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Samenvatting

In deze studie wordt ingegaan op de verschillen in affectieve reacties bij
personen die functieverlaging (demotie) wordt aangedaan als gevolg van
een accurate of inaccurate procedure. Middels een laboratorium experiment
wordt aangetoond dat wanneer personen demoveren na een accurate
procedure zij minder gelukkig zijn, minder tevreden zijn en meer
vijandigheid ervaren met betrekking tot zowel de gevolgde procedure als
hun uiteindelijke positie dan personen die demoveren na een inaccurate
procedure. Bediscussieerd wordt dat deze bevindingen van groot belang
zijn voor onze inzichten omtrent sociale rechtvaardigheid.

Sociale rechtvaardigheid is een belangrijk aspect van alle sociale systemen

van welke grootte dan ook. Filosofen, sociologen, politieke wetenschap-
pers, rechtswetenschappers, economen en andere wetenschappers hebben
dan ook veel aandacht besteed aan sociale rechtvaardigheid. Sociaal-psy-
chologen hebben een aantal theoriedn voorgesteld die ingaan op hoe
mensen denken over rechtvaardigheid. In hun onderzoek naar sociale recht-

vaardigheid in rechtszaken hebben Thibaut en Walker (1975) twee aspecten
ontdekt die beiden van invloed zijn op iemands oordeel over een
rechtszaak. In de eerste plaats kunnen de uitkomsten van een zaak, zoals
bijvoorbeeld vrijspraak of niet, iemands oordeel beInvloeden (distributieve
rechtvaardigheid). In de tweede plaats kan ook de manier waarop de
rechtbank tot die uitspraak is gekomen van invloed zijn (procedurele
rechtvaardigheid). Procedurele en distributieve aspecten van rechtvaardig-

heid zijn ook aangetoond in andere situaties dan rechtszaken. Zo hebben
Tyler en Folger (1980) bijvoorbeeld een soortgelijk onderscheid gevonden

in interacties tussen politie en burgers. Tevens kwamen zij tot de ontdek-
king dat mensen meer waarde hechtten aan de (positieve of negatieve)
procedure dan aan de (positieve of negatieve) uitkomst.

Recent hebben Tyler en Lind (1992) zich gericht op de vraag welke
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van de twee rechtvaardigheidsaspecten het meest van belang is: het
procedurele of het distributieve aspect. Mede op basis van de bevindingen
van Tyler en Folger (1980) concludeerden zij dat bij het beoordelen van een
besluit van een autoriteit procedurele rechtvaardigheid belangrijker is dan
distributieve rechtvaardigheid. De vraag die zij zich vervolgens stelden,
was waarom procedurele rechtvaardigheid zo centraal staat in de
beoordeling van eerlijkheid. Uitkomsten worden volgens hen vooral gezien
als eenmalige reacties op bepaalde situaties, terwij1 procedures een
blijvende invloed hebben. Dit maakt een ongunstige procedure veel bedrei-
gender dan een eenmalige ongunstige uitkomst. Ook kunnen procedures tot
meer bezorgdheid leiden omdat zij meer gezien worden als een uitdrukking
van de waarden van een autoriteit. Het feit dat een autoriteit ongunstige
procedures gebruikt kan aldus tot veel meer bezorgdheid leiden dan het feit
dat de betreffende uitkomst ongunstig is.

Procedure le rechtvaardigheidstheoretici (b.v. Tyler & Lind, 1992)
suggereren dus dat mensen zich bij het maken van evaluaties betreffende
rechtvaardigheid veelal richten op de manieren waarop het besluit tot stand
is gekomen en niet zozeer op de uitkomsten resulterend uit het besluit.
Distributieve rechtvaardigheidstheoretici (b.v. Lerner & Whitehead, 1980)
stellen daarentegen dat mensen zich niet zozeer richten op procedures, maar
dat zij zich laten leiden door distributieve rechtvaardigheid. Bovenstaande
theorieen gaan voornamelijk in op de vraag welke van de twee vormen van
rechtvaardigheid de belangrijkste is. Volgens ons echter is de vraag naar
hoe deze twee vormen van rechtvaardigheid interacteren van veel meer
belang. Met andere woorden, wij zijn van mening dat de beoordeling van
procedures afhankelijk kan zijn van welke uitkomst mensen krijgen. Dat
wil zeggen, kan een gunstige procedure die bij veel uitkomsten tot positieve
reacties leidt bij een andere uitkomst tot negatievere reacties leiden dan een
ongunstige procedure? In dit artikel onderzoeken wij deze vraag.

