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Samenvatting: In fictieve groepen van vijf personen werden deelnemers (N = 80)
toegewezen aan een positie waarin zij procedurele (d.i. inspraak-) beslissingen
over hun ondergeschikten namen. In navolging van het group-value model van
Lind en Tyler (1988) onderzochten we de invloed die de hoogte van de positie ui-
toefent op procedurele beslissers. Ook werd onderzocht wat de invloed is op pro-
cedurele keuzen van het expliciet aandacht besteden aan prestaties. Gevonden
werd dat deelnemers die expliciet aandacht aan prestaties besteedden minder in-
spraak toestonden dan deelnemers die niet expliciet aandacht aan prestaties be-
steedden. Bovendien werd gevonden dat deelnemers die niet expliciet aandacht
besteedden aan prestaties in een lage positie meer inspraak toestonden dan in
een hoge positie. De invloed van positie was echter minder sterk wanneer deelne-
mers wel expliciet aandacht besteedden aan prestaties. Besproken wordt dat de
bevindingen van dit sociaal rechtvaardigheidsonderzoek verstrekkende implica-
ties kunnen hebben voor de organisatie-praktijk en voor de manier waarop
middle managers met ondergeschikten omgaan.

Trefwoorden: sociale positie, rechtvaardigheid, inspraak

1 Inleiding

Het is bekend dat middle managers vaak worden geconfronteerd met tegenstrij-
dige eisen van hun ondergeschikten en hun bovengeschikten (bijv. Beatty & Lee,
1992; Mintzberg, 1973; Rahim, 1986; Thomas & Schmidt, 1976; Walton, 1987).
Zoals werd geconcludeerd door Kahn (1964; vgl. Sarbin & Allen, 1968) na een uit-
voerig overzicht van rol-conflict studies: 'The experience of role conflict is com-
mon indeed in the work situation. Almost half of our respondents reported being
caught "in the middle" between two conflicting persons or factions' (p. 379). Vaak
hebben de tegenstrijdige eisen die worden gesteld in een rol-conflict betrekking op
een allocatie-beslissing. Aan allocatie-beslissingen is een uitkomst (de allocatie)
en een procedure (de manier waarop de allocatie tot stand komt) te onderschei-
den. Een voorbeeld van een uitkomst van een allocatie-proces is de hoeveelheid
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taken die moet worden afgewerkt door ondergeschikten van de middle manager.
Deze uitkomst kan op verschillende manieren (d.i. met verschillende procedures)
worden bereikt. Een van de belangrijkste manieren waarop beslissingen kunnen
worden genomen is door inspraak toe te kennen aan ondergeschikten (Leventhal,
1980). Vaak stellen onder- en bovengeschikten tegenstrijdige eisen aan de middle
manager hoeveel inspraak hij of zij moet toekennen aan ondergeschikten. Zo zijn
ondergeschikten vaak van mening dat zij er recht op hebben om veel inspraak te
eisen in voor hen belangrijke allocatie-beslissingen. Bovengeschikten, daarente-
gen, zijn vaak van mening dat zij er recht op hebben om te eisen dat onderge-
schikten helemaal geen inspraak moet worden toegekend (door bijvoorbeeld te
stellen dat er geen tijd te verliezen is in het uitvoeren van het werk). Middle ma-
nagers bevinden zich aldus in een conflict tussen hierarchische niveaus. In het
huidige onderzoek gaan we na wat de gevolgen van dit conflict zijn op de manier
waarop personen in een middle management situatie omgaan met ondergeschik-
ten. Omdat de rechtvaardigheidsbenadering zich veel heeft beziggehouden met
dergelijke conflicten (zie Hegtvedt, 1992) gaan we uit van deze benadering.

