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Coöperatie en communicatie: 

Veranderlijke doelen en sociale rollen 

 

Waarom werken mensen samen? Op het eerste gezicht lijkt het antwoord op 

deze vraag vrij eenvoudig: samen zijn mensen in staat om dingen te bereiken die 

in hun eentje onmogelijk zouden zijn. Denk bijvoorbeeld aan de piramides van de 

Oude Egyptenaren, of aan de gedeelde kennis die onze cultuur vormt: alleen is 

het onmogelijk om ook maar een fractie van dat alles te bereiken. Toch is het in 

veel gevallen helemaal niet zo eenvoudig om uit te leggen waarom mensen 

samenwerken. Er zijn namelijk talloze situaties in het dagelijks leven waar 

mensen eigenlijk beter af zijn wanneer zij niet samenwerken: samenwerken kost 

immers vaak tijd en moeite, en onze bijdrage lijkt soms verwaarloosbaar of 

onnodig. Vanuit een individueel oogpunt is het bijvoorbeeld lang niet zo 

vanzelfsprekend om belasting te betalen, om geld aan goede doelen te geven, 

het milieu te beschermen, of om je voor anderen in te zetten. Toch zien we in het 

dagelijks leven dat mensen dat toch doen. In dit proefschrift proberen wij meer 

inzicht te geven in waarom.  

 Beslissingen waarbij mensen zelf beter af zijn wanneer ze niet 

samenwerken noemt men ook wel sociale dilemma’s. Het zijn dilemma’s omdat 

wanneer mensen doen wat goed voor henzelf is, zij het gezamenlijk belang 

schaden: hoewel het individueel vaak duur is, moeite kost, of vervelend is om 

samen te werken, blijkt men samen veel slechter af te zijn wanneer iedereen zo 

denkt. Als niemand betaalt is er bijvoorbeeld geen geld meer voor 

gezondheidszorg, en als niemand milieuvriendelijk kiest loopt het milieu 

onherstelbare schade op.  

Sociale dilemma’s komen regelmatig voor in het dagelijks leven, zowel 

binnen onze alledaagse interacties met anderen (bijvoorbeeld, je deel van het 

huishouden doen, verzuim op het werk) als op het niveau van de maatschappij 

(bijvoorbeeld belasting betalen, het milieu beschermen). Door de tegenstelling  
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van het individuele en het collectieve belang zijn zulke dilemma’s vaak moeilijk op 

te lossen. Maar ondanks dat het niet direct in hun eigen belang is, zien we in het 

dagelijks leven dat veel mensen in zulke situaties toch elkaar samenwerken: ze 

betalen bijvoorbeeld belasting, kopen milieuvriendelijke auto’s, en wassen op 30 

graden. Anderen streven juist wel hun eigenbelang na: ze ontduiken bijvoorbeeld 

de belasting, rijden in vervuilende “P.C. Hooft-tractors”, of storten illegaal hun 

afval. Waarom werken sommige mensen samen, en doen anderen dat niet?  

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat er belangrijke verschillen zijn in 

de mate waarin mensen bereid zijn om met anderen samen te werken. 

Kenmerken van de situatie, of de specifieke beslissing die zij nemen moeten, 

kunnen echter ook een belangrijke invloed op hun keuzes om al dan niet samen 

te werken hebben. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld over het algemeen meer 

geneigd het belang van anderen mee te wegen in hun beslissingen (mensen met 

een prosociale oriëntatie), terwijl anderen meer geneigd zijn om vanuit hun 

eigenbelang te redeneren (mensen met een prozelf oriëntatie). Maar mensen 

redeneren bijvoorbeeld ook anders wanneer zij een beslissing moeten nemen 

over winst dan wanneer zij beslissen over verlies, of wanneer zij te maken 

hebben met een ander met een goede of een slechte reputatie. Kennelijk zijn 

sommige mensen dus meer geneigd tot samenwerken dan anderen, en werken 

mensen in sommige situaties makkelijker samen dan in andere. 

Toch suggereert het bovenstaande dat mensen vaak vrij consistent zullen 

zijn in hun keuzes om al dan niet met anderen samen te werken. Zij hebben 

immers een bepaalde oriëntatie ten opzichte van anderen, dus dat suggereert dat 

zij bij vergelijkbare beslissingen waarschijnlijk vergelijkbare keuzes zullen maken. 