In een klassiek overzichtsartikel heeft Leventhal (1980) een indeling
gemaakt naar de procedurele regels die mensen kunnen hanteren bij het zich
vormen van een oordeel over een procedure. Eén van deze regels is de
accuraatheidsregel. Deze regel houdt in dat beslissingen gebaseerd moeten
zijn op nauwkeurige (accurate) informatie. In lijn met deze regel toonde
Greenberg (1987), in onderzoek naar het proces van personeelsbeoordeling
in organisaties aan dat werknemers een accurate procedure positiever
beoordelen dan een inaccurate procedure, en dat zij met een accurate
procedure ook meer tevreden zijn over de uiteindelijke personeelsbeoor-
deling. Leventhal (1980, p. 41) stelt zelfs dat "...it is necessary to base the
allocative process on as much information and informed opinion as
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possible. Information and opinion must be gathered and processed with a
minimum of error" (onze cursivering).

In het voorliggende onderzoek wordt nagegaan of een accurate
procedure, in vergelijking met een inaccurate procedure, altijd zal leiden tot
positievere oordelen. We richten ons hierbij op de gevolgen van het
gebruik van accurate en inaccurate procedures bij personeelsbeoordeling in
organisaties. Er zal met name aandacht worden besteed aan negatieve
veranderingen wat betreft iemands hierarchische positie in een organisatie,
dat wil zeggen: demotie. Demotie houdt in dat de werkgever beslist de
werknemer in functie te verlagen. Het fenomeen demotie is tot nu toe
weinig onderzocht en valt binnen een nieuwe benadering van de
arbeidsmarkt, met name het kwaliteits- en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Het automatisch promoveren al naar gelang het aantal dienstjaren zal niet
langer vanzelfsprekend zijn, terwij1 demotiebeleid steeds meer zal worden
toegepast. Weinig bekend is hoe mensen reageren op demotie. Dit is niet
alleen wetenschappelijk maar ook maatschappelijk interessant. Zo stond er
recentelijk een aantal artikelen in de Volkskrant waarin men zich onder
andere afvroeg wat de reacties zijn van werknemers op demotie
(Vermeulen, 1996). Dit is ook vanuit een wetenschappelijk perspectief
interessant (zie b.v. Minor, Slade & Myers, 1991): in deze studie
beargumenteren wij dat de reacties van mensen sterk worden bepaald door
het feit of de demotie het gevolg is van een accurate dan wel een inaccurate

procedure.
Wij stellen dat de procedure die vooraf gaat aan demotie belangrijk is

voor hoe demotie wordt ervaren. Dit procedurele aspect kan een belangrijk
effect hebben op de reacties van de betrokkenen. De vraag die wij ons hier
stellen betreft het effect dat procedurele accuraatheid heeft wanneer mensen
demoveren. Mensen zullen zich na demotie de vraag stellen waarom hen
demotie is aangedaan; wanneer iemand in functie wordt verlaagd is dat
immers een potentieel bedreigende situatie voor die persoon. De procedure
die aan demotie vooraf is gegaan zal voor hen een belangrijke beschikbare
informatiebron zijn om antwoord te krijgen op hun vraag over de wijze
waarop hen demotie is aangedaan. Het verschil tussen inaccurate en
accurate procedures zal dan leiden tot een verschil in reacties. Vanuit het
idee dat mensen over het algemeen streven naar een positieve identiteit kan

