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Procedureel georienteerde onderzoekers zijn geneigd weinig aandacht te besteden
aan het belang van uitkomsten voor wat mensen rechtvaardig vinden en distribu-
tief georienteerden verwaarlozen de procedurele aspecten van sociale rechtvaar-
digheid. Dit artikel beoogt een bijdrage te leveren aan een integratie tussen deze
twee rechtvaardigheidsorientaties. Hierbij wordt uitgegaan van de idee dat, willen
wij goed begrijpen op welke wijze mensen zich oordelen over procedurele en distri-
butieve rechtvaardigheid vormen, wij moeten achterhalen welke informatie mensen
tot hun beschikking hebben. Studies worden besproken die aantonen dat dit idee
kan leiden tot een integratie van de procedurele en distributieve rechtvaardigheids-
orientaties. Tevens laten de studies zien dat oordelen over procedures en uitkom-
sten substantieel van elkaar kunnen verschillen. Integratie betekent dus niet dat
procedurele rechtvaardigheid hetzelfde is als distributieve rechtvaardigheid.

Trefwoorden: rechtvaardigheid, waarden en normen, sociale psychologie

1 Inleiding

In diverse domeinen van het mensclijk leven, waaronder organisaties, speelt
rechtvaardigheid cen grote rol. Het onderzoek naar rechtvaardigheid in organi-
saties heeft tenminste twee belangrijke onderwerpen bestudeerd: hoe reageert
iemand op de eerlijkheid van een uitkomst die hij of zij krijgt toebedeeld (bijv
salarisverhoging, ontslag) en hoe wordt gereageerd op de eerlijkheid van de ma-
nier waarop (of: procedure waarmee) een uitkomst tot stand komt (bijv krijgt
men inspraak over een belangrijke beslissing, worth men Medd en met respect
behandeld).

Het merendeel van het onderzoek dat de laatste 25 jaar is uitgevoerd naar de
relatie tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid heeft gebruik ge-
maakt van vragenlijsten (Tyler & Lind, 1992). De resultaten van dit vragenlijston-
derzoek laten zien dat zowel in organisaties (bijy. Folger & Konovsky, 1989) als in
andere belangrijke situaties (zie bijv Lind, Kulik, Ambrose & De Vera Park, 1993;
Tyler & Caine, 1981, Studie 2 en 4; Tyler & Folger, 1980; Tyler, Rasinski &
McGraw, 1985) procedures een grotere invlocd op eerlijkheidsoordelen uitoefe-
nen dan uitkomsten. Deze bevindingen worden door een aantal procedurele
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theoretici aangegrepen om nadrukkelijk te stellen dat procedurele rechtvaardig-
heid belangrijker is dan distributieve rechtvaardigheid (zie bijv. Lind & Tyler,
1988, p. 1; Tyler & Lind, 1992, p. 163). Andere, meer distributief georienteerde,
rechtvaardigheidsonderzoekers spannen zich daarentegen in om deze bevindin-
gen weg te verklaren (zie bijv. Lerner & Whitehead, 1980; Rutte & Messick,
1995). De vragenlijstbevindingen hebben aldus geleid tot een situatie waarin
procedureel georienteerde onderzoekers weinig of geen aandacht besteden aan
het belang van uitkomsten en waarin distributief georienteerden de procedurele
aspecten van rechtvaardigheid verwaarlozen.

De doelstelling van mijn werk gedurende de laatste jaren was te trachten de
procedurele en distributieve rechtvaardigheidsorientaties met elkaar te integre-
ren. Hierbij maakte ik gebruik van de eerlijkheidsheuristiek-theorie (voor over-
zichten, zie Van den Bos, Lind, Vermunt & Wilke, 1997; Van den Bos, Lind & Wil-
ke, in druk; Van den Bos, Vermunt & Wilke, 1996, 1997; Van den Bos, Wilke &
Lind, in druk; Van den Bos, Wilke, Lind & Vermunt, 1998). Deze theorie is expli-
ciet ontworpen om een integratie tussen de genoemde rechtvaardigheidsorienta-
ties te bewerkstelligen. In dit artikel zal ik mij beperken tot wat mijn inziens de
belangrijkste bijdrage van deze theorie is: willen wij goed begrijpen op welke
wijze mensen zich oordelen over procedurele en distributieve rechtvaardigheid
vormen, dan moeten wij achterhalen welke informatie mensen (wel vs. niet) tot
hun beschikking hebben. De stelling die in dit artikel wordt geponeerd is dat
dit redelijk eenvoudige idee van grote betekenis kan zijn voor ons inzicht in de
relatic tussen procedurcle en distributieve rechtvaardigheid. lk zal trachten deze
stelling te onderbouwen door twee recente studies te bespreken. Deze studies
leiden tot een integratie van de procedurele en distributieve orientaties. Tevens
tonen zij aan dat niet alleen wetenschappers maar ook 'leken' een onderscheid
maken tussen procedurele en distributieve rechtvaardigheid: de bevindingen
van de hicr gepresenteerde studies tonen aan dat mensen hun oordelen over
procedures en uitkomsten substantieel van elkaar kunnen verschillen. In tegen-
stelling tot wat recenteliik is betoogd door Cropanzano en Ambrose (1996, 1997)
betekent integratie dus niet dat procedurele en distributieve rechtvaardigheid
aan elkaar gelijkgesteld kunnen worden.