Maar is dat eigenlijk wel zo? In dit proefschrift laten wij zien dat mensen een 

beslissing onder andere omstandigheden nemen – bijvoorbeeld wanneer zij een 

andere sociale rol vervullen – zij dezelfde beslissing heel anders kunnen bekijken. 

In een andere rol (bijvoorbeeld die van vertegenwoordiger) kunnen heel andere 

doelen en verwachtingen saillant worden dan die die mensen als individu hebben. 

Vanuit zo’n perspectief kunnen mensen de keuze om al dan niet samen te 

werken heel anders bekijken, en kunnen zij heel andere beslissingen nemen. Op  
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het werk, bijvoorbeeld, zijn mensen zelf misschien al snel geneigd om de 

beslissingen van hun leidinggevende te accepteren, maar stellen zij veel hogere 

eisen als hun beslissing ook gevolgen heeft voor hun collega’s.  

In dit proefschrift onderzoeken wij dus hoe het perspectief waar vanuit 

mensen hun keuzes bekijken het verloop van hun interacties met anderen 

beïnvloedt – hun keuzes om al dan niet met hen samen te werken, maar ook hun 

algehele “beleving” van hun interacties (bijvoorbeeld, hun indrukken van anderen 

en van wat zij zeggen of doen). Maar bovendien onderzoeken we hoe hun 

perspectief beïnvloed kan worden door de context waarin zij hun beslissingen 

nemen, en dan vooral door de sociale rol die zij uitvoeren. Kortom, wij 

onderzoeken hoe de beslissingen van mensen afhangen van hun perspectief – 

maar ook hoe hun perspectief afhangt van de omstandigheden waaronder zij 

beslissen.  

 

Transformaties en interpersoonlijke oriëntaties 

 

Interdependentie-theorie verklaart hoe het mogelijk is dat het perspectief van 

waaruit mensen hun beslissingen bekijken veranderen kan wanneer zij in een 

andere context beslissen. Volgens interdependentie-theorie zijn mensen in de 

basis egoïstisch. Een egoïstische oriëntatie is erg geschikt wanneer mensen 

beslissingen nemen die alleen henzelf aangaan, en alleen hoeven te letten op 

wat elke keuze voor hen oplevert. Zo’n perspectief is echter veel minder geschikt 

voor beslissingen waarbij anderen bij betrokken zijn: egoïsme gaat dan vaak ten 

koste van anderen, wat op den duur weer negatieve gevolgen kan hebben voor 

onszelf (omdat anderen bijvoorbeeld niet meer met ons om willen gaan, of omdat 

belangrijke collectieve doelen niet gehaald worden). Bij zulke beslissingen nemen 

mensen daarom ook vaak andere belangen dan dat van henzelf mee in hun 

overweging, zoals het belang van anderen en het gezamenlijk belang. Zij wegen 

deze belangen af tegen hun eigenbelang, en afhankelijk van hoe de balans 

uitslaat kunnen andere oriëntaties dan egoïsme saillant worden – bijvoorbeeld 

samenwerking (samen een zo hoog mogelijke opbrengst behalen), gelijkheid  
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(gelijke opbrengsten behalen), competitie (hogere opbrengsten dan de ander 

halen), of altruïsme (zo hoog mogelijke opbrengsten voor de ander behalen). 

Vanuit zulke oriëntaties gaan mensen bovendien hun beslissingen heel anders 

bekijken: ze redeneren dan niet langer vanuit hun eigenbelang, maar waarderen 

uitkomsten die bij hun nieuwe oriëntatie aansluiten (bijvoorbeeld hoge 

opbrengsten voor de ander, of hoge gezamenlijke opbrengsten). Mensen nemen 

zo dus een heel ander perspectief op hun interactie (een proces dat transformatie 

heet). 

 In het onderzoek dat is voortgekomen uit deze theorie is er vooral veel 

aandacht geweest voor sociale waarde oriëntaties – de oriëntaties die mensen 

meestal hebben in hun interacties met anderen, en die dus vrij stabiel zijn. Zo zijn 

mensen met een prosociale oriëntatie meestal geneigd om hun interacties vanuit 

een gezamenlijk perspectief te bekijken, terwijl mensen met een prozelf oriëntatie 

vooral vanuit hun eigenbelang redeneren. Dergelijk onderzoek heeft uitgewezen 

dat zulke sociale waarde oriëntaties sterk gerelateerd zijn aan de keuze om al 

dan niet met anderen samen te werken. In Hoofdstuk 2 van dit proefschrift laten 

wij echter zien dat sociale waarde oriëntaties ook een belangrijke invloed kunnen 