men veronderstellen dat als men te maken krijgt met een negatieve uitkomst
het voor de hand ligt dat men er veel aan probeert te doen om zich dit niet
persoonlijk aan te trekken. Toegepast op het onderwerp van ons
onderzoek: personen die als gevolg van een inaccurate procedure demotie
wordt aangedaan hebben een excuusmogelijkheid voor hun functie-
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verlaging (vgl. ook de attributie-theorie; b.v. Weiner, 1985). Personen die
demotie wordt aangedaan als gevolg van een accurate procedure hebben
deze mogelijkheid niet; zij kunnen dus minder gemakkelijk een excuus
bedenken voor hun functieverlaging. Hierdoor zal demoveren na een
inaccurate procedure minder bedreigend zijn voor identiteit van de persoon,
met als gevolg dat deze persoon minder negatieve reacties zal vertonen dan
een persoon die demoveert na een accurate procedure. Wij voorspellen dan
ook dat mensen die demotie wordt aangedaan na een inaccurate procedure
minder negatieve reacties zullen vertonen dan mensen die demoveren na
een accurate procedure.

Tevens trachten we het accuraatheidseffect te repliceren door
eveneens een situatie te onderzoeken waarin mensen geen demotie wordt
aangedaan. Op basis van het hierboven besproken onderzoek van
Greenberg (1987) verwachten we in een dergelijke situatie dat mensen na
een inaccurate procedure negatievere reacties zullen vertonen dan na een
accurate procedure. Voorspeld wordt daarom een interactie zodanig dat
wanneer mensen geen demotie wordt aangedaan zij positiever zullen
reageren op een accurate dan op een inaccurate procedure, maar dat
wanneer hen demotie wordt aangedaan zij juist negatiever zullen reageren
op een accurate dan op een inaccurate procedure (Hypothese 1).

Methode

Overzicht van het onderzoek

De bovenstaande hypothese werd getoetst door vijf proefpersonen
tegelijkertijd deel te laten nemen aan een laboratorium-simulatie waarbij hen
het idee gegeven werd te functioneren in een organisatie. De indruk werd
gewekt dat communicatie mogelijk was middels aan elkaar verbonden
computers en dat de proefleider eveneens op deze manier met hen kon
communiceren. Twee factoren werden gemanipuleerd. De eerste factor was
de uitkomst van een personeelsbeoordelingsproces, dat wil zeggen:
verandering van hierarchische positie in de organisatie. Proefpersonen
konden demoveren of geen verandering van hierarchische positie
ondergaan. De tweede factor werd gevormd door de procedure op grond
waarvan men tot de uitkomst van de personeelsbeoordeling was gekomen.
De proefleider keek twee (inaccuraat) of alle twintig vragen (accuraat) van
de door een proefpersoon gemaakte test na.

Procedure le en distributieve rechtvaardigheidstheorieen hechten
terecht een groot belang aan affectieve reacties van mensen op
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onrechtvaardige situaties. Echter, zoals opgemerkt door Tyler en Smith (in
druk) worden dergelijke reacties meestal niet gemeten in onderzoek. In het
voorliggende onderzoek werden affectieve reacties daarom de afhankelijke
variabelen: affectieve reacties op zowel de procedure (accuraat of
inaccuraat) als op de uitkomst (wel of geen demotie) werden in ons
onderzoek gemeten. De afhankelijke variabelen waren affectieve reacties
(tevredenheid, geluk en vijandigheid) ten aanzien van zowel de gevolgde

procedure als de uiteindelijke positie.

Proefpersonen en experimenteel ontwerp

In totaal namen 84 studenten van de universiteit van Essex deel aan het
experiment. Voor hun medewerking werden alle deelnemers beloond met

een kans op het winnen van een bioscoopkaartje. De proefpersonen werden
op basis van toeval aan een van de vier condities van een 2 (Procedure:
accuraat vs. inaccuraat) * 2 (Demotie: wel vs. geen) tussenproefpersonen-

ontwerp toegewezen.