In een boeiend overzichtsartikel heeft Jerald Greenberg (1987) gewezen op twee
dimensies die aan sociale rechtvaardigheidstheorieen ten grondslag liggen. De eer-
ste dimensie betreft het onderscheid tussen distributieve en procedurele recht-
vaardigheidsorientaties. Distributieve orientaties bestuderen de uitkomsten van
allocatie-beslissingen. Procedure le orientaties gaan na op welke manier deze uit-
komsten tot stand komen. De tweede, en meer onbekende, dimensie betreft het
onderscheid tussen reactieve en proactieve rechtvaardigheidsorientaties. Reactie-
ve orientaties gaan na hoe mensen reageren op (distributieve of procedurele) be-
slissingen. Een onderzoeksvraag in de reactieve orientatie is bijvoorbeeld hoe eer-
lijk of oneerlijk mensen een bepaalde allocatie-beslissing vinden. Proactieve
orientaties, daarentegen, gaan na hoe mensen (distributieve of procedurele) beslis-
singen nemen. Kruisen we deze twee dimensies met elkaar dan ontstaat er een
taxonomie van vier orientaties: reactieve distributieve, proactieve distributieve,
reactieve procedurele en proactieve procedurele rechtvaardigheidsorientaties. Op-
vallend is dat we nauwelijks iets weten van proactieve procedurele rechtvaardig-
heid; met name experimented onderzoek dat nagaat hoe mensen daadwerkelijk
procedurele beslissingen nemen is weinig uitgevoerd (zie Greenberg, 1987).

Om tot theorievorming te komen over proactieve procedurele rechtvaardigheid
kan worden aangesloten bij theorieen van reactieve aard. Een van de belangrijkste
reactieve procedurele rechtvaardigheidstheorieen is het 'group-value model' van
Lind en Tyler (1988). De fundamentele assumptie die ten grondslag ligt aan het
group-value model is afkomstig van de sociale identiteitstheorie en stelt dat men-
sen lidmaatschap van groepen op prijs stellen. Een belangrijk gevolg van deze as-
sumptie, aldus Lind en Tyler, is dat mensen het belangrijk vinden welke status zij
bezitten in de groep. Bovendien stelt het group-value model dat de toepassing van
een procedure mensen informatie geeft over de hoogte van de status die zij inne-
men in de groep (vgl. Tyler, 1989). Wanneer de procedure op een wat negatieve
manier (zie Leventhal, 1980) wordt toegepast dan trekken procedure-ontvangers
de conclusie dat de procedurele beslisser hen een lage status in de groep toedicht.
Wordt de procedure, daarentegen, op een positieve manier toegepast dan trekken
de procedure-ontvangers de conclusie dat de procedurele beslisser hen een hoge
status toedicht. Vervolgens, zo suggereert Tyler (1989), beinvloeden deze status-
oordelen, oordelen over procedurele (on)rechtvaardigheid.

Zoals hierboven opgemerkt moet onderzoek naar proactieve procedurele recht-
vaardigheid zich niet richten op rechtvaardigheidsoordelen over de procedure,
maar op beslissingen over de procedure. Transponeren we het reactieve group-va-
lue model naar onderzoek dat nagaat hoe procedurele beslissingen worden geno-
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men, dan is het interessant te onderzoeken welke invloed groepslidmaatschap ui-
toefent op de procedurele beslissingen van de middle manager in zijn of haar hie-
rarchische conflict-situatie.

De middle manager heeft per definitie te maken met twee groepen: de groep van
leidinggevenden die een hierarchisch hogere plaats inneemt ten opzichte van de
middle manager en de groep van uitvoerenden die een hierarchisch lagere plaats
inneemt ten opzichte van de middle manager. In het hier gepresenteerde experi-
ment worden deelnemers daarom in een middle management positie geplaatst
waarin zij ingeklemd zitten tussen de groep van leidinggevenden en de groep van
uitvoerenden. De uitvoerenden moeten zoveel taken als mogelijk uitvoeren in de
tijd die hen wordt verleend. Er moet een distributieve beslissing worden genomen:
besloten moet worden hoeveel taken de ondergeschikten moeten voltooien. Bo-
vendien, en belangrijker, is het de taak van de deelnemer om een procedurele be-
slissing te nemen: inspraak kan worden toegestaan aan de ondergeschikten om
hun mening te uiten over het aantal taken dat zij moeten voltooien (vgl. Lind,
Kanfer & Early, 1990). De leidinggevenden eisen dat er geen inspraak aan de on-
dergeschikten wordt toegekend en de ondergeschikten eisen dat hen veel inspraak
wordt toegekend. Aangenomen kan worden dat de procedurele beslissing die deel-
nemers nemen een compromis zal zijn tussen deze twee tegenstrijdige eisen (zie
Törnblom, 1992, p. 201).