2 Het eerlijk-proces-effect

De cerste studie die hier besproken wordt (Van den Bos, Lind e.a., 1997) had als
doel de bevinding te verklaren dat mensen meestal positiever over hun uit-
/wins/ oordelen wanneer deze uitkomst het gevolg is van een eerlijke procedure
dan wanneer de uitkomst tot stand komt na ecn oneerlijke procedure. Deze be-
vinding zal hier worden aangeduid als het eerlijk-proces-effect. Dit effect is een
van de meest gerepliceerde resultaten in het rechtvaardigheidsdomein en, mijns
inziens, één van de meeste interessante bevindingen in de rechtvaardigheidsli-
teratuur. Dat het eerlijk-proces-effect zo vaak is aangetoond is een van de be-
langrijkste factoren die ertoe hebben geleid dat procedurele rechtvaardigheids-
onderzoekers ertoe neigen om te stellen dat procedurele rechtvaardigheid be-
langrijker is dan distributieve rechtvaardigheid.

Een voorbeeld van een onderzoek waarin dit effect is gevonden is het experi-
ment van Lind, Kanfer en Earley (1990). In dit onderzoek fungeerde het aantal te
verrichten taken als uitkomst en gemanipuleerd werd of deelnemers een moge-
lijkheid kregen orn hun mening te geven over hoe de uitkomst tot stand moest
komen (dit zal in deze bijdrage worden aangeduid als inspraak) of dat de deelne-
mers een dergelijke mogelijkheid werd onthouden (geen inspraak). De bevindin-
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gen toonden aan dat deelnemers die inspraak kregen niet alleen de procedure
maar ook de uitkomst als eerlijker beoordeelden dan deelnemers die geen in-
spraak kregen.

De idee van mij en mijn mede-auteurs (Allan Lind, Riel Vermunt en Henk
Wilke) was dat willen wij gaan begrijpen op welke wijze dit eerlijk-proces- effect
tot stand komt, wij een antwoord moeten krijgen op de vraag: hoe vormen men-
sen zich een oordeel over de eerlijkheid van hun uitkomst? Eén van de meest ge-
accepteerde antwoorden op deze vraag is gegeven door de billijkheidstheorie. Sa-
mengevat stelt deze theorie dat een persoon een uitkomstenverdeling als eerlijk
beoordeelt wanneer zijn of haar uitkomsten en de hoeveelheid bijdragen die hij
of zij heeft moeten leveren om deze uitkomsten te verkrijgen (bijv hoe hard hij
of zij heeft gewerkt) in een evenwichtige verhouding staat tot de uitkomsten en
bijdragen van een andere persoon. Stel bijvoorbeeld dat iemand evenveel heeft
gepresteerd als een andere persoon dan is het billijk als de eerste persoon een-
zelfde beloning krijgt als de tweede persoon (zie Adams, 1965, voor een volledi-
ger introductie tot de billijkheidstheorie). Onderzoek in organisaties en andere
situaties heeft veel ondersteuning opgeleverd voor de billijkheidstheorie.

Zoals hierboven is uitgelegd veronderstelt de billijkheidstheorie dat mensen
informatie gebruiken over bijdragen en uitkomsten van henzelf en van andere
personen. Naar ons idee was deze veronderstelling echter onvoldoende om het
eerlijk-proces-effect te verklaren. Ons inziens moest hiervoor ook een andere
vraag beantwoord worden: beschikken mensen over de informatie die de billijk-
heidstheorie veronderstelt? Ons antwoord op deze vraag was dat in veel situaties
mensen minder informatie tot hun beschikking hebben dan nodig is om de bil-
lijkheidsvergelijking uit te kunnen rekenen. In veel situaties weten wij bijvoor-
beeld niet hoeveel salaris onze collega's krijgen en het is vaak lastig om vast te
stellen hoe hard onze collega's werken.

