
VU Research Portal

Exposing Information Sharing as Strategic Behavior and Encouraging the Sharing of
Private Important Information
Balau, N.

2017

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Balau, N. (2017). Exposing Information Sharing as Strategic Behavior and Encouraging the Sharing of Private
Important Information: The Role of Motivations, Cognitions and Technological Features. [PhD-Thesis - Research
and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 24. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/da6929a5-cf88-4abb-a8c3-c9fe05be5fee


 

 
236 

Summary 

(in Dutch) 
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Samenvatting 

 

Hoewel veel onderzoeksaandacht besteed is aan het begrijpen 

informatiedeelgedrag door sociaal psychologen, communicatie en technologie 

specialisten, en computerwetenschappers, heeft slechts relatief recentelijk ook 

strategisch informatiedeelgedrag aandacht gekregen in de wetenschap. 

Strategische informatiedeling vindt plaats wanneer individuen alleen relatieve 

onbelangrijke informatie delen, waarbij de ze belangrijke informatie voor 

zichzelf houden. Het bestuderen van het strategisch delen van informatie is een 

nieuwe en interessante lijn van onderzoek, met groot potentieel om de 

onderliggende mechanismen van het delen of juist niet (genoeg) delen van 

waardevolle informatie uit te leggen en te verduidelijken. 

Het huidige onderzoek heeft strategische informatiedeling in het hart 

geplaatst van informatie asymmetrie (wat betekent dat sommigen meer 

informatie hebben over een bepaalde zaak dan anderen), met het idee dat juist 

informatie asymmetrie conflicterende kansen uitlokt, waarbij degenen met meer 

informatie degenen met minder informatie zouden kunnen uitbuiten. Dit leidt 

vaak tot verstoorde machtsverhoudingen, wantrouwen, het verlies van sociaal 

en economisch kapitaal, etc. Bijvoorbeeld, een medewerker vraagt aan een 

andere collega om privé informatie te delen (bijvoorbeeld een succesvolle 

fondsaanvraag) die kan helpen bij de nieuwe taak (het schrijven van een nieuwe 

fondsaanvraag). In plaats van deze waardevolle informatie te delen, deelt de 

collega alleen wat onbelangrijke informatie om de impressie te werken dat hij 

samenwerking erg belangrijk vindt, maar houdt hij de belangrijke privé 

informatie voor zichzelf. De studie naar strategische informatiedeling is dus 

zowel wetenschappelijk alswel sociaal relevant. 

Dit onderzoekt heeft als doel om 1) het begrip van wat strategische 

informatiedeling precies inhoudt te verbeteren en 2) om (technologische) 

oplossingen te vinden om het delen van informatie te bevorderen (dat wil 

zeggen om de negatieve effecten van strategische informatiedeling te 

verminderen door individuen te stimuleren om hun privé informatie wel te 

delen). In andere woorden, dit onderzoek kijkt naar de impact van menselijke 
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motivaties en cognities en naar specifieke (geïnspireerd op theorie) 

technologische ‘toepassingen’ van strategische informatiedeling. 

We hebben daarom een integratief motivatie-technologisch raamwerk 

ontwikkeld bedoeld om belangrijke privé informatiedeling te bevorderen. Voor 

het onderzoeksdoel hebben we gebruik gemaakt van verscheidene 

methodologische benaderingen naast elkaar, namelijk vijf experimentele studies 

en één vragenlijst. Om de stevigheid van de bevindingen te checken hebben we 

gebruik gemaakt van verschillende verhaallijnen (‘cover stories’) (zoals het 

oplossen van het mysterie van een gestolen schilderij; het solliciteren naar een 

buitenlandse stage; het maken van beslissingen bij een bedrijf dat evenementen 

organiseert rondom sport en muziek en daarin belangrijke beslissingen moet 

maken; deelnemen in een vergadering op werk waar andere collega’s je vragen 

om informatie te delen) bij de zes studies. Om de bevindingen te kunnen 

generaliseren verder dan een type groep, hebben we verschillende typen 

steekproeven gebruikt: niet alleen steekproeven onder studenten, maar ook 

onder groepen van niet-studenten. 

Belangrijk is dat dit onderzoek zich heeft gericht op de deler van 

informatie en niet op de ontvanger. Ook heeft de deler in dit onderzoek geen 

informatie gekregen over de identiteit van de andere teamleden, 

informatiedelen was dus alleen gebaseerd op het oordeel van de deler op of 

basis van de informatie, die aan de persoon gerelateerd kan zijn.  

