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Proefpersonen vernamen dat ondergeschikten van mening waren dat hen
inspraak moest worden toegestaan terwijl superieuren van mening waren dat
geen inspraak moest worden toegestaan. In overeenstemming met de voorspelling door het groepswaarde-model werd gevonden dat nadat proefpersonen toegewezen waren aan de groep van uitvoerenden zij meer inspraak toestonden in vergelijking met een eerdere situatie waarin zij nog niet op de
hoogte waren van hun groepslidmaatschap.

In de sociale rechtvaardigheidsliteratuur wordt gewoonlijk een onderscheid
gemaakt worden tussen distributieve en procedurele rechtvaardigheid. Distributieve rechtvaardigheid heeft betrekking op het verdelen van uitkomsten.
Een voorbeeld van een uitkomst is het aantal taken dat ondergeschikten dienen te voltooien. Procedure le rechtvaardigheid, daarentegen, heeft betrekking
op de manier waarop uitkomsten bepaald worden. Een voorbeeld van een
procedure is of ondergeschikten inspraak krijgen in de beslissing over het
aantal taken dat zij moeten voltooien. Hoe personen reageren op procedures
(bijv. wel of niet inspraak krijgen) is vaak onderzocht. Zo toonden Lind,
Kanfer en Early (1990) aan dat proefpersonen die inspraak kregen in de beslissing over het aantal taken dat zij dienden te voltooien, niet alleen de procedure als rechtvaardiger beoordeelden, maar ook harder werkten op de daarop volgende taken in vergelijking met proefpersonen die geen inspraak kregen. Het nemen van procedurele beslissingen (bijv. inspraakbeslissingen) is
daarentegen veel minder vaak onderzocht en dit is in het voorliggende artikel
het onderwerp van onderzoek.
Een belangrijke procedurele rechtvaardigheidstheorie is het groepswaardemodel van Tyler en Lind (1992). Het belangrijkste punt dat Tyler en Lind
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met dit model maken is dat de procedure die een groep voorstaat als prototypisch wordt gezien voor de fundamentele waarden die de groep reflecteert.
Een groep die bijvoorbeeld inspraak toestaat aan haar leden geeft een andere

houding ten opzichte van de leden weer dan een groep die geen inspraak
toestaat. Tyler en Lind beargumenteren dat deze prototypiciteit impliceert dat
groepsleden veel waarde hechten aan de procedure die hun groep voorstaat en
dat het voor hen van groot belang is om zich aan de procedure van de groep
te conformeren. Voor onderzoek naar procedurele beslissingen suggereert het
groepswaarde-model dat het zinvol is te onderzoeken wat de implicaties zijn

van het lidmaatschap van een groep die een bepaalde procedure voorstaat
versus het lidmaatschap van een andere groep die een andere procedure voor-

staat. Zoals Tyler en Lind (1992, p. 143) hebben opgemerkt is deze vraag
thans door het groepswaarde-model nog niet aan de orde gesteld.
Een eerste aanzet tot onderzoek naar procedurele beslissingen in dergelijke
conflict-situaties vormt het experiment van Van den Bos, Vermunt en Wilke
(1993). In dit experiment werden proefpersonen toegewezen aan een positie
(B) waarin zij zich bevonden tussen een superieur (A) en ondergeschikten (C,

D en E). Een distributieve beslissing moest worden genomen: Het aantal
taken dat ondergeschikten dienden te voltooien moest worden vastgesteld. De

taak van de proefpersonen was het nemen van de procedurele beslissing:
Inspraak kon worden toegestaan aan de ondergeschikten om hun mening te
geven over het aantal te voltooien taken. Een maximum van 10 minuten en
een minimum van 0 minuten inspraaktijd kon worden toegestaan. Bovendien
werd proefpersonen meegedeeld dat de ondergeschikten van mening waren

dat hen de maximale inspraaktijd (10 minuten) moest worden toegestaan,
terwijI de superieur van mening was dat het minimum aan inspraaktijd (0
minuten) moest worden toegestaan. Gemanipuleerd werd van welke hierarchi-

sche groep proefpersonen lid waren: In de Hoge Groep conditie vormden
proefpersonen (B) en A de groep van leidinggevenden en vormden C, D en E
de groep van werkuitvoerenden. In de Lage Groep conditie vormden proefpersonen (B) en C, D en E de groep van werkuitvoerenden en vormde A de
groep van leidinggevenden. Zoals op basis van het groepswaarde-model is te
verwachten werd gevonden dat proefpersonen die lid waren van de groep van
werkuitvoerenden meer inspraak toestonden dan proefpersonen die lid waren

van de groep van leidinggevenden. De bevindingen van Van den Bos e.a.
suggereren aldus een effect van hidrarchisch groepslidmaatschap op procedurele beslissingen in situaties waarin groepen verschillende procedures voorstaan.