Experimentele procedure

Het experiment werd gepresenteerd als een onderzoek naar hoe mensen
samenwerken in kleine groepen. Proefpersonen werden bij binnenkomst
welkom geheten en elk in een van zes cabines geplaatst die voor dit
onderzoek beschikbaar waren. In elke cabine beyond zich een computer
met toetsenbord, een vel papier waarop zij in de loop van het experiment
verschillende zaken moesten invullen, een envelop met daarin hun
aanvankelijke positietoewijzing en een pen. Proefpersonen werden op de
hoogte gesteld van het feit dat zij, middels aan elkaar verbonden
computers, samen met vier andere personen een organisatie zouden gaan
simuleren. Van te voren werd men eveneens op de hoogte gesteld van het
feit dat het experiment plaats zou vinden onder leiding van een supervisor,

zijnde iemand in een kamer naast het laboratorium, die eveneens via het
netwerk met de leden van de organisatie kon communiceren.

In het eerste deel van de instructies werd via het computerscherm het

te simuleren bedrijf COMCO geIntroduceerd. Proefpersonen werd verteld

dat COMCO een bedrijf was waarbinnen de machtsverdeling hierarchisch
was opgebouwd, van hoogste hidrarchische positie A tot en met laagste
hierarchische positie E. De vijf verschillende posities A tot en met E
werden in eerste instantie op basis van toeval onder de vijf leden van de
organisatie verdeeld. De indruk werd gewekt dat elke deelnemer een andere
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positie bekleedde. In werkelijkheid werd elke proefpersoon aanvankelijk
aan positie C toegewezen. Onder het mom van het verstrekken van
aanvullende informatie over COMCO werd positie A aantrekkelijk gemaakt
door te vertellen over de grote mate van vrijheid en invloed die men op
positie A had, en werd positie E als onaantrekkelijk afgeschilderd door te
vertellen over de geringe mate van vrijheid en invloed die men op positie E
had. Om personen nog meer het idee te geven dat hogere posities
aantrekkelijker waren dan lagere posities, werd verteld dat hoe hoger men
eindigde, des te groter de kans was op het winnen van een bioscoopkaart.

Na deze aanvankelijke positietoewijzing werd de proefpersonen
gevraagd op welke positie zij zich op dat moment bevonden. Vervolgens
werd de proefpersonen verteld dat ze aan twee groepstaken zouden gaan
deelnemen, waarin de groep als geheel een besluit moest nemen. Om hen
daadwerkelijk het gevoel te geven lid van een groep te zijn en om
bovendien de verschillen in aantrekkelijkheid van posities te benadrukken,
gaf men elkaar adviezen waardoor men steeds even moest wachten op het
besluit van de een en het advies aan de ander. A begon met het geven van
advies aan B, waarna B advies kon geven aan C et cetera. Dit werd vooral
gedaan om duidelijk te maken dat A de meeste invloed had en dat E de
minste invloed had.

Na deze groepstaken werd elke proefpersoon dezelfde individuele
test voorgelegd. Uitgelegd werd dat deze test een aantal belangrijke
vaardigheden mat. De test bestond uit 20 vragen, opgedeeld in twee delen.
Vooraf werd proefpersonen verteld dat na deze test de uiteindelijke
positietoewijzing plaats zou vinden.

Na de individuele test volgde de manipulatie van de variabele
Procedure. In de Accurate conditie werd verteld dat de supervisor alle 20
vragen van de test had nagekeken. In de Inaccurate conditie werd verteld
dat de supervisor 2 vragen van de test had nagekeken. Hierna volgde de
manipulatie van de variabele Positieverandering. Proefpersonen werd hun
uiteindelijke positie meegedeeld. De helft van de proefpersonen werd aan
positie E toegewezen; hen werd verteld dat zij gedemoveerd waren. De
andere helft van de proefpersonen werd (opnieuw) toegewezen aan positie
C; hen werd verteld dat men bleef zitten op de aanvankelijke positie.

