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waren uitgelegd, zouden zij vijf minuten oefenen met de taken, waarna zij
daaraan 30 minuten zouden werkcn. Nadat de oefenronde was be6 indigd en
voordat de werkronde was begonnen zou de proefleider aan de proefperso-
nen meedelen hoeveel taken zij moesten gaan verrichten in de werkronde.

Vervolgens werden de verwachtingen gemanipuleerd: In de conditie
waarin inspraak werd verwacht werd proefpersonen meegedeeld dat, na
afloop van de oefenronde, en voordat de proefleider had beslist over het
aantal taken, zij hun mening zouden mogen geven over het aantal in de
werkronde te verrichten taken. In de conditie waarin géén inspraak werd
verwacht werden de proefpersonen ingelicht dat zij hun mening over het
aantal te verrichten taken niet zouden mogen geven. In de conditie waarin
verwachtingen afwezig waren werden proefpersonen niet ingelicht over
mogelijkheden om hun mening over het aantal te verrichten taken te uiten.

Hierna werden de taken uitgelegd aan de proefpersonen: Aan de rechter-
bovenkant van het computerscherm werden figuren gepresenteerd. Elke
figuur bestond uit 36 vierkantjes en een vierkantje was gevuld met een van
de acht mogelijke arceringen. Aan de linkerbovenkant van het scherm werd
een van de arceringen gepresenteerd en proefpersonen moesten tellen hoe
vaak deze arcering voorkwam in de figuur aan de rechterbovenkant van het
scherm. In de oefenronde en in de werkronde werd de tijd die proefperso-
nen in een ronde resteerde weergegeven aan de linkeronderkant van het
scherm. Het aantal in een ronde verrichte taken (d.i. hoeveel figuren de
proefpersoon had afgewerkt) werd aan de rechteronderkant van het scherm
weergegeven.

Vervolgens werd de vijf minuten durende oefenronde gestart. Nadat deze
was afgelopen werd gemanipuleerd welke procedure de proefpersonen ont-
vingen: In de conditie waarin inspraak werd ontvangen vroeg de proefleider
(zogenaamd) met behulp van het computernetwerk aan de proefpersonen
om aan te geven hoeveel taken zij naar hun mening dienden te gaan ver-
richten in de 30 minuten durende werkronde (in werkelijkheid was alle
stimulus-informatie geprogrammeerd). In de conditie waarin gjén inspraak
werd ontvangen werd proefpersonen meegedeeld dat hen niet werd ge-
vraagd om aan te geven hoeveel taken zij naar hun mening dienden te gaan
verrichten in de werkronde.

Hierop volgend deelde de proefleider aan de proefpersonen mee hoeveel
taken zij in de werkronde dienden te gaan verrichten (hierbij werd de sug-
gestie vermeden dat dit aantal taken was beInvloed door wat proefpersonen
in de, eventuele, inspraakronde hadden geuit). In werkelijkheid werd dit
aantal door de computer berekend: Het aantal taken dat door een proefper-
soon in de oefenronde was verricht werd met acht vermenigvuldigd waarna
zes taken van het resulterende aantal werden afgetrokken (uit vooronder-
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zoek was gebleken dat dit resulteerde in een erg moeilijk, maar haalbaar
doel; vgl. Lind e.a., 1990). Vervolgens werd de werkronde gestart. Na af-
loop van deze 30 minuten beantwoordden proefpersonen de vragen die de
manipulaties controleerden en die de afhankelijke variabelen maten. Ten-
slotte werden proefpersonen ingelicht over de bedoeling van het experiment
en werden zij betaald voor hun deelname.

Resultaten en discussie

Controle op de manipulaties
Om te achterhalen of de procedure die aan proefpersonen werd beloofd
correct was geinduceerd werd proefpersonen gevraagd om op een 7-punts
Likert-schaal aan te geven of zij het eens waren met de stelling dat zij niet
waren geinformeerd over mogelijkheden om hun mening over het aantal in
de werkronde te verrichten taken te uiten (1 = sterk mee oneens; 7 = sterk
mee eens). Een 3 x 2 ANOVA leverde alleen een hoofdeffect van Verwach-
tingen op (F(2, 126) = 63.86, p < .001). De contrast-toets resulteerde ook in
een significant effect (1(126) = 11.28, p < .001): Proefpersonen in de condi-
tie waarin verwachtingen afwezig waren, waren het meer eens met de stel-
ling (M = 4.59) dan proefpersonen in de andere twee condities (M = 1.27).