Gemanipuleerd wordt van welke groep deelnemers lid zijn: deelnemers zijn lid
van ofwel de hoge hitrarchische groep ofwel de lage hierarchische groep. De socia-
le identiteitstheorie veronderstelt dat, omdat personen een positieve sociale iden-
titeit ontlenen aan groepen, zij groepslidmaatschap op prijs stellen. Bovendien
hebben veel sociale identiteitsexperimenten (bijv. Tajfel, Billig, Bundy en Fla-
ment, 1971) aangetoond dat iemands sociale identiteit zijn of haar allocaties bein-
vloedt. Op grond van de sociale identiteitstheorie voorspellen we daarom dat deel-
nemers die zich identificeren met de groep waarvan de leden eisen dat hen een
aanzienlijke hoeveelheid inspraak moet worden toegestaan meer inspraak zullen
toekennen dan deelnemers die zich identificeren met de groep waarvan de leden
eisen dat er geen inspraak moet worden toegestaan.

Naar onze mening moet men echter niet alleen aandacht besteden aan de hie-
rarchische relatie tussen de procedurele beslisser en de procedure-ontvangers. An-
dere belangen en overwegingen moeten ook onderzocht worden. In dit verband
zijn de eisen die organisaties kunnen stellen aan procedurele beslissers erg belang-
rijk. Onderzoek van La Tour, Houlden, Walker en Thibaut (1976) suggereert dat or-
ganisationele omstandigheden vaak tot gevolg hebben dat procedurele beslissers
alleen dan inspraak kunnen toekennen wanneer hun ondergeschikten al begon-
nen zijn met werken. Om de procedurele beslissingen realistischer en minder vrij-
blijvend te onderzoeken is in het hier gepresenteerde experiment besloten om de
tijd die ondergeschikten inspraak wordt verleend af te trekken van de werktijd
van de ondergeschikten. (Voor een experiment dat naging hoe inspraakbeslissin-
gen worden genomen zonder tijdsdruk, zie Van den Bos, Vermunt en Wilke, 1992).
Een andere eis die organisaties vaak stellen aan hun leden is dat het noodzakelijk
is om goed te presteren (vgl. Leventhal, Karuza en Fry, 1980). Omdat in het voor-
liggende experiment de inspraaktijd afgaat van de werktijd van de ondergeschik-
ten is het aannemelijk dat deelnemers die expliciet worden geconfronteerd met de
eis dat het noodzakelijk is dat participanten goed presteren voor minder inspraak
zullen kiezen dan deelnemers die niet expliciet met een dergelijke prestatie-eis
worden geconfronteerd. Bovendien is het bekend dat prestatie een zeer belangrijk
'goal-object' is voor beslissers (zie Törnblom, 1988, p. 156). Het is daarom zeer wel
denkbaar dat het expliciet aandacht besteden aan prestatie de invloed van positie
doet verminderen.
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2 Methode

2.1 Deelnemers en design
Tachtig studenten (35 mannelijk en 45 vrouwelijk) van de Rijksuniversiteit Lei-
den namen deel aan het experiment (in de resultaten werd geen aanwijzing gevon-
den voor sekse-verschillen). Deelnemers kregen 7,50 gulden voor hun medewer-
king. Deelnemers werden random toegewezen aan een van de vier experimentele
cellen van het 2 (Prestatie-eis: afwezig, aanwezig) x 2 (Hierarchische Positie: hoog,
laag) factorieel design.

2.2 Procedure
Deelnemers werd verteld dat ze participeerden in een onderzoek naar het werken
van mensen in computer-netwerken. Bij aankomst in het laboratorium namen
deelnemers plaats in cabines die elk een computerscherm en een toetsenbord be-
vatte. Het laboratorium bevatte acht cabines en deelnemers werd meegedeeld dat
er minimaal vijf participanten aanwezig waren. Bovendien werd deelnemers ver-
teld dat de acht computers met elkaar verbonden waren. De computers werden
gebruikt om de stimulus-informatie te presenteren en om de afhankelijke variabe-
len en de manipulatie-checks te meten.