In de huidige studie hadden we echter een belangrijke reden om het onderzoek van Van den Bos e.a. (1993) uit te breiden. Deze reden werd ontleend
aan een andere belangrijke procedurele rechtvaardigheidstheorie: de theorie
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van Rawls (1971). In zijn opvatting over een rechtvaardige inrichting van de
samenleving poneert Rawls de stelling dat procedurele beslissingen genomen
moeten worden door personen die onwetend zijn omtrent hun positie (d.i.
'behind a veil of ignorance'), omdat deze personen die procedurele beslissing
zullen nemen die in het belang is van de meest behoeftigen. Het onderscheid
tussen beslissingen genomen voor of achter een 'veil of ignorance' is vaak
onderwerp van rechtvaardigheidsonderzoek geweest. In het voorliggende
onderzoek willen wij onze aandacht echter richten op een tweede en vaak
genegeerd onderdeel van Rawls' theorie. Rawls heeft namelijk ook beargumenteerd dat mensen na het nemen van een procedurele beslissing -waarin zij
onwetend waren omtrent hun categorisatie- terugkeren naar de maatschappij
en aldus gecategoriseerd beslissingen nemen.
Deze tweede afleiding van Rawls (1971) werd onderzocht door twee fases
in te richten. In de eerste fase werd proefpersonen de experimentele situatie
-analoog aan die van Van den Bos e.a. (1993)- uitgelegd, maar werd proefpersonen niet verteld of zij tot de groep van leidinggevenden of tot de groep
van uitvoerenden zouden gaan behoren. Nadat proefpersonen een procedurele
beslissing hadden genomen begon de tweede fase. Hierin werden proefpersonen toegewezen aan de hoge dan wel de lage groep waarna zij werden gevraagd een tweede procedurele beslissing te nemen. Het groepswaarde-model
doet verwachten dat proefpersonen die in de eerste fase nog in onwetendheid
verkeerden, zich in de tweede fase ofwel met de groep van leidinggevenden
ofwel met de groep van uitvoerenden -afhankelijk van de specifieke toewijzing- zullen identificeren en dat deze identificatie de procedurele beslissingen
in de tweede fase zal beInvloeden. Deze overweging resulteerde in de voorspelling dat proefpersonen in de tweede fase toegewezen aan de lage groep
meer inspraak zouden toestaan in de tweede fase dan in de eerste fase en dat
proefpersonen toegewezen aan de hoge groep minder inspraak zouden toestaan in de tweede fase dan in de eerste fase. Voor de proefpersonen die in
de tweede fase werden toegewezen aan de lage groep kon echter een alternatieve voorspelling worden gedaan. Rawls' theorie doet namelijk verwachten
dat proefpersonen in de eerste fase procedurele beslissingen zullen nemen die
in het voordeel zijn van degenen die daar het meest behoefte aan hebben: de
ondergeschikten. Dit impliceerde dat proefpersonen die in de tweede fase
toegewezen werden aan de lage groep niet meer inspraak zouden toestaan in
de tweede fase dan in de eerste fase.
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Methode
Proefpersonen en design
Veertig studenten van de Rijksuniversiteit Leiden namen deel aan het experiment en kregen 10 gulden voor hun medewerking. Proefpersonen werden op
willekeurige wijze toegewezen aan één van de tussen-proefpersonen cellen
van het 2 tussen-proefpersonen (Hidrarchische Groep: hoog, laag) x 2 binnenproefpersonen (Fase: fase 1, fase 2) design.

Procedure
Proefpersonen werd verteld dat ze participeerden in een onderzoek naar het
werken van mensen in computer-netwerken. Bij aankomst in het laboratorium
namen proefpersonen plaats in cabines die elk een computerscherm en een
toetsenbord bevatte. Proefpersonen werd meegedeeld dat de computers met
elkaar verbonden waren. De computers werden gebruikt om de stimulus-informatie te presenteren en om de afhankelijke variabelen en de controles op
de manipulaties te meten.
Proefpersonen werd meegedeeld dat ze zouden gaan werken in een groep
van zes personen (A, B, C, D, E en F). Meegedeeld werd dat de positie van
A te vergelijken was met die van een top-manager en dat de positie van B te
vergelijken was met die van een midden-manager. De positie van C was te