Proefpersonen werd ook gevraagd of zij het eens waren met de stelling
dat hen was meegedeeld dat zij in de gelegenheid zouden worden gesteld
om hun mening te geven over het aantal te verrichten taken. Een ANOVA
leverde alleen een hoofdeffect van Verwachtingen op (F(2, 126) = 696.55,
p < .001). Proefpersonen die inspraak verwachtten waren het meer eens met
de stelling (M = 6.61) dan proefpersonen in de andere twee condities (M =
1.38; 1(126) = 37.32, p < .001).

Bovendien werd proefpersonen gevraagd of zij het eens waren met de
stelling dat hen was meegedeeld dat zij niet in de gelegenheid zouden wor-
den gesteld om hun mening te geven over het aantal te verrichten taken.
Een ANOVA resulteerde alleen in een hoofdeffect van Verwachtingen (F(2,
126) = 498.29, p < .001). In de conditie waarin was meegedeeld géén in-
spraak te verwachten waren proefpersonen het meer eens met de stelling (M
= 6.84) dan in de andere twee condities (M = 1.58; 1(126) = 31.49, p <
.001).

Om na te gaan of de inductie van de ontvangen procedure was geslaagd
werd proefpersonen gevraagd of zij het eens waren met de stelling dat zij
hun mening hadden mogen geven over het aantal in de werkronde te ver-
richten taken. Een ANOVA leverde alleen een hoofdeffect van Ontvangen
Procedure op (F(1, 126) = 167.94, p < .001): Proefpersonen die inspraak
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ontvingen waren het meer eens met de stelling (M = 5.28) dan proefperso-
nen die geen inspraak ontvingen (M = 1.38).

Proefpersonen werd ook gevraagd of zij het eens waren met de stelling
dat zij hun mening niet hadden mogen geven over het aantal te verrichten
taken. Een ANOVA resulteerde alleen in een hoofdeffect van Ontvangen
Procedure (F(1, 126) = 85.00, p < .001): Proefpersonen die géén inspraak
ontvingen waren het meer eens met de stelling (M = 6.05) dan proefperso-
nen die inspraak ontvingen (M = 2.80). Geconcludeerd kan worden dat de
manipulaties werden waargenomen zoals bedoeld.

Procedurele eerlijkheidsoordelen
Proefpersonen werd gevraagd om op een 7-punts Likert-schaal (1 = zeer
oneerlijk; 7 = zeer eerlijk) aan te geven hoe eerlijk zij het gevolgde beslis-
singsproces vonden. De gemiddelden worden in Tabel 2 gepresenteerd. Een
3 x 2 ANOVA leverde het voorspelde interactie-effect op (F(2, 126) =
81.31, p < .001; Fverwaehtingen(25 126) = 8.69, p <. 001; Fontvangen(1, 126) =
37.62, p < .001). De drie voorspelde contrasten waren ook significant: In de
conditie waarin verwachtingen afwezig waren vonden proefpersonen het
eerlijker wanneer zij inspraak dan wanneer zij geen inspraak hadden gekre-
gen (1(126) = 6.61, p < .001). Ook in de conditie waarin inspraak werd
verwacht vonden proefpersonen de gevolgde procedure eerlijker wanneer zij
inspraak dan wanneer zij geen inspraak hadden gekregen (1(126) = 10.62, p
< .001). Wanneer daarentegen was meegedeeld géén inspraak-mogelijkheid
te verwachten vonden proefpersonen de gevolgde procedure minder eerlijk
wanneer zij inspraak in plaats van geen inspraak hadden gekregen (1(126) =
-6.61, p < .001).