Het bovenstaande suggereerde dat er een onderscheid gemaakt moest worden
tussen twee situaties: I) de situatie waarin mensen volledige informatie hadden
over de bijdragen en uitkomsten van henzelf en anderen; 2) de situatie waarin
deze informatie niet volledig voorhanden was. In de eerste situatie leek het
waarschijnlijk dat mensen zich een oordeel over hun uitkomst vormen door ge-
bruik te maken van het proces dat de billijkheidstheorie veronderstelt. Wat ge-
beurt er echter wanneer mensen niet over volledige informatie beschikken ?
Ons idee was dat in deze laatste situatie mensen gebruik gaan maken van andere
informatie om zich een oordeel over hun uitkomst vast te stellen. Met name ver-
wachtten wij dat in een dergelijke situatie mensen gebruik gaan maken van in-
formatie over de gevolgde procedure. Met andere woorden, in zo'n situatie zou-
den mensen procedure-informatie als heuristisch vervangingsmiddel gaan ge-
bruiken voor de ontbrekende billijkheidsinformatie. Als onze ideeen correct
zouden zijn dan zou dit betekenen dat informatie over de gevolgde procedure
een groter effect op mensen hun uitkomst-oordelen zou hebben wanneer billijk-
heidsinformatie onvolledig in plaats van volledig voorhanden was.

2.1 Methode en resultaten van het onderzoek
Hier zal kort worden weergeven hoe wij onze ideeen hebben getoetst. Voor een
volledig overzicht van het uitgevoerde onderzoek wordt verwezen naar Van den
Bos, Lind e.a. (1997; zie ook Van den Bos e.a., 1998). De deelnemers namen deel
aan een experiment dat werd gepresenteerd als een onderzoek naar hoe mensen
taken uitvoeren. De deelnemers werd meegedeeld dat zij aan het onderzoek
deelnamen met een andere deelnemer welke zou worden aangeduid als 'Ander'.
Vervolgens werd de deelnemers verteld dat, nadat alle deelnemers aan het on-
derzoek hadden deelgenomen, een loterij zou worden gehouden onder alle deel-
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nemers. De winnaar van deze loterij zou 100 gulden ontvangen. De deelnemers
werd verteld dat 200 loten zouden worden verdeeld onder alle deelnemers, en
dat de onderzoeksleider een aantal loten tussen hen en Ander zou verdelen. Na-
dat de deelnemers gedurende tien minuten taken hadden verricht werd hen ver-
teld hoeveel taken zij hadden verricht en dat Ander een gelijkwaardig aantal ta-
ken had verricht.

De procedure werd vervolgens gemanipuleerd. In de inspraak-conditie vroeg
de onderzoeksleider aan de deelnemers hun mening te geven over het percen-
tage loten dat zij ten opzichte van Ander zouden moeten krijgen. In de geen-in-
spraak-conditie werd de deelnemers meegedeeld dat zij niet zouden worden ge-
vraagd om hun mening over het percentage loten te geven.

Vervolgens werd de deelnemers meegedeeld dat zij drie loten ontvingen. Hier-
na vond de manipulatie van de uitkomst van de andere deelnemer plaats. In de
ander-beter conditie werd de deelnemers verteld dat Ander vijf loten kreeg. In
de ander-slechter conditie kreeg Ander een lot en in de ander-gelijk conditie
ontving Ander drie loten. In de ander-onbekend conditie werd de deelnemers
niets verteld over het aantal loten dat Ander ontving.

Hierna werd de deelnemers een aantal vragen gesteld. Twee oordelen over de
gevolgde procedure worden hier gepresenteerd: procedurele eerlijkheid werd ge-
meten door de deelnemers te vragen hoe eerlijk zij de manier vonden waarop
het aantal loten dat zij ontvingen was bepaald (1 = zeer oneerlijk; 7 = zeer eer-
lijk). Procedurele tevredenheid werd gemeten door te vragen hoe tevreden men
was over de manier waarop het aantal loten dat men ontving was bepaald (1 =
zeer ontevreden; 7 = zeer tevreden). Belangrijke afhankelijke variabelen in dit
onderzoek waren de uitkomst-oordelen: uitkomst-eerlijkheid werd gemeten
door de deelnemers te vragen hoe eerlijk zij hun drie loten vonden (1 = zeer on-
eerlijk; 7 = zeer eerlijk). Uitkomst-tevredenheid werd bepaald door te vragen
hoe tevreden men was met de drie loten die men ontving 1 = zeer ontevreden;
7 = zeer tevreden).