vergelijken met die van een voorman van de werkuitvoerders D, E en F.
Benadrukt werd dat A en B de groep van leidinggevenden vormden en dat C
t/m F de groep van werkuitvoerders vormden.
In Fase / waren proefpersonen nog niet daadwerkelijk toegewezen aan
een positie. Wel werd proefpersonen meegedeeld dat zij zouden worden toe-

gewezen aan positie B of aan positie C; aan welke van de twee posities
proefpersonen zouden worden toegewezen was nog niet meegedeeld. Hierna
werd de taak van D t/m F uitgelegd: Het gedurende 15 minuten tellen van het
aantal witte en zwarte vierkantjes in figuren waarin verschillend gearceerde
vierkantjes voorkwamen. Het aantal figuren dat D t/m F dienden te voltooien

moest worden vastgesteld. Dit was de distributieve beslissing. Over deze
distributieve beslissing kon inspraak aan D t/m F worden toegestaan. Dit was
de procedurele beslissing. De procedurele beslissing bestond uit het kiezen
van het aantal minuten dat D t/m F inspraak werd verleend. Minimaal 0 minuten en maximaal 10 minuten inspraak kon worden verleend. Met behulp
van een fictieve opinie-peiling werd proefpersonen meegedeeld dat A van
mening was dat de proefpersoon geen enkele inspraak moest toekennen aan D
t/m F (0 minuten inspraaktijd). D t/m F, daarentegen, waren van mening dat
hen maximale inspraak moest worden verleend (10 minuten inspraaktijd).
Teneinde de procedurele beslissingen realistischer en minder vrijblijvend te
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onderzoeken en in overeenstemming met Van den Bos e.a. (1993) werd het

aantal minuten inspraaktijd afgetrokken van de werktijd van D t/m F en
rechtvaardigden A en D t/m F hun inspraakvoorkeuren in de opinie-peiling.
Nadat proefpersonen was meegedeeld dat D t/m F 90 figuren hadden afge-

werkt in een oefenronde werd hen meegedeeld dat ze de meest eerlijke inspraakbeslissing moesten nemen (zie Törnblom, 1992). Hierna werd proefper-

sonen gevraagd: 'Hoeveel minuten (0-10) inspraaktijd kent U aan D t/m F
toe?' Vervolgens beantwoordden proefpersonen vragen die de manipulaties
van Fase 1 controleerden.
Hierna begon Fase 2 waarin proefpersonen ten eerste daadwerkelijk wer-

den toegewezen aan een positie. Proefpersonen in de Hoge Groep conditie
werden toegewezen aan positie B; proefpersonen in de Lage Groep conditie
werden toegewezen aan positie C. Hierna werd proefpersonen meegedeeld dat
de procedurele beslissing gemaakt in Fase 1 niet was meegedeeld aan D t/m
F. Vervolgens werden proefpersonen gethstrueerd om de meest eerlijke proce-

durele beslissing te nemen, waarna zij de procedurele beslissing namen;
proefpersonen werd gevraagd: 'Hoeveel minuten (0-10) inspraaktijd kent U
nu aan D t/m F toe?' Nadat proefpersonen de vragen die de manipulaties van
Fase 2 controleerden hadden beantwoord werd het experiment beeindigd.
Vervolgens werd proefpersonen de werkelijke toedracht van het experiment
verteld en werden zij betaald voor hun participatie.

Resultaten
Controle op de manipulaties
In zowel Fase 1 als Fase 2 werd proefpersonen gevraagd of zij het sterk eens
(1) of sterk oneens (7) waren met de uitspraak dat zij zich identificeerden met
de groep van leidinggevenden. Een 2 (Hierarchische Groep) x 2 (Fase) MANOVA met herhaalde metingen op de laatste factor leverde zowel een interactie-effect (F(1, 38) = 79.41, p < .001) als een hoofdeffect van Groep (F(1,
38) = 60.22, p < .001) op. In de Hoge Groep conditie identificeerden proefpersonen zich meer met de groep van leidinggevenden in de tweede fase (M