Tabel 2: Procedurele eerlijkheidsoordelen Experiment 2
(I = zeer oneerlijk; 7 = zeer eerlijk)

Ontvangen

Verwachtingen

Afwezig Inspraak Geen Inspraak

lnspraak
Geen lnspraak

5.82,
327b

5.77,
168b

3.55b

6.09,

N.B. Per kolom verschillen gemiddelden met een verschillende index
significant van elkaar (p < .001).

1

-
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Pres Wiles
Gecontroleerd werd of de prestaties van proefpersonen in de vijf minuten
durende oefenronde niet verschilden per conditie. Een 3 x 2 ANOVA uitge-
voerd over het aantal in de oefenronde verrichtte taken leverde geen signifi-
cante effecten op (Fotvangen Pr dare( 126) = 3.30, n.s., andere F's < 1). Ge-
concludeerd kan worden dat het aantal taken dat door de proefpersonen in
de oefenronde werd verricht niet verschilde per conditie (M = 29.24). Bo-
vendien kan geconcludeerd worden -aangezien het doel (d.i. het aantal taken
dat proefpersonen in de 30 minuten durende werkronde dienden te verrich-
ten) lineair gerelateerd was aan het aantal verrichte taken in de oefenronde-
dat er géén doel-verschillen waren per conditie (M = 227.94).

Een 3 x 2 ANOVA over het aantal taken dat door de proefpersonen
werd verricht in de 30 minuten durende werkronde (zie Tabel 3 voor de
gemiddelden per conditie) leverde de voorspelde interactie op (F(2, 126) =
21.62, p < .001; andere F's < 1). De voorspelde contrasten waren ook sig-
nificant: In de conditie waarin verwachtingen afwezig waren verrichtten
proefpersonen meer taken wanneer zij inspraak in plaats van geen inspraak
hadden gekregen (1(126) = 3.01, p < .01). Ook wanneer inspraak was ver-
wacht verrichtten proefpersonen meer taken wanneer zij inspraak hadden
gekregen dan wanneer zij geen inspraak hadden gekregen (1(126) = 2.79, p
< .01). In de conditie waarin daarentegen was meegedeeld géén inspraak te
verwachten verrichtten proefpersonen minder taken wanneer zij inspraak
hadden gekregen dan wanneer zij geen inspraak hadden gekregen (1(126) =
-5.15, p < .001).

Tabel 3: Prestaties - Experiment 2
(aantal taken verricht in 30 minuten)

Ontvangen

Verwachtingen

Afwezig Inspraak Geen Inspraak

Inspraak
Geen Inspraak

156.64.
144.18,

157.23,
145.68b

141.001)

162.27,

N.B. Per kolom verschillen gemiddelden met een verschillende index
significant van elkaar (p < .01).
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De procedurele eerlijkheidsbevindingen van Experiment 2 zijn in overeen-
stemming met onze voorspellingen. Geconcludeerd kan dan ook worden dat
niet alleen wanneer mensen een hypothetische situatie beoordelen (Experi-
ment 1), maar ook wanneer zij zich daadwerkelijk in een situatie bevinden
(Experiment 2), de consistentie-regel het inspraak-effect beinvloedt. Boven-
dien werd in Experiment 2 evidentie gevonden voor een positief verband
tussen procedurele eerlijkheidsoordelen en daaropvolgende gedragingen:
Wanneer inspraak-verwachtingen afwezig waren (vgl. Lind e.a., 1990) en
wanneer personen inspraak verwachtten, presteerden zij in de werkronde
beter wanneer zij inspraak in plaats van geen inspraak hadden gekregen.
Personen die daarentegen was meegedeeld géén inspraak-mogelijkheid te
verwachten presteerden slechter wanneer zij inspraak in plaats van geen
inspraak hadden gekregen. Tenslotte dient vermeld te worden dat de corre-
latie tussen procedurele eerlijkheidsoordelen en taak-prestaties positief was
(r(132) = .41, p < .001). Geconcludeerd kan worden dat de verwachtingen
van mensen niet alleen een grote invloed uitoefenen op hun procedurele
eerlijkheidsoordelen, maar ook op hun taak-prestaties.