De belangrijkste resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd in Tabel
1. Allereerst dient opgemerkt te worden dat de procedurele oordelen over de ge-
volgde procedure alleen werden beInvloed door de gemanipuleerde procedure
(er waren alleen zgn. hoofdeffecten van procedure en geen hoofdeffecten van uit-
komst en geen interactie-effecten): zoals verwacht vonden personen die in-

Tabel 1 Procedurele en uitkomst-oordelen in Van den Bos, Lind, Vermunt en Wilke (1997 Ex-
periment 2)

Uitkomst van andere deelnemer

Afhankelijke variabele Procedure Onbekend Beter Slechter Gelijk

Procedurele eerlijkheid Inspraak
Geen inspraak

5.2,
3.4b

4.5,
2.9b

5.3,
3.4b

4.9,
4.0b

Procedurele tevredenheid Inspraak
Geen inspraak

5.4,
2.8b

5.0,
3.2b

5.5,
3.9b

5.1a
4.0b

Uitkomst-eerlijkheid Inspraak 4.7b 2.1d 1.8d 6.2,
Geen inspraak 3.4, 2.4d 2.0d 6.1a

Uitkomst-tevredenheid Inspraak
Geen inspraak

5.1b.,
3.5d

2.3,
2.8e

4.4,,d
5.0c

6.1a
6.0a,b

N.B. In de tabel zijn gemiddelden opgenomen van antwoorden die werden gegeven op 7-
punts Likert-schalen (1 = zeer oneerlijk of zeer ontevreden, 7 = zeer eerlijk of zeer tevreden).
Hogere waarden geven dus een hogere mate van ervaren eerlijkheid van respectievelijk tevre-
denheid met de procedure of uitkomst aan. Per afhankelijke variabele verschillen gemiddel-
den met verschillende indices significant van elkaar (p < .05).
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spraak hadden gekregen de gevolgde procedure eerlijker en waren zii er meet- te-
vreden over dan personen die geen inspraak hadden gekregen.

Wat betreft de uitkomst-oordelen zien we echter in Tabel 1 dat zowel de mani-
pulatie van de uitkomst als de manipulatie van de procedure hierop van invloed
waren (er was sprake van significante interactie-effecten): in overeenstemming
met onze verwachtingen werd (met behulp van Least-Significant Di fference-met-
sen) gevonden dat deelnemers die onbekend waren met de uitkomst van de an-
dere deelnemer bun uitkomst als eerlijker beoordeelden en er meet tevreden
over waren nadat zij inspraak in plaats van geen inspraak hadden gekregen.
Wanneer men echter geinformeerd was over de uitkomst van de andere deelne-
mer (beter, slcchter of gelijk) vonden deelnemers die inspraak hadden gekregen
hun uitkomst even eerlijk en waren zij er even tevreden over als deelnemers die
geen inspraak hadden gekregen.

2.2 Conclusie
De bevindingen van de hierboven samengevatte studie geven een verklaring
voor het ten dat het cerlijk-proces-effect zo vaak is gevonden: mensen hebben
veelal weinig of gecn informatie over de uitkomsten van anderen en in dergelij-
ke situaties maken zij gebruik van procedure-informatie (als het ware een lieu-
ristisch vervangingsmiddel) om zich een nordeel over hun uitkomst te vormen;
dit resulteert in sterke eerlijk-proces-effecten op de uitkomst-oordelen van deze
mensen. Wanneer personen echter geInformeerd zijn over de uitkomst die ie-
mand anders heeft verkregen dan gebruiken zii deze unkomst-informatie en
niet procedure-informatie, um zich een uitkomst-oordeel te vormen, met als ge-
volg dat de uitkomst-oordelen van deze personen zwakke eerlijk-proces-effecten
vertonen. Door te wijzen op informatie-omstandigheden waaronder procedures
sterkere of zwakkere effecten op uitkomst-oordelen sorteren biedt deze studie
een verklaring van het eerlijk-proces-effect en aldus een eerste aanzet tot een i n-
tegratie van de procedurele en distributieve redumardigheidsorientaties.