Wij definiëren strategische informatiedeling als het individueel gedrag 

van het intentioneel delen van een bepaald type informatie, als een gemotiveerd 

antwoord op een verwachting (of een verzoek) met betrekking tot het delen van 

informatie. Wederzijdse taak afhankelijkheid in het team en de expertise van de 

informatiedelers zijn belangrijke onderliggende assumpties van strategische 

informatiedeling; het delen van informatie komt van een teamlid met kennis en 

expertise en de informatiedeling heeft als doel om een bepaalde taak te 

vervullen waar andere teamleden worden verwacht of verplicht zijn om aan bij 

te dragen. 

Strategische informatiedeling heeft ook als aanname dat er besef is over 

de (mogelijke) waarde van de informatie alswel besef van de (mogelijke) 

informatie van de ontvanger; anders zou strategische informatiedeling niet 
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plaatsvinden; delen kan een positief of een negatief gevolg hebben voor de taak 

(zoals slechte kwaliteit van besluitvorming) of van ontvangers van informatie 

die meer of juist minder gemotiveerd kunnen zijn om hun eigen informatie 

terug te delen.  

Bij het bestuderen van hoe verschillende motieven invloed hebben op 

strategische informatiedeling, hebben studies in het lab voornamelijk laten zien 

dat individuen met een pro-sociale motivatie belangrijkere en meer private 

informatie hebben gedeeld dan individuen met een pro-zelf motivatie. Naast 

deze bevindingen, is gebleken dat ook echte tijdsdruk (dat wil zeggen, niet alleen 

waargenomen maar ook objectief gemeten tijdsdruk) van invloed is op het delen 

van privé informatie. Na deze bevindingen heeft het onderzoek een andere 

richting genomen en heeft gekeken hoe effecten van ‘ het construeren van sociale 

macht’ (als kans vs. als verantwoordelijkheid) op strategische informatiedeling. 

De belangrijkste resultaten lieten zien dat het contrueren van macht als 

een verantwoordelijkheid (vs. als een kans) het delen van privé informatie 

bevordert. Ook was de modererende rol van waargenomen bekwaamheid op de 

relatie tussen de sociale macht construering en strategische informatiedeling 

onderzocht, om er zeker van te zijn dat de effecten tussen sociale macht 

construering en strategische informatiedeling voornamelijk toe te schrijven zijn 

aan sociale macht contruering; macht en bekwaamheid zijn twee factoren die in 

eerder onderzoek ‘verstorende’ zijn bestudeerd aangezien deze ook zijn verstrikt 

in echte werksettings.  

 De belangrijkste resultaten laten zien dat het construeren van macht als 

een verantwoordelijkheid (vs. als een kans) het delen van privé informatie 

bevordert, echter slechts onder de conditie van hoge waargenomen 

bekwaamheid. Bij het onderzoeken hoe verschillende technologische 

karakteristieken strategische informatiedeling beïnvloeden, laat onderzoek 

voornamelijk zien dat ‘push’ informatie het delen van private informatie 

verhoogd, met name voor individuen met een pro-sociale motivatie. 

Tegelijkertijd, puur de aanwezigheid van een ‘vertrouwensknop’ verhoogt met 

name het delen van privé informatie.  

Ook werden de bevindingen uit het lab opnieuw onderzocht in het veld 

met twee studies onder academici; hiervoor werd getoetst welke bevindingen 
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stevig generaliseerbaar zijn naar de echte wereld. De belangrijkste focus was op 

de rol van sociale waarde oriëntatie, sociale macht construeringen en 

waargenomen bekwaamheid op het ‘wat’ van delen (bijvoorbeeld, 

subsidieaanvragen, tips, advies, feedback), maar ook op het delen ‘met wie’ 

(bijvoorbeeld bekenden vs. vreemden). 

Opnieuw heeft het onderzoek laten zien dat het construeren van macht 

als een verantwoordelijkheid een voorspellende waarde heeft voor het delen van 

belangrijke privé informatie; ook heeft dit onderzoek aangetoond dat het 

construeren van macht als een verantwoordelijkheid voorspellende waarde heeft 

voor delen van informatie met zowel bekenden als het delen met vreemden, 

zonder consistente effecten van sociale waarde oriëntatie. Het onderzoek heeft 

aangetoond dat het construeren van macht als een verantwoordelijkheid een 

belangrijkere rol speelt dan sociale waarde oriëntatie wanneer het gaat om 

strategische informatiedeling, zowel in het lab als in de echte wereld. In het 

geheel genomen laat dit onderzoek zien dat dit veld interessant is voor 

toekomstig onderzoek, aangezien het tot zowel nieuwe als meer geavanceerde 

inzichten heeft geleid bij het begrip van strategische informatiedeling, met 

daarbij de verklarende potentie en verduidelijking om daarmee informatie 

asymmetrie te verkleinen en om het stimuleren van met name belangrijke privé 

informatie.  


