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In het huidige onderzoek wordt beargumenteerd dat de reacties van mensen op
procedures beInvloed worden door informatie die de interpretatie van procedures
vergemakkelijkt. Na informatie dat de autoriteit partijdig is in het voordeel van een
ander individu komt men daarom eerder tot de conclusie dat een negatieve procedure
oneerlijk was. De resultaten waren ondersteunend voor deze gedachtengang.
Procedures werden extreem oneerlijk beoordeeld als men geen inspraak kreeg van een
negatief partijdige proefleider. Geconcludeerd wordt dat informatie dat de autoriteit
partijdig is een negatieve procedure inzichtelijk maakt, waardoor het gemakkelijker is
een oordeel van oneerlijkheid te vormen.

Op een eerlijke manier behandeld worden (procedurele rechtvaardigheid) wordt in veel
sociale situaties zeer belangrijk gevonden door mensen. Vooral inspraakmogelijkheden
worden in dit kader positief beoordeeld: Na inspraak volgen eerder positieve reacties
dan na geen inspraak (Lind & Tyler, 1988). Recentelijk is echter beargumenteerd dat
mensen sterker negatief op oneerlijkheid dan positief op eerlijkheid reageren. In het
huidige onderzoek bestuderen we daarom karakteristieken van een autoriteit welke ertoe
leiden dat een procedure als oneerlijk beoordeeld wordt. Hiertoe ontlenen we inzichten
aan een belangrijke sociale rechtvaardigheidstheorie: de eerlijkheidsheuristiektheorie
(Van den Bos e.a., 1997).

De eerlijkheidsheuristiektheorie is een cognitief model van waargenomen
rechtvaardigheid dat ingaat op de vraag hoe mensen zich eerlijkheidsoordelen vormen.
Een belangrijke aanname in dit model is dat mensen vaak niet beschikken over
belangrijke informatie om zich een oordeel over eerlijkheid of oneerlijkheid te vormen
(zoals bijvoorbeeld de uitkomsten van anderen; Van den Bos e.a., 1997). In dergelijke
situaties stelt de eerlijkheidsheuristiektheorie dat men eerlijkheidsinformatie als een
heuristisch vervangmiddel gebruikt om de situatie in te schatten en tot een
eerlijkheidsoordeel te komen.

Vaak heeft men dus alleen beschikking over procedure-informatie om zich een
eerlijkheidsoordeel te vormen. Op basis hiervan stellen wij dat het enigszins moeilijk is
voor mensen om iets als oneerlijk te bestempelen op basis van alleen negatieve
procedure-informatie. Hoewel mensen een geen-inspraakprocedure in het algemeen als
negatief zullen ervaren, is het tot op zekere hoogte vaak onduidelijk of de procedure
daarmee ook oneerlijk is omdat de implicaties ervan onduidelijk zijn. Dat wil zeggen,
omdat overige informatie vaak ontbreekt kan het tot op zekere hoogte onduidelijk zijn
waarom een autoriteit iemand geen inspraak heeft gegeven. Daarom beargumenteren
wij dat de reacties van mensen op negatieve procedures beInvloed worden door
informatie die behulpzaam is bij de interpretatie van negatieve procedures.
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Vanuit dit oogpunt stellen wij hier dat mensen een negatieve procedure gemakkelijker
als oneerlijk kunnen bestempelen als de autoriteit een partijdige houding heeft in het
voordeel van een ander individu (vanaf nu "negatief partijdig" genoemd). Na informatie
dat een autoriteit negatief partijdig is kan een negatieve procedure immers geinterpre-
teerd worden in termen van de bedoelingen van de autoriteit: Het individu kan dan af-
leiden dat de autoriteit hem of haar opzettelijk oneerlijk behandelde. Met andere woor-
den, de informatie dat een autoriteit negatief partijdig is vergemakkelijkt de interpretatie
van negatieve procedures, waarna het gemakkelijker is zich een oordeel van oneerlijk-
heid te vormen. Volgens deze gedachtengang vergemakkelijkt informatie over negatieve
partijdigheid daarom niet de interpretatie van positieve procedures (inspraak). Negatieve
partijdigheid biedt immers geen inzicht in de implicaties van positieve procedures. Als
gevolg hiervan heefl informatie over negatieve partijdigheid invloed op eerlijkheidsoor-
delen na geen inspraak, maar niet na inspraak. Daarom verwachtten wij dat eerlijk-
heidsoordelen na een geen-inspraakprocedure negatiever zouden zijn als de proefleider
negatief partijdig was dan wanneer de proefleider partijdig was in het voordeel van een
invididu (vanaf nu "positief partijdig" genoemd) of onpartijdig was (Hypothese 1).