3 Het eerlijke-uitkomst-effect

De tweede studie die bier wordt besproken (Van den Bos, 1998) had ten opzichte
van de vorige studie als het ware het omgekeerde onderwerp. Centraal in de
tweede studie stood wat hier het eerlijke-uitkornst-effect zal worden genoemd:
het effect dat mensen positiever over procedures oordelen na het krijgen van een
cerlijke in plaats van een oneerlijke uitkomst. In tegenstelling tot het eerlijk-pro-
ces-effect is het eerlijke-uitkomst-effect niet vaak gevonden, hetgeen er weder-
om toe geleid heeft dat procedurele rechtvaardigheidsonderzoekers geneigd zijn
te stellen dat procedures belangrijker zijn dan uitkomsten. Zo vonden Walker,
Lind en Thibaut (1979) in hun onderzoek bijvoorbeeld geen bewijs voor een eer-
lijke-uitkomst-effect maar wel voor een eerlijk-proces-effect. Dit was voor deze
auteurs aanleiding om te concluderen dat een eerlijke-uitkomst-effect niet ge-
vonden kan worden.Walker c.a. (1979) vatten dit als volgt cameo, 'ends' (distribu-
tive justice) cannot justify 'means' (procedural justice) (p. 1416).

Mijn idee was dat een dergelijke conclusie prematuur was (zie ook Daly &
Tripp, 1996 voor de verschillen tussen mijn studie en die van Daly en Tripp,
1996, wordt verwezen naar Van den Bos, 1998). In analogic met de hierboven ge-
presenteerde studie werd de vraag gesteld: welke in formatie hebben mensen tot
hun beschikking wanneer zij zich een oordeel over procedures vormen ? Meest-
al, zo werd aangenomen, hebben mensen de beschikking over procedure-infor-
matie. Zo krijgen deelnemers aan rechtvaardigheidsonderzoek meestal expliciet
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inspraak of geen inspraak (zie bijv. Van den Bos, Lind e.a., 1997). Soms hebben
wij echter geen beschikking over procedure-informatie. Zo kan men bijvoor-
beeld niet worden geInformeerd over de procedure die gevolgd wordt in een be-
paald reorganisatie-proces. Hoe vormen mensen zich in een dergelijke onvolle-
dige informatie-situatie een oordeel over procedures? Mijn idee was dat in een
dergelijke situatie mensen gebruik gaan maken van andere informatie als
heuristisch vervangingsmiddel om zich een procedureel oordeel te vormen.
Met name werd onderzocht of mensen in een dergelijke situatie meer gebruik
zouden gaan maken van uitkomst-informatie dan in een situatie waarin men ex-
pliciet op de hoogte was van de gevolgde procedure. Met andere woorden, ge-
hoopt werd een sterker eerlijke-uitkomst-effect te vinden wanneer personen
geen procedure-informatie hadden gekregen dan wanneer zij dit wel hadden
on t va n gen.

3.1 Methode en resultaten van het onderzoek

Om te onderzoeken of evidentie voor de hierboven weergegeven hypothese
kon worden gevonden werd een soortgelijk experiment als het hierboven be-
schreven onderzoek uitgevoerd (voor een volledig overzicht van de studie, zie
Van den Bos, 1998). Wederom voerden deelnemers taken uit, waarna zij werden
geinformeerd over het aantal taken dat zij hadden verricht en dat de andere deel-
nemer een gelijkwaardig aantal taken had uitgevoerd.

1nformatie over de procedure werd vervolgens gevarieerd. In overeenstem-
ming met Van den Bos, Lind c.a. (1997) kregen de deelnemers in de inspraak-con-
ditie expliciet de mogelijkheid om hun mening te geven over het percentage lo-
ten dat zij ten opzichte van de andere deelnemer zouden moeten krijgen en
werd de deelnemers in de geen-inspraak-conditie meegedeeld dat zij niet zouden
worden gevraagd om hun mening te geven. In aanvulling op Van den Bos, Lind
e.a. 11997) was er cen derde procedure-conditie: in de procedure-onbekend con-
ditie ontvingen deelnemers geen enkele informatie over een inspraak-mogelijk-
heid.

Hierna werd de deelnemers meegedeeld dat zij drie loten ontvingen. Vervol-
gens vond de manipulatie van de uitkomst van de andere deelnemer plaats, wel-
ke in dit onderzoek uit twee condities bestond: in de ander-beter conditie werd
de deelnemers meegedeeld dat de andere deelnemer vijf loten kreeg en in de an-
der-gelijk conditie ontving de andere deelnemer drie loten. Hierna werd de deel-
nemers gevraagd naar hun oordelen over procedure- en uitkomst-eerlijkheid en
-tevreden heid.