Alvorens over werd gegaan tot het meten van de afhankelijke
variabelen, namen de proefpersonen deel aan een kleine quiz om er zeker
van te zijn dat zij op de hoogte waren van alle belangrijke stimulus-
informatie tot dan toe. De quiz bestond uit vragen over de door de
supervisor gevolgde procedure en vragen over de huidige positie. Als men
het verkeerde antwoord gaf, werd dit door de computer gecorrigeerd
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waardoor duidelijk werd op welke positie zij zaten en hoe de supervisor de
test had nagekeken.

Vervolgens werden twee vragen gesteld die betrekking hadden op
postitieverandering en op de procedure die gehanteerd was bij het nakijken
van de test. Ten eerste werd gevraagd of de proefpersoon naar boven of
naar beneden was gegaan in de hidrarchie of dat hij/zij was blijven zitten op
dezelfde positie (1 = ik ben naar boven gegaan; 2 = ik ben blijven zitten; 3
= ik ben naar beneden gegaan). Ten tweede werd gevraagd hoe accuraat de
supervisor de test had nagekeken (1 = zeer inaccuraat; 7 = zeer accuraat).

De afhankelijke variabelen werden gemeten door middel van twee
series van elk drie vragen. Deze vragen werden beantwoord op 7-punts
Likert-schalen waarbij, tenzij expliciet anders vermeld, hogere waarden
positievere oordelen over de afhankelijke variabele weergaven. Procedurele
satisfactie werd vastgesteld door proefpersonen te vragen hoe tevreden zij
waren met de gevolgde procedure (1 = zeer ontevreden; 7 = zeer tevreden).
Voorts werd proefpersonen gevraagd hoe gelukkig zij waren met de
gevolgde procedure (1 = zeer ongelukkig; 7 = zeer gelukkig). Ook werd
proefpersonen gevraagd hoe vijandig zij zich voelden ten aanzien van de
gevolgde procedure (1 = zeer vijandig; 7 = zeer vriendelijk). De interne
betrouwbaarheid van deze drie procedurele oordelen werd bepaald (alpha =
.86) waarna de gemiddelde score op de drie items werd berekend. Tevens
werd proefpersonen gevraagd hoe tevreden (1 = zeer ontevreden; 7 = zeer
tevreden), gelukkig (1 = zeer ongelukkig; 7 = zeer gelukkig) en hoe
vijandig zij zich voelden (1 = zeer vijandig; 7 = zeer vriendelijk) ten aanzien
van hun uiteindelijke positie. De betrouwbaarheid van deze drie items werd
berekend (alpha = .86), en vervolgens werd het gemiddelde van de
distributieve items berekend. Na afloop van het onderzoek werd de
proefpersonen uitleg verschaft over de bedoeling van het experiment en
werden zij bedankt voor hun medewerking. Nadat alle proefpersonen
deelgenomen hadden werden onder hen vier bioscoopkaartjes verloot.

Resultaten

Controle op de manipulaties

Als antwoord op de eerste controlevraag rapporteerden alle proefpersonen
dat zij zich aanvankelijk op positie C bevonden. Op de vtaag over welke
positieverandering proefpersonen in de organisatie gemaakt hadden kon
gekozen worden uit drie antwoordmogelijkheden: men kon aangeven naar
boven te zijn gegaan, geen positieverandering te hebben ondergaan of naar
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beneden te zijn gegaan. Al le 84 proefpersonen gaven op deze vraag het
juiste antwoord.

Op de vraag hoe inaccuraat of accuraat de supervisor de test had
nagekeken werd gevonden dat proefpersonen in de Accurate conditie (M =
4.05) de gevolgde procedure als significant accurater beoordeelden dan
proefpersonen in de Inaccurate conditie (M = 2.93), F(1, 80) = 12.87, p <
.01. Geconcludeerd kan worden dat de manipulaties werden waargenomen
zoals bedoeld.