Algemene discussie

Het inspraak-effect is 'the best-documented phenomenon in procedural jus-
tice research' (Lind e.a., 1990, p. 952). Het zal dan ook geen verbazing
wekken als wij stellen dat de meest interessante bevinding van onze bijdra-
ge is dat personen die was meegedeeld geen inspraak-mogelijkheid te ver-
wachten de procedure minder eerlijk vinden alsmede minder hard werken
wanneer zij vervolgens wel in plaats van geen inspraak krijgen. Tot dusver
was het experiment van Folger (1977) de enige procedurele rechtvaardig-
heidsstudie waarin ook aangetoond werd dat mensen inspraak krijgen soms
minder eerlijk vinden dan geen inspraak krijgen. In Folger's experiment
speelden proefpersonen tien ronden waarin ze stelselmatig ofwel inspraak
kregen ofwel geen inspraak kregen en in elke ronde werden deze proce-
dures gevolgd door, voor de proefpersoon, ongunstige betalingen. Folger
concludeerde dat alleen wanneer mensen gefrustreerd zijn geraakt over hun
inspraak-mogelijkheden zij een inspraak-procedure minder eerlijk zullen
vinden dan een procedure die hen geen inspraak verleent. In alle andere
omstandigheden (waarin mensen niet gefrustreerd zijn geraakt over de aan
hen verleende inspraak-mogelijkheid) zouden zij inspraak eerlijker vinden
dan geen inspraak (zie Lind & Tyler, 1988, pp. 179-186, voor een soortge-
lijke conclusie). Ons onderzoek suggereert echter dat dit niet het geval hoeft
te zijn: Zonder dat mensen gefrustreerd hoeven zijn geraakt kunnen zij
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inspraak als minder eerlijk beoordelen dan geen inspraak; namelijk wanneer
deze personen is meegedeeld géén inspraak-mogelijkheid te verwachten.

Een voorbehoud is hier echter wel op zijn plaats. Een belangrijk concep-
tueel punt is namelijk dat de procedurele verwachtingen in de hier gerap-
porteerde experimenten erg expliciet waren. Het kan veel uitmaken of je
iets verteld wordt dat later onjuist blijkt te zijn of dat je als nadenkend indi-
vidu verwachtingen hebt opgebouwd over wat gaat gebeuren en dat deze
-impliciete- verwachtingen onjuist blijken. Desalniettemin menen wij dat
onze studie aantoont dat niet alleen met betrekking tot distributieve recht-
vaardigheid (zie bijv. Greenberg, 1982; Crosby, 1976), maar ook met be-
trekking tot procedurele rechtvaardigheid een afwijking van wat werd ver-
wacht -zelfs al bevoordeelt dit de persoon in kwestie- leidt tot een reductie
in waargenomen eerlijkheid. Geconcludeerd kan dan ook worden dat óók
voor procedurele rechtvaardigheid geldt dat of mensen iets wel of niet
rechtvaardig vinden bepaald wordt doordat wel of niet voldaan is aan hun
verwachtingen (vgl. Furby, 1986).

Behalve in de procedurele rechtvaardigheidsliteratuur zijn de reacties van
personen op het krijgen van inspraak ook vaak beschreven in de literatuur
die bekend staat als de Participation in Decision-Making (PDM) literatuur.
Locke en Schweiger (1979) hebben een beroemd overzichtsartikel over deze
literatuur geschreven waarin zij hebben geconcludeerd dat wanneer organi-
satieleden inspraak krijgen dit voor de organisatie en haar leden niet alleen
positieve, maar ook negatieve gevolgen kan hebben. Als gevolg van deze
conclusie zijn deze auteurs teleurgesteld over de PDM-literatuur en stellen
zij voor om de mechanismen te onderzoeken welke de (positieve en nega-
tieve) gevolgen van het krijgen van inspraak bewerkstelligen. Door de in-
vloed van verwachtingen op procedurele eerlijkheidsoordelen en taak-pres-
taties te onderzoeken benadrukt onze bijdrage een van de mogelijke mecha-
nismen die ten grondslag liggen aan de reacties van mensen op het krijgen
van inspraak.
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Samenvatting

In een laboratorium-experiment werd proefpersonen middels een consistente
of inconsistente procedure de mogelijkheid ontnomen om mee te doen aan
een tweede taak waarmee zij veel of weinig extra geld konden verdienen.
Proefpersonen konden vervolgens zelf hun verdiende geld pakken; de indruk
werd gewekt dat de proefleider niet na kon gaan hoeveel geld ze hadden
meegenomen. Bij een inconsistente procedure namen proefpersonen vaker
meer geld dan waar ze recht op hadden. De hoogte van het extra te verdie-
nen geldbedrag had geen significant effect op normovertredend gedrag. De
gehanteerde procedure bleek dus een effect te hebben op de mate waarin
proefpersonen tot normovertredend gedrag overgingen.