Deelnemers werd meegedeeld dat ze zouden gaan werken in een groep van vijf
personen (A, B, C, D en E). Hierna werden de posities toegewezen. In werkelijk-
heid werden alle deelnemers toegewezen aan positie B. Hierna werden de taken
van de participanten uitgelegd. De taak van C t/m E was gedurende 15 minuten
het aantal witte en zwarte vierkantjes tellen in figuren waarin verschillend gear-
ceerde vierkantjes voorkwamen. Het aantal figuren dat C t/m E moesten voltooi-
en moest worden vastgesteld. Nadrukkelijk werd deelnemers verteld dat de taak
van B was het nemen van de beslissing hoeveel inspraak C t/m E moest worden
toegekend over deze distributieve beslissing. De procedurele beslissing bestond
uit het kiezen van het aantal minuten dat C t/m E inspraak moest worden ver-
leend. Minimaal 0 minuten en maximaal 10 minuten inspraak kon worden ver-
leend. Het aantal minuten inspraak werd afgetrokken van de werktijd van C t/m
E (bijv. werd 8 minuten inspraak toegekend dan bleef er (15 - 8 =) 7 minuten werk-
tijd over voor C t/m E). Met behulp van een fictieve opinie-peiling werd B meege-
deeld dat A van mening was dat B geen enkele inspraak moest toekennen aan C
t/m E (d.w.z. B moest inspraakoptie 0 kiezen). C t/m E, daarentegen, waren van
mening dat hen maximale inspraak moest worden verleend (d.w.z. B moest in-
spraakoptie 10 kiezen). Bovendien rechtvaardigden A en C t/m E hun inspraak-
voorkeuren in de opinie-peiling.

Nadat B was meegedeeld hoeveel figuren C t/m E hadden afgewerkt in een oe-
fenronde werd B verteld dat C t/m E in staat waren wat meer figuren te tellen dan
ze in de oefenronde hadden gedaan. Hierna werd de procedurele beslissing geno-
men, dat wil zeggen B nam de inspraakbeslissing (0 10 minuten). De inspraakbe-
slissing werd zogenaamd meegedeeld aan C t/m E. In de tussentijd vulden deelne-
mers de manipulatie-checks en de resterende afhankelijke variabelen in. Wanneer
de deelnemers deze vragen hadden beantwoord werd het experiment afgebroken
en werd deelnemers de werkelijke toedracht van het experiment verteld.

Manipulatie van de factoren. Deelnemers in de Prestatie-eis Aanwezig conditie
werd verteld dat B werd geevalueerd hoe B en B's ondergeschikten hadden gepres-
teerd op hun taken. Deelnemers in de Prestatie-eis Afwezig conditie werd alleen
verteld dat B werd geevalueerd hoe B en B's ondergeschikten in het algemeen had-
den gefunctioneerd. Een taart werd beloofd voor de deelnemer met de beste eva-
luatie. In werkelijkheid kregen deelnemers een random evaluatie (varierend van
goed tot zeer goed) en werd een taart verloot onder de deelnemers.
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Deelnemers in de Hoog Hierarchische Positie werd meegedeeld dat zowel A als B
een hoge hierarchische positie innamen en dat C t/m E een lage hierarchische po-
sitie innamen. Verteld werd dat de posities van A en B vergelijkbaar waren met
die van managers. De positie van A was iets hoger dan de positie van B. Daarom
was de positie van A vergelijkbaar met die van een top-manager en was de positie
van B vergelijkbaar met die van een middle manager. De positie van C t/m E was
vergelijkbaar met die van werk-uitvoerders. Benadrukt werd dat A en B de groep
van leiders vormden. C t/m E vormden de groep van werk-uitvoerders.

Deelnemers in de Laag Hierarchische Positie werd meegedeeld dat A een hoge
hierarchische positie innam. B en C t/m E namen een lage hierarchische positie
in. Meegedeeld werd dat A's positie vergelijkbaar was met die van een top-mana-
ger. De positie van B was vergelijkbaar met die van een voorman van de werk-uit-
voerders C t/m E. Benadrukt werd dat A de groep van leiders vormde. B en C t/m
E vormden de groep van werk-uitvoerders.

Afhankelijke variabelen. De procedurele beslissingen van de deelnemers was de
belangrijkste afhankelijke variabele. Deelnemers konden het aantal minuten in-
spraak kiezen met een maximum van 10 minuten en een minimum van 0 minu-
ten. De andere afhankelijke variabelen werden gemeten met behulp van zeven-
punts Likert-schalen. De inductie van de experimentele factoren werd gecheckt
met behulp van vragen met dichotome antwoord-categorieen.