= 1.4) dan in de eerste fase (M = 3.4; 1(19) = 6.32, p < .001). In de Lage
Groep conditie identificeerden proefpersonen zich minder met de groep van
leidinggevenden in de tweede fase (M = 5.8) dan in de eerste fase (M = 3.5;
t(19) = -6.32, p < .001).
Proefpersonen werd ook gevraagd of zij zich identificeerden met de groep
van werkuitvoerders. Een 2 x 2 MANOVA leverde een interactie-effect (F(1,
38) = 76.42, p < .001) en een hoofdeffect van Groep (F(1, 38) = 48.79, p <
.001) op. In de Lage Groep conditie identificeerden proefpersonen zich meer
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met de groep van werkuitvoerders in de tweede fase (M = 2.0) dan in de
eerste fase (M = 4.8; 1(19) = 6.76, p < .001). In de Hoge Groep conditie
identificeerden proefpersonen zich minder met de groep van werkuitvoerders
in de tweede fase (M = 6.4) dan in de eerste fase (M = 4.6; t(19) = -5.55, p <
.001). Geconcludeerd kan worden dat de factoren op succesvolle wijze geinduceerd werden.
Procedurele beslissingen
Een 2 (Hierarchische Groep) x 2 (Fase) MANOVA met herhaalde metingen

op de laatste factor leverde een interactie-effect op (F(1, 38) = 9.53, p <
.001). Belangrijker dan dit interactie-effect was echter de toetsing van onze
voorspellingen: In de Lage Groep conditie stonden proefpersonen meer inspraak toe in de tweede fase (M = 4.5) dan in de eerste fase (M = 3.9; ((19) =
-2.67, p < .01; zie ook Figuur 1). Bovendien werd enige evidentie gevonden
dat in de Hoge Groep conditie proefpersonen minder inspraak toestonden in
de tweede fase (M = 3.9) dan in de eerste fase (M = 4.1; 1(19) = 1.56, p <
.07).

Discussie

Onze bevindingen suggereren dat proefpersonen die in een eerste fase onwetend waren omtrent hun groepslidmaatschap en in een tweede fase werden
toegewezen aan een hoge hierarchische groep van leidinggevenden minder
inspraak toestonden in de tweede fase dan in de eerste fase. Dit effect was
echter marginaal significant. Hoe kunnen we dit verklaren? Een aannemelijke
verklaring lijkt te kunnen worden verkregen uit het distributieve rechtvaardigheidsonderzoek van Tornblom (1992). Törnblom heeft aangetoond dat mensen minder gemakkelijk negatieve uitkomsten dan positieve uitkomsten verdelen. Ons onderzoek lijkt deze bevinding van het distributieve rechtvaardigheidsonderzoek naar het procedurele domein te generaliseren: Blijkbaar vinden mensen het minder gemakkelijk om een negatieve procedurele beslissing
(bijv. het geven van minder inspraak in een tweede fase) dan een positieve
procedurele beslissing (bijv. het geven van meer inspraak in een tweede fase)
te nemen.
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Figuur 1: Procedure le beslissingen (0-10 minuten inspraaktijd toegestaan aan
ondergeschikten) als een functie van Hidrarchische Groep en Fase

Het belangrijkste resultaat van de voorliggende studie was dat proefpersonen
die in de eerste fase onwetend waren en die vervolgens in de tweede fase
werden toegewezen aan een lage hierarchische groep van werkuitvoerenden
meer inspraak toestonden in de tweede fase dan in de eerste fase. Deze bevinding is in overeenstemming met wat het groepswaarde-model van Tyler en
Lind (1992) deed verwachten. De theorie van Rawls (1971) deed echter een
ander resultaat verwachten. Immers, Rawls heeft de stelling geponeerd dat
personen die onwetend zijn omtrent hun positie die procedurele beslissingen
zullen nemen die in het belang zijn van de lagere groep en dat personen zich
vervolgens zullen houden aan deze procedurele beslissingen nadat zij gecategoriseerd zijn geraakt. Ook al moet erkend worden dat onze experimentele

manipulatie wellicht niet volledig de onwetendheid omtrent categorisatie
-zoals beschreven door Rawls (1971)- crederde, onze bevindingen lijken uit te
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wijzen dat er geen ondersteuning werd gevonden voor deze stelling van
Rawls. Bovendien kan geconcludeerd worden dat, waar Tyler en Lind's
groepswaarde-model heeft aangetoond dat procedurele rechtvaardigheidsoordelen beInvloed worden door hiararchisch groepslidmaatschap, ons onderzoek
aantoont dat ook procedurele beslissingen beinvloed worden door hidrarchisch
groepslidmaatschap. Deze invloed van hidrarchisch groepslidmaatschap is niet
alleen aantoonbaar tussen hidrarchisch hoog of laag gecategoriseerde personen, maar ook binnen personen die eerst onwetend waren en vervolgens bekend raakten met hun hidrarchisch groepslidmaatschap.
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