De belangrijkste resultaten van deze studie staan vermeld in Tabel 2. Vermel-
denswaardig is ten eerste dat de uitkomst-oordelen alleen werden beInvloed
door de uitkomst-manipulatie (er waren alleen hoofdeffecten van uitkomst en
geen hoofdeffecten van procedure en geen interactie-effecten): zoals verwacht
vonden personen die dezelfde uitkomst als de andere deelnemer hadden gekre-
gen hun uitkomst eerlijker en waren zij er meer tevreden over dan personen die
een slechtere uitkomst dan de andere deelnemer hadden gekregen.

Inspecteren wij de procedure-oordelen in Tabel 2 dan zien wij een geheel an-
der patroon: zowel de manipulatie van de procedure als de manipulatie van de
uitkomst sorteerde effect op de procedurele oordelen (er was sprake van signifi-
came interactie-effecten): in overeenstemming met mijn hypothese werd (met
behulp van Least-Significant Difference-toetsen) gevonden dat deelnemers die
geen expliciete informatie over de procedure hadden ontvangen de procedure
als eerlijker beoordeelden en er meer tevreden over waren nadat zij een gelijke
in plaats van een slechtere uitkomst dan de andere deelnemer hadden gekregen.
Wanneer de deelnemers echter expliciet inspraak of geen inspraak hadden ge-
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Tabel 2 Procedure le en uitkomst-oordelen in Van den Bos (in voorbereiding, Experiment 2)

Afhankelijke variabele Uitkomst van
andere deelnemer

Procedure

Onbekend Inspraak Geen inspraak

Procedurele eerlijkheid Gelijk 6.0,, 5.6,h 3.6,
Beter 2.3d 4.9,, 2-8,dProcedurele tevredenheid Gelijk 5.9, 5.3,h, 3.6,
Beter 2.3d 4.6h 2.8,,d

Uitkomst-eerlijkheid Gelijk 6.0, 6.6a 6.4a
Beter 2.4b 2.1h 2.5b

Uitkomst-tevredenheid Gelijk 5,5a
Beter 2.5b 2.3h 2.7h

N.B. In de tabel zijn gemiddelden opgenomen van antwoorden die werden gegeven op 7-
punts Likert-schalen (1 = zeer oneerlijk of zeer ontevreden, 7 = zeer eerlijk of zeer tevreden).
Hogere waarden geven dus een hogere mate van ervaren eerlijkheid van respectievelijk tevre-
denheid met de procedure of uitkomst aan. Per afhankelijke variabele verschillen gemiddel-
den met verschillende indices significant van elkaar (p < .05).

kregen dan was het effect van de uitkomst-manipulatie op de procedurele oorde-
len minder sterk.

3.2 Conclusie
De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat de conclusie van Walker e.a.
(1979) voorbarig was: wanneer mensen geen informatie over de procedure hell
ben zijn zij meer geneigd om bij het vormen van een procedureel oordeel ge-
bruik te maken van uitkomst-informatie, met als gevolg sterke eerlijke-uit-
komst-effecten op procedurele oordelen. Wanneer men echter wel geinformeerd
is over de gevolgde procedure dan heeft men uitkomst-informatie niet nodig om
zich een oordeel over de procedure te vormen, waardoor procedurele oordelen
zwakkere eerlijke-uitkomst-effecten vertonen. Door te laten zien dat er omstan-
digheden zijn waaronder uitkomst-informatie oordelen over procedures kunnen
beinvloeden, maakt dit onderzoek het mogelijk om een verdere integratie van de
procedurele en distributieve rechtvaardigheidsorWritaties te bewerkstell igen.

4 Algemene conclusie

In dit artikel is ingegaan op de relatie tussen procedurele en distributieve recht-
vaardigheid. Getracht is aan te tonen dat onderzoekers zorgvuldig in kaart moe-
ten brengen 1) welke informatie mensen tot hun beschikking willen hebben en
2) of zij daadwerkelijk over deze informatie heschikken. Het belang van dit alge-
mene punt werd geillustreerd aan de hand van recente studies waarin werd aan-
getoond dat het effect van procedurele en uitkomst-eerlijkheid sterker of zwak-
ker wordt naar gelang de informatie die mensen daadwerkelijk tot hun beschik-
king hebben. De algemene conclusie uit deze studies is dat wanneer de meest
relevante informatie (bijv. billijkheidsinformatie of procedure-informatie; zie
ook Van den Bos, Wilke & Lind, in druk) afwezig is, mensen gebruik maken van
andere informatie om zich een oordeel te vellen over eerlijkheid. Bij dit laatste
kan zowel procedure- als uitkomst-informatie gebruikt worden.