3 Resultaten

3.1 Manipulatie-checks
Deelnemers werd gevraagd op welk aspect zij zouden worden geevalueerd (1 - hoe
zij hun ondergeschikten en zichzelf aan hadden gezet tot goede prestaties; 2 = hoe
zij en hun ondergeschikten in het algemeen hadden gefunctioneerd). Logit-analyse
(zie Fienberg, 1980) leverde een model op met de twee-weg associatie tussen Pres-
tatie-eis en deze manipulatie-check en het eerste-orde effect van de manipulatie-
check. Het model verklaarde de geobserveerde frequenties op adequate wijze (like-
lihood ratio G2(2) = 2.82, p = .24). Van de Prestatie-eis Aanwezig deelnemers gaf
98% aan dat zij zouden worden geevalueerd hoe zij hun ondergeschikten en zich-
zelf hadden aangezet tot goede prestaties. Van de Prestatie-eis Afwezig deelne-
mers antwoordde 98% dat zij zouden worden geevalueerd hoe zij en hun onderge-
schikten in het algemeen hadden gefunctioneerd.

Ook werd deelnemers gevraagd in welke groep zij zich bevonden (1 = in de
groep van leiders; 2 = in de groep van werk-uitvoerders). Logit-analyse leverde een
model op met de twee-weg associatie tussen Hierarchische Positie en deze mani-
pulatie-check en het eerste-orde effect van de manipulatie-check. Het model ver-
klaarde de geobserveerde frequenties op adequate wijze (likelihood ratio G(2) =
3.01, p = .22). Van de Hoog Hierarchische Positie deelnemers gaf 98% aan dat zij
zich in de groep van leiders bevonden; 83% van de Laag Hierarchische Positie
deelnemers gaf aan dat zij zich in de groep van werk-uitvoerders bevonden. Ge-
concludeerd kan worden dat de experimentele factoren op succesvolle wijze zijn
geinduceerd.

3.2 Group-Value variabelen
Omdat sociale identificatie een belangrijke variabele is in het group-value model
werd deelnemers gevraagd of zij het zeer eens (1) of zeer oneens (7) waren met de
uitspraak dat zij zich identificeerden met de groep van leiders. 2 (Prestatie-eis) x 2
(Hierarchische Positie) ANOVA leverde een hoofdeffect op van Hierarchische Po-
sitie (F(1, 76) - 79.99, p < .001; FPrestatie-eis( 76) = 1.63, 11.S.; FPrestatie-eis x Hidrarchi-
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sche Positie < 1). Hoog Hierarchische Positie deelnemers (M = 1.9) identificeerden
zich meer met de groep van leiders dan Laag Hierarchische Positie deelnemers (M
= 4.2).

Ook werd deelnemers gevraagd of zij zich identificeerden met de groep van
werk-uitvoerders. 2 x 2 ANOVA leverde een hoofdeffect van Hierarchische Positie
op (F(1, 76) = 47.86, p < .001; FPrestatie-eis(1, 76) = 2.28, n.s.; FPrestatie-eis x Hidrar-
chische Positie < 1). Laag Hierarchische Positie deelnemers (M = 3.1) identificeerden
zich meer met de groep van werk-uitvoerders dan Hoog Hierarchische Positie
deelnemers (M = 5.3).

Omdat status ook een belangrijke variabele is in het group-value model werd
deelnemers bovendien gevraagd om aan te geven hoeveel status zij ontleenden
aan de groep van leiders (1 = heel erg veel; 7 = heel erg weinig). 2 x 2 ANOVA le-
verde een significant hoofdeffect van Hierarchische Positie op (F(1, 76) = 25.53, p
< .001; FPrestatie-eis(1, 76) = 1.02, n.s.; FPrestatie-eis x Hierarchische Positie < 1). Hoog
Hierarchische Positie deelnemers (M = 3.0) ontleenden meer status aan de groep
van leiders dan Laag Hierarchische Positie deelnemers (M = 4.1).