In de sociale rechtvaardigheidsliteratuur wordt een onderscheid gemaakt
tussen rechtvaardigheid van de verdeling van uitkomsten (distributieve
rechtvaardigheid) en de wijze waarop de verdeling van uitkomsten tot stand
komt (procedurele rechtvaardigheid). Reacties van mensen op onbillijke of
negatieve uitkomsten worden mede bepaald door de procedure die is gehan-
teerd bij de toekenning van de uitkomsten (zie Hollinger en Clark; 1983).
Zo vond Tyler (1990) dat mensen bij rechtszaken negatieve uitkomsten
beter accepteerden wanneer de procedure bij de rechtsgang als rechtvaardig
werd gezien, maar ontevredener waren met een negatieve uitkomst wanneer
men de procedure als onrechtvaardig beoordeelde. Een onrechtvaardige
procedure beinvloedde tevens het beeld dat men had van het rechtssysteem,
de gepercipieerde legitimiteit ervan en de mate waarin men bereid was zich
te conformeren aan de wet. In Nederlands onderzoek (van Schie en Wieg-

* Correspondentie: Jacqueline Modde, Fac. WMW, Universiteit Twente, Postbus 217, 7500 AE
schede.
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In twee experimenten werd proefpersonen meegedeeld (door middel van
scenario's of door middel van het experimentele paradigma van Lind, Kan-
fer en Early, 1990) een inspraak-mogelijkheid te verwachten, werd meege-
deeld glen inspraak-mogelijkheid te verwachten, of waren verwachtingen
over inspraak afwezig. Vervolgens kregen proefpersonen inspraak of geen
inspraak Wanneer verwachtingen afwezig waren en wanneer inspraak werd
verwacht vonden proefpersonen de gevolgde procedure in beide experimen-
ten eerlijker wanneer zij inspraak dan wanneer zij geen inspraak kregen.
Proefpersonen die daarentegen was meegedeeld glen inspraak-mogelijkheid
te verwachten vonden de gevolgde procedure minder eerlijk wanneer zy
inspraak kregen dan wanneer zij geen inspraak kregen. In Experiment 2
beihvloedden deze manipulaties bovendien het aantal taken dat door proef-
personen werd verricht.

In de literatuur over sociale rechtvaardigheid wordt gewoonlijk een onder-
scheid gemaakt tussen distributieve en procedurele rechtvaardigheid. In het
distributieve rechtvaardigheidsonderzoek wordt nagegaan hoe eerlijk uit-
komsten verdeeld worden terwijI men in het procedurele rechtvaardigheids-
onderzoek nagaat hoe eerlijk de manier is waarop deze uitkomsten tot stand
komen. De belangrijkste bevinding in het procedurele rechtvaardigheidson-
derzoek is dat personen die in een beslissingsproces inspraak krijgen de
gevolgde procedure eerlijker vinden dan personen die geen inspraak krijgen
(Lind, Kanfer & Early, 1990; Lind & Tyler, 1988; Thibaut & Walker,
1975). Deze bevinding zal hier worden aangeduid als het inspraak-effect.