Belangrijk is dat deze hypothese gebaseerd is op de gedachtengang dat informatie
over partijdigheid op zichzelf geen eerlijkheidsinformatie vormt, maar eerder een
karakteristiek van de autoriteit die eerlijkheidsinformatie inzichtelijk kan maken. Het is
interessant om onderzoek naar deze hypothese te verrichten omdat zij gecontrasteerd
kan worden met het idee dat informatie over partijdigheid op zichzelf relevante
eerlijkheidsinformatie vormt. In dit geval zou beredeneerd moeten worden dat na
informatie over partijdigheid deelnemers minder op procedure-informatie zullen letten
om de situatie in te schatten. Procedures zijn dan minder nodig om tot een
eerlijkheidsoordeel te komen. Als gevolg zal men binnen deze gedachtengang
eerlijkheidsoordelen voornamelijk baseren op de informatie over (on)partijdigheid en
zal men vervolgens nauwelijks meer beInvloed worden door procedure-informatie.
Daarom kan als alternatief voorspeld worden dat zowel inspraak- als geen-
inspraakprocedures negatiever beoordeeld worden als de proefleider negatief partijdig is
dan als de proefleider positief partijdig of onpartijdig is (Hypothese

Om onze ideden te toetsen werd als eerste de houding van de proefleider ten
opzichte van de deelnemers zelf gemanipuleerd: We varieerden of de proefleider een
positieve of negatieve valentie had ten opzichte van de deelnemers door deelnemers te
informeren dat de proefleider veel versus geen waarde zou hechten aan de belangen van
de deelnemer. Vervolgens manipuleerden we of de proefleider partijdig was door te
varidren of de proefleider consistent of inconsistent was tussen personen: Deelnemers
werden gdnformeerd dat de proefleider een gelijke versus een tegenovergestelde
waarde zou hechten aan de belangen van een andere deelnemer. Tenslotte werd de
procedure (inspraak versus geen inspraak) gevarieerd. De afhankelijke variabele was
waargenomen procedurele rechtvaardigheid.

Methode

Proefpersonen en experimenteel ontwerp
De hypotheses werden getoetst middels een 2 (Valentie: positief vs. negatief) x 2
(Consistentie tussen personen: consistent vs. inconsistent) x 2 (Procedure: inspraak vs.
geen inspraak) ontwerp. Deelnemers waren 157 studenten van de Universiteit Leiden
(34 mannen, 127 vrouwen) en ontvingen Fl. 7.50 voor hun deelname aan het
experiment.
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Experimentele procedure
Het experiment, dat plaats vond achter een computer en in afgesloten hokjes, werd
geIntroduceerd als een onderzoek naar hoe mensen taken verrichten. Deelnemers
werden geInformeerd dat een andere persoon tegelijkertijd deelnam aan het onderzoek.
Deze persoon werd gedurende het onderzoek "Ander" genoemd. Tevens werd verteld
dat de proefleider tijdens het onderzoek via het computernetwerk boodschappen naar de
deelnemers kon sturen.

Vervolgens werd de experimentele procedure uitgelegd aan de deelnemers.
Deelnemers zouden eerst in twee rondes taken uitvoeren: een oefenronde van twee
minuten en een werkronde van tien minuten. Verder zou er na het onderzoek een loterij
plaats vinden onder alle deelnemers, met een prijs van Fl. 100,-. De proefleider moest
onder alle deelnemers in totaal 200 lootjes verdelen. Na de taken zou de
onderzoeksleider een aantal van deze lootjes verdelen onder de deelnemer en Ander.

Daarna werd de Valentiemanipulatie geinduceerd. De deelnemers werden
geInformeerd dat de onderzoeksleider veel versus geen waarde zou hechten aan de
belangen van de deelnemer.

Hierna volgde de manipulatie van Consistentie tussen personen. In de consistente
conditie werden de deelnemers geinformeerd dat de proefleider een gelijke waarde
hechtte aan de belangen van Ander en van de deelnemer zelf. In de inconsistente
conditie werden de deelnemers geInformeerd dat de proefleider een tegenovergestelde
waarde hechtte aan de belangen van Ander dan aan de belangen van de deelnemer zelf.