Deelnemers werd ook gevraagd hoeveel status zij ontleenden aan de groep van
werk-uitvoerders. 2 x 2 ANOVA leverde geen significante effecten op (alle F's < 1).
Deelnemers (M = 3.6) ontleenden een matige hoeveelheid status aan de groep van
werk-uitvoerders. Opgemerkt moet worden dat de afwezigheid van een positie-ef-
fect waarschijnlijk te maken heeft met het feit dat mensen niet graag een lage sta-
tus innemen (zie bijv. Tajfel, 1980).

3.3 Procedurele vadabelen
De belangrijkste afhankelijke variabele was de procedurele beslissing die deelne-
mers namen, dat wil zeggen welke inspraak-optie (0 - 10 minuten) deelnemers ko-
zen. 2 x 2 ANOVA leverde een hoofdeffect op van Prestatie-eis (F(1, 76) = 8.97, p
<.01) en een interactie-effect (F(1, 76) = 4.20, p < .05; FHierarchische Positie(1, 76) =
3.01, n.s.). Inspectie van de gemiddelden (zie Tabel 1) toont aan dat Prestatie-eis
Afwezig deelnemers voor meer inspraak kozen (M = 4.7) dan Prestatie-eis Aanwe-
zig deelnemers (M = 3.8). Het interactie-effect toont aan dat in de Prestatie-eis Af-
wezig conditie Laag Hierarchische Positie deelnemers voor meer inspraak kozen
(M = 5.3) dan Hoog Hierarchische Positie deelnemers (M = 4.1; t(38) = 2.82, p
< .01). Dit effect van Hierarchische Positie is echter afwezig in de Prestatie-eis
Aanwezig conditie, waar Laag Hierarchische Positie deelnemers (M = 3.7) en Hoog
Hierarchische Positie deelnemers (M = 3.8) geen verschillende procedurele beslis-
singen namen (t(38) = -0.21, n.s.).

Tabel 1 Cel-gemiddelden van de inspraakbeslissingen en de inspraakpreferenties (0 - 10 minu-
ten)

Prestatie-eis
Afwezig Aanwezig

Inspraakbeslissingen
Hoge Positie 4.1 3.8
Lage Positie 5.3 3.7
Inspraakpreferenties
Hoge Positie 4.4 4.0
Lage Positie 5.7 3.8

Nadat de procedurele beslissing was genomen werd deelnemers gevraagd om aan
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te geven of zij de procedurele beslissing op een zeer eerlijke (1) of op een zeer
oneerlijke (7) manier hadden genomen. 2 x 2 ANOVA leverde geen significante ef-
fecten op (alle F's < 1). Deelnemers vonden dat zij de procedurele beslissing op een
eerlijke manier hadden genomen (M = 2.4).

Ten slotte werd deelnemers gevraagd aan welke inspraak-optie zij de voorkeur
gaven als middle manager. 2 x 2 ANOVA leverde een significant hoofdeffect op
van Prestatie-eis (F(1, 76) = 6.43, p < .05) en een bijna significant interactie-effect
(F(1, 76) = 3.11, p < .09; FFlierarchische Positie(1, 76) = 1.47, n.s.). Inspectie van de ge-
middelden (zie tabel 1) toont aan dat Prestatie-eis Afwezig deelnemers een prefe-
rentie hadden voor meer inspraak (M = 5.1) in vergelijking met Prestatie-eis Aan-
wezig deelnemers (M = 3.9). Het (bijna significante) interactie-effect suggereert dat
in de Prestatie-eis Afwezig conditie Laag Hierarchische Positie deelnemers een
preferentie hadden voor meer inspraak (M = 5.7) in vergelijking met Hoog Hierar-
chische Positie deelnemers (M = 4.4; t(38) - 2.17, p < .05); dit effect van Hierarchi-
sche Positie is echter afwezig in de Prestatie-eis Aanwezig conditie, waar Laag
Hierarchische Positie deelnemers (M = 3.8) en Hoog Hierarchische Positie deelne-
mers (M = 4.0) geen verschillende inspraakpreferenties hadden (t(38) = -0.38, n.s.).