Procedure le en distributieve oordelen

De gemiddelden van de procedurele en distributieve oordelen worden
weergegeven in Tabel 1. Per oordeel werd een 2 x 2 variantie-analyse
(ANOVA) uitgevoerd, gevolgd door een Tukey-toets voor paarsgewijze
vergelijkingen (p < .05). Een analyse op de procedurele oordelen leverde
een hoofdeffect van positieverandering op, F(1, 80) = 17.28, p < .001.
Proefpersonen die geen positieverandering hadden meegemaakt vertoonden
positievere reacties ten aanzien van de gevolgde procedure dan
proefpersonen die demotie was aangedaan. Interessanter was dat tevens
een interactie-effect van positieverandering en procedure werd gevonden,
F(1, 80) = 5.16, p < .03. Een Tukey-toets toonde aan dat proefpersonen
die demotie was aangedaan in de Accurate conditie meer negatieve reacties
vertoonden ten aanzien van de procedure dan in de Inaccurate conditie. Een
dergelijk verschil werd niet gevonden voor proefpersonen die geen
positieverandering hadden ondergaan.

De distributieve oordelen leverde allereerst een hoofdeffect van
positieverandering op, F(1, 80) = 41.69, p < .001. Proefpersonen die geen
positieverandering hadden ondergaan bleken positiever dan proefpersonen
die demotie was aangedaan. Tevens werd een hoofdeffect van procedure
gevonden, F(1, 80) = 5.11, p < .03, dat werd gekwalificeerd door een
significant interactie-effect van procedure en positieverandering, F(1, 80) =
4.75, p < .04. Het bleek zo te zijn dat proefpersonen na demotie negatiever
reageerden ten aanzien van hun positie na een accurate procedure dan na
een inaccurate procedure, terwij1 dit verschil niet werd gevonden voor
proefpersonen die geen positieverandering hadden ondergaan.

Discussie

In het voorliggende onderzoek is onderzocht of de accuraatheidsregel
(Leventhal, 1980) op gaat in situaties waarin sprake was van demotie.
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Voor onze voorspelling omtrent de reacties van personen die demotie werd
aangedaan nadat een accurate dan wel inaccurate procedure was toegepast,
werd ondersteuning gevonden. De gegevens toonden aan dat personen die
demotie wordt aangedaan, in vergelijking met een inaccurate procedure,
met een accurate procedure meer negatieve affectieve reacties vertoonden
ten aanzien van zowel de toegepaste procedure als hun uiteindelijke positie.
Onze bevindingen lijken te suggereren dat de accuraatheidsregel in situaties
waarin sprake is van demotie niet automatisch opgaat. Sterker nog, het
omgekeerde lijkt hier waar te zijn!

Tabel 1: Gemiddelden van de procedurele en distributieve
oordelen als een functie van Procedure en Positieveran-
dering.

Positieverandering

Afhankelijke variabele Procedure Demotie Geen

Procedure le oordelen Accuraat 2.64a 4.10b
Inaccuraat 3.58b 4.00b

Distributieve oordelen Accuraat 2.21a 3.91,
Inaccuraat 3.08b 3.92,

Noot. Per oordeel verschillen gemiddelden met ongelijke subscripten
significant van elkaar (p < .05).

Zoals reeds eerder in dit artikel vermeld baseren wij onze verklaring
voor de gevonden resultaten op de aanwezigheid van een
excuusmogelijkheid bij personen die demotie wordt aangedaan na een
inaccurate procedure. Een inaccurate, niet nauwkeurig uitgevoerde,
procedure laat personen ruimte voor het zoeken naar andere, externe
oorzaken van het proces en het resultaat van personeelsbeoordeling. Bij een
accurate procedure valt aan de nauwkeurigheid niet te twijfelen en het
zoeken naar externe oorzaken is daardoor minder goed mogelijk. Naar
aanleiding van inzichten uit de attributie-literatuur (zie b.v. Weiner, 1985)
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zou gesteld kunnen worden dat als de procedurele accuraatheid van een
personeelsbeoordeling in twijfel getrokken kan worden, externe attributies
vanzelfsprekender worden (met als gevolg een minder negatief effect op
tevredenheid, geluk en gevoelens van vijandigheid). Het tegenovergestelde
is het geval wanneer de eerlijkheid van de procedure geenszins in twijfel
getrokken kan worden. Dit onderzoek lijkt te suggereren dat interne
attributies zullen ontstaan (met als gevolg een negatief effect op
tevredenheid, geluk en gevoelens van vijandigheid). Met behulp van de
huidige gegevens kunnen wij helaas geen uitspraak doen over dit attributie-
proces. Ook andere variabelen die betrekking hebben op het door ons
veronderstelde psychologische proces zoals cognitieve maten (b.v. reactie-
tijden, responstijden, en herinneringsmaten), eerlijkheidsoordelen, en
zelfwaardering zijn niet gemeten. In toekomstig onderzoek kan meer directe
ondersteuning worden verkregen omtrent onze verklaring voor hoe mensen
reageren op demotie en (in)accurate procedures, door dergelijke maten wel
als afhankelijke variabelen in het onderzoek op te nemen.