Vervolgens werkten de deelnemers aan de taken, welke het tellen van vakjes in
figuren inhielden (zie Van den Bos e.a., 1997). Na de werkronde werden alle
deelnemers geinformeerd dat ze een gelijkwaardig aantal taken hadden uitgevoerd als
Ander en dat de proefleider nu een aantal lootjes zou verdelen tussen de deelnemer en
Ander.

Vervolgens werd de manipulatie van Procedure geInduceerd. In de inspraak-
conditie vroeg de proefleider, door middel van het computernetwerk, het percentage
lootjes in te toetsen dat de deelnemer vond te moeten krijgen in verhouding tot Ander.
In de geen inspraak-conditie kregen deelnemers de boodschap dat ze dit percentage niet
in mochten toetsen.

Hierna werden alle deelnemers geInformeerd dat ze drie lootjes kregen. Vervol-
gens werden de afhankelijke variabelen en controles op de manipulaties gemeten. De
afhankelijke variabele was een schaal met procedurele oordelen. Deze schaal bestond
uit drie items (gemeten op zevenpunts-Likertschalen) die maten hoe eerlijk, rechtvaar-
dig en terecht men de mate vond waarin men zijn of haar mening mocht uiten over de
verdeling van de lootjes (1 = zeer oneerlijk, onrechtvaardig, resp. onterecht, 7 = zeer
eerlijk, rechtvaardig, resp. terecht; a = .96). Als controle op de valentiemanipulatie
werd de vraag gesteld "In welke mate hechtte de proefleider waarde aan jouw belan-
gen?" (1 = zeer weinig, 7 = zeer veel). Om te controleren of de manipulatie van Consis-
tentie tussen personen succesvol was als operationalisatie van de mate waarin de proef-
leider als partijdig werd waargenomen werd een partijdigheidsschaal met drie items
afgenomen: "Denk je dat de proefleider partijdig is?", "Denk je dat de proefleider objec-
tief is?" (gehercodeerd) en "Hoe oprecht was de proefleider in wat hij je vertelde?" (ge-
hercodeerd; 1 = helemaal niet, 7 = heel erg; a = .72). De manipulatie van Procedure
werd gecontroleerd met een schaal bestaande uit twee items: "Kreeg jij de mogelijkheid
je mening te uiten over de verdeling van de lootjes?" (1 = nee, 7 = ja) en "In welke mate
kreeg jij de mogelijkheid je mening te uiten over de verdeling van de lootjes?" (1 = he-
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lemaal niet, 7 = heel erg; a = .91). Na afloop kregen de deelnemers uitleg over het ex-
periment en werden ze bedankt en betaald voor hun deelname.

Resultaten

Controles op de manipulaties
De experimentele manipulaties zijn gecontroleerd met 2 x 2 x 2 ANOVA's. Op de con-
trole van de valentiemanipulatie vonden we een hoofdeffect van Valentie, F(1, 149) =
253.69, p < .001. In de positieve valentieconditie dachten deelnemers dat de proefleider
meer waarde hechtte aan hun belangen (M = 5.85) dan in de negatieve valentieconditie
(M = 1.95). Daarnaast was er een onverwacht hoofdeffect van Procedure, F(1, 149) =
5.57, p < .05. Deelnemers die inspraak kregen vonden dat de proefleider iets meer
waarde hechtte aan hun belangen (M = 4.19) dan deelnemers die geen inspraak kregen
(M 3.61). Zowel het hoofdeffect van Consistentie tussen personen en al de interactie-
effecten waren niet significant. Het effect van Procedure verschilde dus niet per valen-
tieconditie. Tevens was het effect van Procedure zeer klein (12 = .04).

Op de partijdigheidsschaal vonden we alleen een significant hoofdeffect van Con-
sistentie tussen personen, F(1, 149) = 7.46, p < .001. Deelnemers in de inconsistente
conditie beoordeelden de proefleider als partijdiger (M = 5.08) dan deelnemers in de
consistente conditie (M = 2.67). Dit laat zien dat Consistentie tussen personen een suc-
cesvolle operationalisatie was van de mate waarin de proefleider als partijdig werd
waargenomen.