4 Discussie

Het voorliggende onderzoek toont aan dat procedurele beslissingen afhankelijk
zijn van de situatie waarin zij worden genomen. Ook procedurele preferenties zijn
afhankelijk van situationele kenmerken. Deze bevindingen suggereren dat proac-
tieve procedurele rechtvaardigheid context-afhankelijk is. Deze afhankelijkheid is
in overeenstemming met de andere drie onderscheiden rechtvaardigheidsorienta-
ties (d.i. proactieve distributieve, reactieve distributieve en reactieve procedurele
orientaties). De contingentie-idee is waarschijnlijk het beste weergegeven door
Tyler (1986): 'There is no belief that some single distributive justice rule might be
universally fair. In the case of procedures, this is likely to be true. Rather than fin-
ding some universally procedure for allocating resources or making decisions, dif-
ferent procedures are likely to be seen as fair in differing types of relationships wi-
thin which participants are pursuing different goals' (p. 21).

Onze studie laat bovendien zien dat, terwijl procedurele beslissingen context-af-
hankelijk zijn, deelnemers hun beslissingen onafhankelijk van context eerlijk vin-
den. Dit zou kunnen duiden op twee tegenstrijdige conclusies voor de rechtvaar-
digheidstheorie. De eerste conclusie stelt dat mensen daadwerkelijk op een recht-
vaardige manier handelen en dat rechtvaardigheid een belangrijk motief voor hun
gedrag is. Deze conclusie is, bijvoorbeeld, in overeenstemming met de 'justice
motive theory' van Lerner (1977) en met het gegeven dat veel personen in sociaal
dilemma-situaties altruIstisch handelen (bijv. De Vries & Wilke, 1991). De tweede
conclusie, daarentegen, stelt dat mensen het vaak belangrijker vinden om een im-
pressie van rechtvaardigheid achter te laten dan daadwerkelijk rechtvaardig te
handelen. Dit idee wordt onder andere aangehangen door Reis (1986) die stelt dat
mensen vaak achteraf een etiket van rechtvaardigheid op hun gedrag plakken (zie
ook Bierhoff, 1992; Bies, 1985; Greenberg, 1990; Messick & Sentis, 1983; Messick,
Bloom, Boldizar & Samuelson, 1985). Het lijkt ons duidelijk dat verder onderzoek
naar pro-actieve procedurele rechtvaardigheid dringend gewenst is om vast te stel-
len welke verklaring onze bevindingen heeft bewerkstelligd.

In het voorliggende onderzoek is gebruik gemaakt van de experimentele metho-
de. Zoals elke onderzoeksmethode heeft ook deze methode haar beperkingen (zie
Smith, 1981). Niettemin zijn de bevindingen van het huidige onderzoek relevant
voor de organisatie-praktijk. Zoals aangetoond door rol-theoretisch onderzoek
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(bijv. Kahn, 1964) bevinden personen in organisaties zich vaak in een ingeklemde
positie tussen verschillende partijen. Ook de organisatie-literatuur (bijv.
Mintzberg, 1973) heeft aangetoond dat het middle management zich vaak in een
lastige positie bevindt. Zo hebben Thomas en Schmidt (1976) geopperd dat middle
managers in vergelijking met zowel superieuren als ondergeschikten meer tijd
spenderen aan het oplossen van conflicten. Ander organisatie-onderzoek (bijv.
Walton, 1987) en rol-onderzoek (bijv. Rahim, 1986) heeft bovendien gedemon-
streerd dat de manier waarop middle managers conflicten oplossen grote gevolgen
kan hebben voor het effectief functioneren van organisaties alsmede voor het per-
soonlijk welbevinden van de andere organisatie-leden. Bovendien heeft ook reac-
tief rechtvaardigheidsonderzoek aangetoond dat procedurele beslissingen een be-
langrijke invloed uitoefenen op werknemers. Zo hebben Lind e.a. (1990) aange-
toond dat personen die inspraak wordt toegekend over hoeveel taken zij moeten
vervullen niet alleen de procedure als rechtvaardiger beoordelen, maar ook meer
taken voltooien in vergelijking met personen die geen inspraak wordt verleend.
Onderzoek van Dailey en Kirk (1992) heeft gesuggereerd dat personen die de pro-
cedures in een organisatie als onrechtvaardig beoordelen geneigd zijn de organisa-
tie te verlaten. Mede vanwege dit organisationele belang werd in ons onderzoek
nagegaan hoe de ingeklemde inspraakbeslisser inspraak-conflicten tussen hogeren
en lageren oplost.