Na vermelding van bovenstaande resultaten moet echter opgemerkt
worden dat er geen significante resultaten gevonden zijn in de controle-
conditie (d.i. de conditie waarin men geen positieverandering onderging en
dus niet demoveerde). Ook al bleek uit de controles op de manipulaties dat
personen in dit onderzoek zich wel bewust waren van de (in)accuraatheid
van de procedure, verschilden personen in de geen positieverandering-
situatie niet qua procedurele en distributieve affectieve oordelen als gevolg
van een (in)accurate procedure.

Een theoretische verklaring voor het niet vinden van de gewenste
resultaten in de controle-conditie kan worden verkregen uit het feit dat
mensen die geen positie-verandering ondergaan worden geconfronteerd
met een neutrale uitkomst. Hierdoor besteden zij, zo kan worden beargu-
menteerd (zie b.v. Van den Bos, Vermunt & Wilke, in druk), weinig
aandacht aan procedurele informatie waardoor de procedure geen effect
sorteert op de oordelen van de personen in een dergelijke situatie.
Een andere verklaring voor het niet vinden van de gewenste resultaten in de
controle-conditie heeft te maken met de sterke nadruk die in dit experiment
werd gelegd op de organisationele hidrarchie (zo was de kans op het
winnen van een bioscoopkaartje groter naarmate de hierarchische positie
waarop men eindigde hoger was). Geste Id zou kunnen worden dat de
sterke hierarchie tot gevolg had dat personen hun aandacht voornamelijk
richtten op hun positie. Hierdoor besteedden personen die hun positie
behielden weinig aandacht aan de procedure, met als gevolg dat de
procedure-manipulatie in de geen positieverandering-conditie weinig effect
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sorteerde. Men zou dan ook kunnen twijfelen aan de sterkte van het
element procedurele accuraatheid. Dit element is in voorgaande
onderzoeken naar procedurele rechtvaardigheid (Greenberg, 1987; Van den
Bos e.a., in druk; Vermunt, Wit, Van den Bos & Lind, 1996) echter
meerdere malen wel effectief bevonden (d.w.z. resulteerde in voornoemde
onderzoeken wel in significante accuraatheidseffecten). Vervolg-onderzoek
is dan ook dringend vereist teneinde het accuraatheidseffect in ons
experimenteel paradigma aan te tonen. Zo zou men bijvoorbeeld een
conditie op kunnen nemen waarin personen geen positieverandering onder-
gaan, terwij1 hun hierarchische positie weinig saillant is; dit kan
bijvoorbeeld worden bereikt door personen tweemaal toe te wijzen aan de
laagste hierarchische positie, of door de aantrekkelijkheid van de
organisationele hierarchie minder te benadrukken.