De belangrijkste praktische les die mijns inziens uit dit artikel kan worden ge-
trokken is dat wij er goed aan doen in organisaties en andere situaties ons
af te vragen welke informatie mensen daadwerkelijk tot hun beschikking heb-
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ben. We nicht zijn zij slechts gedeeltelijk geinformeerd, en in dat soort partiele
informatie-situaties maken mensen dus zo leert ons dit artikel gebruik van
heuristische vormen van informatieverwerking. Dit kan ertoe leiden dat men-
sen anders reageren dan wij verwacht hadden en dat er aldus miscommunicatie
en conflicten ontstaan.

De in deze bijdrage samengevatte bevindingen laten zien dat oordelen over
procedures en uitkomsten elkaar kunnen beInvloeden, maar tegelijkertijd als
onafhankelijk van elkaar kunnen worden waargenomen. Gehoopt wordt dat de
in dit artikel gepresenteerde bevindingen en ideeen onderzoekers zal stimule-
ren om de intrigerende relatie tussen procedurele en distributieve rechtvaardig-
heid verder na te gaan. Tevens hoop ik aannemelijk te hebben gemaakt dat met
behulp van de eerlijkheidsheuristiek-theorie (voor een algemeen overzicht, zie
Van den Bos, Lind & Wilke, in druk) vragen kunnen worden opgeworpen (bijv.
'welke informatie hebben mensen daadwerkelijk tot hun beschikking?'), die
onze kennis over sociale rechtvaardigheid aanzienlijk kunnen vergroten. Boven-
dien hoop ik aannemelijk te hebben gemaakt dat, omdat het merendeel van het
sociale rechtvaardigheidsonderzoek gebruik heeft gemaakt van vragenlijsten
(Tyler & Lind, 1992), het zeer inzichtgevend kan zijn om naast vragenlijstonder-
zoek gebruik te maken van experimented onderzoek.

Door omstandigheden te identificeren waaronder procedures en uitkomsten
sterkere of zwakkere effecten bewerkstelligen bieden de hier gepresenteerde be-
vindingen handvatten tot een integratie van procedurele en distributieve recht-
vaardigheidsorientaties. De studies tonen echter ook aan dat oordelen over pro-
cedures en uitkomsten substantieel van elkaar kunnen verschillen. Dit sugge-
reert dat, in tegenstelling tot wat Cropanzano en Ambrose (1996, 1997) hebben
beweerd, integratie van procedurele en distributieve rechtvaardigheid niet impli-
ceert dat procedurele rechtvaardigheid hetzelfde is als distributieve rechtvaar-
digheid: in overeenstemming met eerder onderzoek (bijv Greenberg, 1986;
Sheppard & Lewicki, 1987) kan geconcludeerd worden dat niet alleen weten-
schappers, maar ook 'echte mensen' een onderscheid tussen procedurele en dis-
tributieve rechtvaardigheid maken. Met andere woorden, procedurele en distri-
butieve rechtvaardigheid is niet een pot nat!

Literatuur

Adams, I.S. (1965). Inequity in social exchange. In L.Berkowitz (Red.), Advances in experi-
mental social psychology (Vol. 2, pp. 267-299). New York: Academic Press.

Bos, K. van den (1998). What are we talking about when we talk about no-voice procedu-
res? On the psychology of the fair outcome effect. Manuscript ter publicatie aangebo-
den.

Bos, K. van den, E.A. Lind, R.Vermunt & H.A.M. Wilke (1997). How do I judge my out-
come when I do not know the outcome of others? The psychology of the fair process ef-
fect. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 1034-1046.

Bos, K. van den, E.A. Lind & H.A.M. Wilke (in druk). The psychology of procedural and
distributive justice viewed from the perspective of fairness heuristic theory. In R. Cro-
panzano (Red.), Justice in the workplace: Volume 2 From theory to practice. Mahwah:
Erlbaum.

Bos, K. van den, R.Vermunt & H.A.M. Wilke (1996). The consistency rule and the voice ef-
fect: The influence of expectations on procedural fairness judgements and performan-
ce. European Journal of Social Psychology, 26, 411-428.