Lind e.a. (1990) hebben een experimenteel paradigma ontwikkeld dat het
mogelijk maakt het inspraak-effect te onderzoeken. In dit paradigma gaan

* Correspondentieadres: Kees van den Bos, Vakgroep Sociale en Organisatiepsychologie, Rijksuniver-
siteit Leiden, Postbus 9555, 2300 RB Leiden, E-mail: BOSVD@RULFSW.LeidenUniv.nl.
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proefpersonen in een werkronde taken verrichten en beslist de proefleider
hoeveel taken de proefpersonen in de werkronde dienen te verrichten. Nadat
proelpersonen in een oefenronde met de taken bekend zijn geraakt wordt de
procedure die proefpersonen ontvangen gemanipuleerd: Proefpersonen krij-
gen de mogelijkheid om aan te geven hoeveel taken zij naar hun mening in
de werkronde dienen te verrichten of zij krijgen deze mogelijkheid niet. De
bevindingen van Lind e.a. lieten een inspraak-effect zien: Proefpersonen die
inspraak kregen vonden de gevolgde procedure eerlijker dan proefpersonen
die geen inspraak kregen. Bovendien vonden Lind e.a. dat de experimentele
manipulaties de taak-prestaties van de proefpersonen beinvloedden: Proef-
personen die inspraak hadden gekregen verrichtten in de werkronde meer
taken dan proefpersonen die geen inspraak hadden gekregen.

Tot dusver heeft het onderzoek naar het inspraak-effect zich beperkt tot
situaties waarin mensen van tevoren niet geinformeerd waren of zij later

wel of niet een inspraak-mogelijkheid zouden krijgen. Zo waren in het be-
gin van het Lind e.a. (1990) experiment inspraak-verwachtingen afwezig;
pas nadat de oefenronde was afgelopen kregen proefpersonen onverwacht
een inspraak-mogelijkheid of kregen zij die mogelijkheid niet. In de voor-
liggende bijdrage willen wij het inspraak-onderzoek uitbreiden naar omstan-
digheden waarin mensen wel verwachtingen hebben over welke procedure
zij in de nabije toekomst zullen ontvangen. Vanwege twee redenen is dit
een belangrijk onderwerp.

De belangrijkste reden om de invloed van verwachtingen op procedurele
eerlijkheidsoordelen na te gaan is een theoretische, en kan worden ontleend
aan het distributieve rechtvaardigheidsonderzoek. De invloed van verwach-
tingen op (distributieve) eerlijkheidsoordelen is in dit onderzoeksdomein
vaak onderzocht door de reacties van mensen na te gaan die een bepaalde

geldelijke beloning voor hun prestaties verwachten en vervolgens dat bedrag
ook krijgen, meer dan dat bedrag krijgen, of minder dan dat bedrag krijgen.

Greenberg (1982) heeft het onderzoek in dit gebied geinventariseerd waarna
hij niet alleen concludeerde dat mensen het minder eerlijk lijken te vinden
om te weinig betaald dan om billijk betaald te worden, maar ook -al is het
bewijs niet ondubbelzinnig (zie bijv. Lawler, 1968)- dat mensen het minder
eerlijk lijken te vinden om teveel betaald dan om billijk betaald te worden.

Ook in ander distributief onderzoek wordt veel belang gehecht aan de in-
vloed van verwachtingen op het welbevinden van personen. Zo is een klas-
sieke bevinding in de relatieve deprivatie-literatuur (zie Crosby, 1976, voor

een overzicht) dat personen die objectief gezien beter af waren dan andere
personen zich toch minder prettig voelden dan deze anderen (Stouffer,
Suchman, DeVinney, Star & Williams, 1949). Deze bevinding wordt ver-
klaard door er op te wijzen dat de ontevreden mensen verwacht hadden
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meer te krijgen dan datgene wat ze daadwerkelijk hebben gekregen. Na een
overzicht van deze en andere bevindingen uit de distributieve rechtvaardig-
heidsliteratuur heeft Furby (1986) dan ook geconcludeerd dat 'meeting ex-
pectations is central in the definition of justice' (p. 183).

Ten tweede zijn verwachtingen over procedures belangrijk omdat het
aannemelijk lijkt dat mensen in het dagelijks leven vaker verwachtingen
zullen hebben ontwikkeld over de te volgen procedure dan dat zij geen idee
hebben welke procedure gevolgd zal gaan worden. Zo zullen werknemers
van participatieve organisaties verwachten dat hun leidinggevende hen in-
spraak zal toestaan terwijI werknemers van autocratische organisaties géén
inspraak zullen verwachten. De vraag kan dan ook gesteld worden tot welke
differentiEle effecten verwachtingen over procedures -bijv. als gevolg van
de organisatie-structuur- kunnen leiden. Dit laatste zullen we hieronder uit-
werken waarbij betoogd zal worden dat het introduceren van verwachtingen
het inspraak-effect in een geheel ander perspectief kan plaatsen.