hebben op hoe mensen hun interacties met anderen bekijken en ervaren, en dan 

met name voor hoe zij wat anderen zeggen en doen interpreteren. Wij laten zien 

dat mensen met verschillende oriëntaties ontvankelijk zijn voor verschillende 

soorten communicatie, en dat men hen dus op de “juiste” manier moet 

toespreken om hen tot samenwerking te bewegen. Deze studies suggereren dus 

dat oriëntaties niet alleen van invloed zijn op de beslissingen die mensen nemen, 

maar gevolgen hebben voor het algehele verloop van hun interacties – voor de 

keuzes die zij maken, maar ook voor hoe zij ervaren wat anderen zeggen of 

doen.  

 

Interactiecontext en interpersoonlijke oriëntaties 

 

De bovenstaande bevindingen benadrukken in hoeverre de sociale waarde 

oriëntaties van mensen hun interacties met anderen kunnen kleuren. Maar  
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hoewel veel onderzoek het belang van sociale waarde oriëntaties voor onze 

keuzes benadrukt, is het is belangrijk om te benadrukken dat dat niet betekent dat 

onze oriëntaties tegenover anderen vast en onveranderlijk zijn. Volgens 

interdependentie-theorie kunnen mensen afhankelijk van de omstandigheden een 

situatie vanuit elk perspectief gaan bekijken – van egoïstisch tot altruïstisch, van 

coöperatief tot competitief. Dit idee wordt verder uitgewerkt in het “fruitautomaat-

model” van interpersoonlijke oriëntaties. Het fruitautomaat-model stelt dat 

mensen niet een vaste oriëntatie hebben (bijvoorbeeld prosociaal of prozelf), 

maar verschillen in de kans dat bepaalde oriëntaties voor hen saillant worden. 

Het is zo dus mogelijk dat mensen meestal bepaalde oriëntatie ten opzichte van 

anderen hebben (de kans kan bijvoorbeeld normaal groter zijn dat zij een 

coöperatief perspectief nemen dan een competitief perspectief). Echter, de 

omstandigheden (bijvoorbeeld met wie men interacteert, en waarover men 

beslist) kunnen de kans vergroten of verkleinen dat bepaalde oriëntaties saillant 

worden (onder sommige omstandigheden kan de kans dus groter worden dat 

mensen bijvoorbeeld een competitief perspectief nemen). Het is zo dus mogelijk 

dat mensen hun beslissingen onder bepaalde omstandigheden vanuit een ander 

perspectief gaan bekijken.  

 In Hoofdstuk 3 en 4 van dit proefschrift redeneren wij vanuit het 

fruitautomaat-model om uit te leggen hoe het mogelijk is dat mensen andere 

keuzes maken, en hun interacties anders beleven, wanneer zij een beslissing in 

een andere context nemen. Wij suggereren dat mensen onder heel verschillende 

omstandigheden met een bepaalde beslissing geconfronteerd kunnen worden, en 

die context een belangrijke invloed kan hebben op hoe zij die beslissing bekijken. 

Mensen kunnen een beslissing bijvoorbeeld heel anders zien wanneer zij moe 

zijn of het druk hebben (“Nu even niet”) dan wanneer zij uitgerust zijn en de tijd 

hebben.  

 In potentie is er een grote verscheidenheid aan contextuele factoren die 

iemands blik op een beslissing zou kunnen beïnvloeden (bijvoorbeeld tijdsdruk, 

humeur, afleiding, enzovoort). In dit proefschrift zijn wij echter vooral 

geïnteresseerd in de invloed van de sociale context, en dan vooral in de invloed  
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van de rol waarin mensen een beslissing nemen. Mensen vervullen in hun sociale 

leven een grote verscheidenheid aan rollen – zij zijn individuen, maar bijvoorbeeld 

ook echtgenoten, ouders, werknemers, groepsleden, enzovoort. Zulke sociale 

rollen hebben allen een specifieke inhoud, die sterk verschilt van hun rol als 

individu: mensen hebben zo te maken met belangen en verplichtingen waar ze in 

hun interacties als individu zelden rekening mee hoeven te houden (bijvoorbeeld 

ten opzichte van familieleden, collega’s, hun organisatie, enzovoort). Uitgaande 

van interdependentie-theorie en het fruitautomaat-model suggereren wij dat zulke 

rollen daarom een belangrijke invloed kunnen hebben op hoe mensen hun 

beslissingen bekijken en ervaren. We denken dat sociale rollen andere doelen en 

verwachtingen saillant kunnen maken, en zo kunnen leiden tot andere keuzes en 

een andere beleving van wat anderen zeggen en doen.  

