bron, die hierdoor dreigt uitgeput te geraken omdat 
ze zichzelf niet of onvoldoende opnieuw kan genereren  

Publiekgoeddilemma 

Een situatie waarin iedereen verondersteld wordt bij te dragen tot het 
gemeenschappelijk goed, waarvan iemand echter kan profiteren zonder 
zelf bij te dragen, waardoor het risico groot is dat er te weinig mensen 
bijdragen en de bron geëlimineerd wordt  

Ultimatumspel 
Een gereduceerd sociaal dilemma waarbij een speler A een som geld 
tussen hem- of haarzelf en speler B verdeelt, waarna speler B dit bod al 
dan niet kan aanvaarden 

Dictatorspel 
Een gereduceerd sociaal dilemma waarbij een speler A een som geld 
tussen hem- of haarzelf en speler B verdeelt, terwijl speler B niet kan 
reageren  

Prosociale oriëntatie 
De neiging om te coöpereren, zodat een zo hoog mogelijke 
gemeenschappelijke opbrengst ontstaat, waarbij eveneens de gelijkheid 
tussen uitkomsten wordt nagestreefd  

Individualistische oriëntatie 
De neiging om de eigen opbrengst te maximaliseren, zonder rekening te 
houden met de opbrengst van andere personen 

Competitieve oriëntatie 
De neiging om het maximale verschil in opbrengsten voor zichzelf in 
vergelijking met die voor anderen na te streven 

Might-over-morality-perceptie 

Egoïstische en prosociale mensen verschillen in de wijze waarop ze 
sociale dilemma’s percipiëren. Egoïstische individuen hanteren een strikt 
individualistische logica waarbij ze waarachtig geloven dat winst maken 
de beste oplossing is, terwijl prosociale individuen gericht zijn op de 
ethische dimensie en meer bepaald op het welzijn van anderen en de 
bron 

Vertrouwen 
Wanneer een persoon wantrouwen heeft, dan gelooft hij/zij in de goede 
intenties van anderen en in het feit dat die anderen in zijn of haar 
voordeel zullen handelen  

Anticommons-dilemma 
Een eigendomsregime waarbij iedereen de anderen de toegang tot een 
beperkte gemeenschappelijke bron kan beletten of beperken, die 
hierdoor niet wordt gebruikt  
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Beschrijvende norm 
Gedrag wordt bepaald door wat de meeste mensen doen in een 
specifieke situatie. We doen iets omdat anderen dit doen.  

Voorschrijvende norm 
Gedrag wordt gesteld omdat een bepaalde groep dit gedrag positief 
evalueert. We doen iets omdat we ons zo souden moeten gedragen  

Eigenaarseffect 
Mensen willen meer betalen om een goed te behouden dan dat ze bereid 
zijn te betalen om ditzelfde goed te verwerven  

Graduele wederzijdse 
initiatieven voor 
spanningsvermindering (GWIS) 

Een strategie van unilaterale toegevingen om vertrouwen en 
samenwerking van een tegenstander uit te lokken, waardoor verdere 
concessies mogelijke worden  

Integratieve overeenkomst 
Een onderhandelde oplossing voor een conflict, waarbij alle partijen meer 
van de betwiste middelen verkrijgen dan wat ze bij gelijke verdeling 
konden verwachten 

Fixed-pie-syndroom De perceptie van onderhandelaars dat de ene verliest wat de andere wint  

BATNA (Best Alternative To 
Negotiated Agreement) 

De uitkomst die kan worden bereikt zonder te onderhandelen  

 