Dit opgemerkt hebbende kan gesteld worden dat het verschil in
reacties dat gevonden is bij demotie als gevolg van een accurate of
inaccurate procedure, een belangwekkende bevinding is. Er kan dan ook
gesuggereerd worden dat in een situatie waarin sprake is van demotie
personen wel eens meer te spreken zouden kunnen zijn over een inaccurate
procedure dan over een accurate procedure. Hiermee is deze bevinding in
tegenspraak met Greenberg (1987) en Leventhal (1980), die stellen dat
procedures die gebaseerd zijn op accurate informatie altijd eerlijker en
positiever beoordeeld zullen worden dan inaccurate procedures. Naar
aanleiding van voorliggend onderzoek zouden er wellicht nuances kunnen
worden aangebracht in het klassieke overzichtsartikel van Leventhal
(1980). Hierin maakt hij een opsomming van enkele rechtvaardigheids-
regels. In het huidige onderzoek is de aandacht gericht op de onderliggende
psychologische processen die kunnen ontstaan in situaties van demotie, en
ons onderzoek suggereert dat de accuraatheidsregel niet ten alle tijde
opgaat. Wellicht kan ons onderzoek een eerste aanzet zijn tot het meer
bekend raken met de psychologische processen (zoals het al dan niet
gebruiken van procedures als excuusmogelijkheid) die achter de door
Leventhal (1980) genoemde procedurele rechtvaardigheidsregels schuilen.
Aileen het opsommen van regels als het gaat over procedurele rechtvaar-
digheid lijkt niet meer voldoende.

Een meer praktische implicatie van onze bevindingen heeft te maken
met hoe mensen in organisaties reageren op demotie. Onze resultaten
suggereren dat werknemers blijer zullen zijn na inaccurate demotie dan na
accurate demotie. We kunnen ons afvragen in hoeverre deze bevindingen te
generaliseren zijn naar andere afhankelijke variabelen dan affectieve
oordelen. Interessant is bijvoorbeeld het effect dat demotie kan hebben op
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de resulterende arbeidsmotivatie en gevoelens van verbondenheid aan de
organisatie. Inaccurate demotie kan misschien wel minder nare gevoelens
oproepen dan accurate demotie, maar tegelijkertijd ook minder arbeids-
motivatie en gebondenheid (zie b.v. Cropanzano & Greenberg, in druk).

Vervolgstudies naar procedurele accuraatheid en demotie zijn naar
ons idee dan ook zeer de moeite waard. Hierbij zou met name aandacht
kunnen worden besteed aan de situatie waarin personen reageren op zowel
procedures als uitkomsten. In onze studie werd immers aangetoond dat
accurate procedures niet automatisch tot positievere oordelen leiden, zoals
de accuraatheidsregel stelt, en zoals gewoonlijk in de procedurele
rechtvaardigheidsliteratuur wordt aangenomen, maar dat zij in geval van
bepaalde uitkomsten juist negatievere oordelen tot gevolg hebben. Met
name in het kader van het actuele kwaliteits- en leeftijdsbewust
personeelsbeleid is verder onderzoek betreffende procedurele rechtvaardig-
heid en demotie van belang. Tegenwoordig worden steeds meer werk-
gevers (b.v. als gevolg van vergrijzing in hun bedrijf) geconfronteerd met
het probleem dat sommige werknemers (b.v. ouderen) functieverlaging
moet worden aangedaan. Meestal is demotie gekoppeld aan salaris-
verlaging. Van het idee wordt uitgegaan dat oudere werknemers minder
produktief zijn dan hun jongere collega's en het daarom niet verdienen
beter betaald te worden dan de jongere collega's (Vermeulen, 1996).
Werkgevers denken in geval van demotie voornamelijk te maken te krijgen

met klachten over het verminderde salaris (Vermeulen, 1996). Salaris-
vermindering is inderdaad één van de gevolgen van demotie. Ons inziens
echter zullen werknemers in geval van demotie niet per se alleen maar
reageren op het verminderde salaris. In ons onderzoek is immers
aangetoond dat de procedure die tot demotie heeft geleid van invloed kan
zijn op de reacties van mensen. Vooral om te voorkomen dat werkgevers
voor onnodige verrassingen komen te staan watbetreft de reacties van hun
werknemers op demotie, is verder onderzoek op het gebied van
procedurele rechtvaardigheid en demotie naar ons idee van groot belang.
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