Op de controle van procedure vonden we alleen een significant hoofdeffect van
procedure, F(1, 149) = 735.10,p < .001. In de inspraakconditie namen deelnemers meer
mogelijkheden waar om hun mening te uiten (M = 6.18) dan in de geen inspraakconditie
(M = 1.18). Op basis van deze analyses concluderen wij dat onze manipulaties zijn
waargenomen zoals bedoeld. Tevens merken we op dat het het effect van procedure zo
sterk was dat het een onbedoeld effect op de valentie-controle bewerkstelligde, maar dat
deze invloed onafhankelijk van de andere manipulaties was.

Procedurele oordelen
Een 2 x 2 x 2 ANOVA op de schaal met procedurele oordelen leverde een sterk signifi-
cant hoofdeffect op van Procedure, F(1, 149) = 208.50, p < .001. Zoals verwacht wer-
den inspraakprocedures als eerlijker beoordeeld (M = 5.55) dan geen-
inspraakprocedures (M = 2.42). Verder vonden we een hoofdeffect van Valentie, F(1,
149) = 4.14, p < .05. In de positieve valentieconditie werd de procedure als eerlijker
beoordeeld (M = 4.21) dan in de negatieve valentieconditie (M = 3.77). Belangrijker is
echter dat we een significante driewegs-interactie vonden, F(1, 149) = 8.30, p < .006.
Zoals verwacht was de interactie tussen Consistentie tussen personen en Procedure sig-
nificant binnen de negatieve valentieconditie, F(1, 149) = 10.26, p < .003, maar niet
binnen de positieve valentieconditie, F < 1. De celgemiddelden worden weergegeven in
Tabel 1. Zoals blijkt uit Duncan's toets voor meervoudige vergelijking tussen cellen (p
< .05) en in overeenstemming met Hypothese 1 werden na inspraakprocedures geen
significante verschillen gevonden tussen de valentie- en consistentie-condities, maar
werden na geen-inspraakprocedures de meest negatieve beoordelingen gegeven in de
negatief inconsistente conditie (dus als de proefleider negatief partijdig was).
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Tabel 1: Procedure le oordelen als functie van Valentie, Consistentie tussen personen
en Procedure.

Valentie

Positief Negatief

Procedure Inconsistent Consistent Inconsistent Consistent

Inspraak

Geen inspraak

5.57,

2.93b

5.74,

2.58b

5.87a

1.53,

5.02a

2.65b

Noot: Hogere scores geven positievere procedurele rechtvaardigheidsoordelen weer. Gemiddelden met
verschillende indices verschillen significant volgens Duncan's toets voor meervoudige vergelij-
king tussen cellen (p < .05).

Discussie

De resultaten ondersteunden onze en niet de alternatieve voorspelling. Informatie over
negatieve partijdigheid had een sterke invloed op eerlijkheidsoordelen na een negatieve
procedure (geen inspraak), maar niet na een positieve procedure (inspraak). Dit sugge-
reert dat deelnemers partijdigheidsinformatie gebruikten bij het interpreteren van de
negatieve procedure. Geconcludeerd kan daarom worden dat informatie over partijdig-
heid mensen bdnvloedt doordat het de interpretatie van een negatieve procedure ver-
gemakkelijkt.

Het is belangrijk te benadrukken dat partijdigheid niet gelijkgesteld kan worden
aan een negatieve procedure. Het concept partijdigheid in de huidige studie moet eerder
gezien worden als een kenmerk van de autoriteit die een negatieve procedure inzichte-
lijk maakt. Het is daarom niet verrassend dat we geen hoofdeffect van Consistentie tus-
sen personen vonden op de procedure-oordelen. Dit moet niet opgevat worden als een
teken dat de consistentie-manipulatie gefaald heeft. Onze manipulatie-controles tonen
duidelijk aan dat deelnemers de proefleider als partijdiger beoordeelden in de inconsis-
tente dan in de consistente condities. Bovendien vonden we de bedoelde effecten van
Consistentie tussen personen op onze afhankelijke variabelen.

In de huidige studie hebben we expliciet gerefereerd naar 'negatieve' procedures
in plaats van naar 'oneerlijke' procedures. Hiermee wilden we benadrukken dat geen
inspraak niet altijd duidelijk oneerlijk is voor mensen. Hoewel geen inspraak meestal als
minder eerlijk beoordeeld wordt dan inspraak, is het vaak tot op zekere hoogte onduide-
lijk waarom men geen inspraak krijgt en wat dat impliceert. Dit suggereert dat het in
veel situaties nog enigszins moeilijk is een negatieve procedure als zeer oneerlijk te
definidren. Het is derhalve beter om negatieve en oneerlijke procedures als verschillen-
de concepten te zien.
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