Onze bevindingen laten zien dat de hierarchische positie die personen innemen
hun procedurele beslissingen beinvloedt: procedurele beslissers die in onze studie
een lage positie innamen stonden meer inspraak toe aan de ondergeschikten dan
beslissers die een hoge positie innamen. Bovendien beinvloedde de positie van de
procedurele beslisser ook diens percepties van status en sociale identiteit. Heeft
het onderzoek van Lind en Tyler naar het reactieve group-value model aange-
toond dat groepslidmaatschap, gevoelens van sociale identiteit en percepties van
status een belangrijke invloed uitoefenen op procedurele rechtvaardigheidsoorde-
len, ons onderzoek laat zien dat deze variabelen ook belangrijk zijn voor het ne-
men van procedurele beslissingen. Voor de organisatie-praktijk betekent deze be-
vinding dat de hoogte van de positie van de middle manager van invloed is op de
manier waarop hij of zij conflicten tussen superieuren en ondergeschikten oplost.
Wil men als partij in het conflict haar zin krijgen dan suggereert deze bevinding
dat men er goed aan doet bij de beslisser de indruk te wekken dat hij of zij bij deze
partij (en niet bij de andere partij) behoort.

Bovendien suggereert ons onderzoek dat het aandacht besteden aan prestaties
een belangrijk doel kan zijn voor procedurele beslissers: inspraakbeslissers die ex-
pliciet aandacht besteedden aan prestatie stonden minder inspraak toe aan de on-
dergeschikten in vergelijking met inspraakbeslissers die niet expliciet aandacht
besteedden aan prestatie. Bovendien toont het voorliggende onderzoek aan dat dit
doel een grote invloed kan uitoefenen op beslisgedrag. In het huidige onderzoek
deed het expliciet aandacht besteden aan prestatie zelfs de invloed van hierarchische
positie teniet. Deze bevinding zou kunnen betekenen dat Leventhal e.a. (1980) gelijk
hebben met hun opmerking dat rechtvaardigheidsonderzoekers naast rechtvaardig-
heid aandacht moeten besteden aan andere 'goal-objects'. Rechtvaardigheid is belang-
rijk voor mensen, maar andere zaken kunnen ook heel belangrijk zijn. Omdat het
stellen van prestatie-eisen een belangrijk voorbeeld is van de eisen die in organisaties
vaak aan ingeklemde beslissers worden gesteld suggereert deze bevinding bovendien
dat organisationele eisen sterk de manier beinvloeden waarop inspraak- en andere
conflicten worden opgelost. Concluderend kan worden gesteld dat de taak van
middle managers zeker niet een gemakkelijke is: verschillende groepen in de orga-
nisatie proberen veel invloed op hen uit te oefenen, zijzelf laten zich beinvloeden-
bijvoorbeeld door de positie die zij innemen en door de prestatie-druk waaraan zij

386 Gedrag en Organisatie 1993-6, nr. 6



Procedure le beslissingen in hierarchische conflictsituaties

bloot staan-en hun beslissingen kunnen desastreuze gevolgen voor de organisatie
en haar leden hebben. Gehoopt wordt dat ons onderzoek kan bijdragen aan het
minder moeilijk maken van de taak van de middle manager.
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Summary

Procedural decisions in situations of hierarchical conflict: the influence of posi-
tion and performance
K. van den Bos, R. Vermunt and H.A.M. Wilke, Gedrag en Organisatie, volume 6,
December 1993, nr. 6, p. 379

In fictitious five-person groups, subjects (N = 80) were placed in a position in
which they made procedural (i.e., voice) decisions about their subordinates. Borro-
wing from the group-value model of Lind and Tyler (1988), we investigated the in-
fluence of hierarchial position on procedural decision makers. Furthermore, the
influence of performance demand on procedural choice was investigated. It was
found that subjects who explicitly paid attention to performance chose for less
voice compared to subjects who not explicitly paid attention to performance. Fur-
thermore, it was found that subjects who not explicitly paid attention to perfor-
mance chose for more voice when in a low position than when in a high position.
The influence of position, however, was less strong when subjects explicitly paid
attention to performance. It will be discussed that the findings of this social justi-
ce study may have far-reaching implications for organizational practice and for
how middle managers treat subordinates.
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