Bos, K. van den, R. Vermunt & H.A.M. Wilke (1997). Procedural and distributive justice:
What is fair depends more on what comes first than on what comes next. Journal of Per-
sonality and Social Psychology, 72, 95-104.

Gedrag en Organisatie 1998-11, nr. 6 299

-



Integratie van procedurele en distributieve rechtvaardigheid

Bos, K. van den, H.A.M. Wilke & E.A. Lind (in druk). When do we need procedural fair-
ness? The role of authority's trustworthiness. journal of Personality and Social Psycho-
logy

Bos, K. van den, H.A.M. Wilke, E.A. Lind & R. Vermunt (1998). Evaluating outcomes by
means of the fair process effect: Evidence for different processes in fairness and satis-
faction judgments. journal of Personality and Social Psychology, 74, 1493-1503.

Cropanzano, R. & M.L. Ambrose (1996, April). Procedural and distributive justice are
more similar than you think: A monistic perspective and a research agenda. Paper ge-
presenteerd op The Annual Meeting of the Society for Industrial and Organizational
Psychology San Diego.

Cropanzano, R. & M.L. Ambrose (1997). There is no such thing as procedural justice.
Niet gepubliceerd manuscript.

Daly, J.P. & TM. Tripp (1996). Is outcome fairness used to make procedural fairness judg-
ments when procedural information is inaccessible? Social Justice Research. 9, 327-
349.

Folger, R. & M. Konovsky (1989). Effects of procedural and distributive justice on reactions
to pay raise decisions. Academy of Management Journal. .32, 115-130.

Greenberg, I. (1986). Determinants of perceived fairness of performance evaluations. Jour-
nal of Applied Psychology, 71, 340-342.

Lerner, M.I. & L.A. Whitehead (1980). Procedural justice viewed in the context of justice
motive theory. In G. Mikula (Red.), Justice and social interaction: Experimental and
theoretical contributions from psychological research (pp. 219-256). Bern: Huber.

Lind, E.A., R. Kanter & P.C. Earley (1990). Voice, control, and procedural justice: Instru-
mental and noninstrumental concerns in fairness judgments. Journal of Personality
and Social Psychology, 59, 952-959.

Lind, E.A,, C.T. Kulik, M. Ambrose & MV. De Vera Park (1993). Individual and corporate
dispute resolution: Using procedural fairness as a decision heuristic. Administrative
Science Quarterly 38, 224-251,

Lind, E.A. & T.R. Tyler (1988). The social psychology of procedural justice. New York: Ple-
num.

Rutte, C.G. & D.M. Messick (1995). An integrated model of perceived unfairness in orga-
nizations. Social Justice Research, 8, 239-261.

Sheppard, B.H. & R.I. Lewicki (1987). Toward general principles of managerial fairness. So
cial Justice Research, 1, 161-176.

Tyler, T.R. & A. Caine (WAIL The influence of outcomes and procedures on satisfaction
with formal leaders. Journal of Personality and Social Psychology 41, 642-655.

Tyler, T.R. & R. Folger (1980). Distributional and procedural aspects of satisfaction with ci-
tizen-police encounters. Basic and Applied Social Psychology, 1, 281-292.

Tyler, TR. & E.A. Lind (1992). A relational model of authority in groups. In M. Zanna
(Red.), Advances in experimental social psychology 1Vol. 25, pp. 115-191). San Diego:
Academic Press.

Tyler, T.R., K.A. Rasinski & K.M> McGraw (1985). The influence of perceived injustice
on the endorsement of political leaders. Journal of Applied Social Psychology 15, 700-
725.

Walker, L., E.A. Lind & [Thibaut (1979). The relation between procedural and distributive
justice. Virginia Law Review, 65,1401-1420.

300 Gedrag en Organisatie 1998-11, nr. 6



Integratie van procedurele en distributieve rechtvaardigheid

Summary

Integration of procedural and distributive justice orientations
K. van den Bus, Gedrag & Organisatie, volume 11, December 1998, nr. 6, pag. 292

Procedural justice researchers tend to neglect the importance of outcomes in the
fairness judgment process, and distributive justice researchers tend to neglect
the procedural aspects of social justice. The aim of this article is try to integrate
these two justice orientations by arguing that, in order to understand how people
form judgments about procedural and distributive justice, we have to know what
information is available to people. Studies are discussed that show that this
point can lead to an integration of the procedural and distributive justice orien-
tations. Furthermore, the studies reveal that judgments about procedures can
differ substantially from outcome judgments. This shows that integration does
not imply that procedural justice can be equated with distributive justice.
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