 In ons onderzoek waren wij vooral geïnteresseerd in de rol van 

vertegenwoordiger. In deze rol nemen mensen niet alleen beslissingen namens 

zichzelf, maar ook namens anderen, die zelf niet actief deelnemen aan het 

beslissingsproces. In deze rol worden dus processen saillant uit twee 

psychologisch zeer verschillende soorten interacties – interacties tussen 

individuen (omdat vertegenwoordigers persoonlijk met anderen omgaan) en 

interacties tussen groepen (omdat zij dat namens een groep van mensen doen, 

die zelf niet meebeslissen). Deze combinatie maakt deze rol bij uitstek interessant 

om te onderzoeken hoe rollen de oriëntaties van mensen beïnvloeden.  

In het dagelijks leven vertegenwoordigen mensen regelmatig anderen – 

soms worden zij expliciet aangesteld om namens anderen te spreken of handelen 

(zoals bijvoorbeeld bij overleg of beslissingen op het werk); vaak zijn zij ook op 

meer impliciete wijze vertegenwoordigers (wanneer zij zich beseffen dat hun 

keuzes ook gevolgen gaan hebben voor anderen – bijvoorbeeld dat wanneer zij 

een andere baan aannemen, hun collega’s hun taken zullen moeten overnemen). 

Als vertegenwoordiger moeten mensen bij hun beslissing rekening houden met 

allerlei overwegingen die zij als individu zelden maken – wat voor gevolgen gaat 

hun beslissing voor hun achterban hebben? Wat verwachten zij van hen? Hoe 

zouden zij deze beslissing waarderen? In Hoofdstuk 3 laten wij zien dat dit  



 

 

141 

 

belangrijke gevolgen heeft voor het perspectief dat zij nemen, en voor de keuzes 

die zij maken. Redenerend vanuit interdependentie-theorie en onderzoek naar 

intergroepsinteracties suggereren wij dat mensen in deze rol meer gericht worden 

op uitkomsten die beter zijn dan die van anderen, aangezien dergelijke 

uitkomsten goed voor hun achterban zijn en een goede indruk op hen maken. Wij 

suggereren verder dat mensen in deze rol competitievere verwachtingen van 

anderen hebben, omdat leden van andere groepen gewantrouwd worden. In 

Hoofdstuk 3 laten wij zien dat dit betekent dat mensen als vertegenwoordiger 

meer geneigd zijn om hun beslissingen vanuit een competitief perspectief te 

bekijken. Bovendien laten wij in Hoofdstuk 3 en 4 zien dat dit belangrijke 

gevolgen heeft voor hoe hun interacties met anderen verlopen: als 

vertegenwoordigers zijn mensen minder geneigd tot samenwerken en hebben zij 

minder vertrouwen in wat anderen zeggen en doen.  

Kortom, in dit proefschrift geven wij meer inzicht in de vraag waarom 

mensen soms met anderen samenwerken, en soms niet. Onze studies laten zien 

dat de interpersoonlijke oriëntaties van mensen een belangrijke invloed hebben 

op hoe zij dergelijke beslissingen zien, en hoe zij hun interacties met anderen 

ervaren. Maar tegelijkertijd toont ons onderzoek dat de oriëntaties van mensen 

sterk af kunnen hangen van de omstandigheden waaronder zij hun beslissingen 

nemen. In een andere sociale rol kunnen mensen een keuze anders bekijken, 

waardoor zij andere beslissingen kunnen nemen, en hun interacties met anderen 

anders kunnen ervaren. Dit proefschrift laat daarom zien dat onze blik op 

beslissingen om al dan niet samen te werken sterk kan afhangen van welke “pet” 

wij ophebben. Bovendien laat dit proefschrift zien dat mensen er groot voordeel 

van kunnen hebben wanneer zij rekening houden met de rollen en oriëntaties van 

anderen. Door hier rekening mee te houden kunnen mensen effectiever met 

anderen communiceren, en komen zij makkelijker tot blijvende samenwerking, 

waar beide partijen van profiteren. 

 

 

 