Leventhal (1980) heeft een klassiek geworden indeling gemaakt van de
verschillende soorten regels die mensen kunnen gebruiken om de eerlijkheid
van procedures vast te stellen. De enige regel die betrekking heeft op om-
standigheden waarin mensen een bepaalde procedure verwachten is de con-
sistentie-in-de-tijd-regel. Deze regel stelt dat wanneer mensen een andere
procedure ontvangen dan welke zij hadden verwacht zij de gevolgde proce-
dure minder eerlijk vinden dan wanneer de ontvangen procedure overeen-
komt met de verwachte procedure.

Hoe beInvloeden consistentie en het al of niet krijgen van inspraak eer-
lijkheidsoordelen? In een situatie waarin mensen een inspraak-mogelijkheid
verwachten en waar ze vervolgens ofwel (consistent) inspraak krijgen ofwel
(inconsistent) geen inspraak krijgen zullen de consistentie-regel en het in-
spraak-effect in dezelfde richting werken; dat wil zeggen, wanneer de ge-
volgde procedure mensen een inspraak-mogelijkheid oplevert is de proce-
dure tevens consistent met hun verwachtingen, en wanneer de gevolgde
procedure hen geen inspraak-mogelijkheid oplevert is de procedure tevens
inconsistent met hun verwachtingen. Volgens deze redenering zullen men-
sen, in een situatie waarin zij inspraak verwachten, de gevolgde procedure
eerlijker vinden wanneer zij vervolgens die inspraak ook krijgen dan wan-
neer zij vervolgens geen inspraak krijgen. Interessanter is echter de situatie
waarin de consistentie-regel en het inspraak-effect hun invloed in tegenge-
stelde richting uitoefenen; dat wil zeggen, de situatie waarin personen expli-
ciet is meegedeeld geén inspraak-mogelijkheid te verwachten. Hoe beoor-
deelt men dan de gevolgde procedure wanneer er vervolgens ofwel (incon-
sistent) inspraak wordt toegestaan ofwel (consistent) geen inspraak wordt
toegestaan? Met andere woorden, wat oefent een grotere invloed uit op
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iemands eerlijkheidsoordelen: of men iets niet krijgt dat men graag wil
hebben (bijv. inspraak) of dat men iets anders krijgt dan wat werd ver-
wacht? Het billijkheidsonderzoek -zoals besproken door Greenberg (1982)-
lijkt te suggereren dat verwachtingen de grootste invloed zullen uitoefenen.
Op basis van Greenberg (1982) lijkt het daarom redelijk om te voorspellen
dat wanneer mensen is meegedeeld géén inspraak te verwachten zij de ge-
volgde procedure minder eerlijk zullen vinden wanneer zij vervolgens in-
spraak in plaats van geen inspraak krijgen.

In de voorliggende bijdrage worden twee experimenten uitgevoerd naar
de invloed van verwachtingen op procedurele eerlijkheidsoordelen. In over-
eenstemming met het gebruikelijke inspraak-onderzoek wordt voorspeld dat
wanneer inspraak-verwachtingen afwezig zijn personen de procedure eerlij-
ker zullen vinden wanneer zij inspraak krijgen dan wanneer zij geen in-
spraak krijgen. Eenzelfde effect wordt voorspeld voor personen die inspraak
verwachten: Deze personen zullen de gevolgde procedure eerlijker vinden
wanneer deze hen inspraak in plaats van geen inspraak heeft verleend.
Wanneer personen daarentegen expliciet is meegedeeld geén inspraak-moge-
lijkheid te verwachten draait het 'klassieke' inspraak-effect om: Deze perso-
nen zullen de gevolgde procedure minder eerlijk vinden wanneer zij in-

spraak in plaats van geen inspraak krijgen.

Experiment 1

In Experiment 1 vindt een eerste toetsing van de bovenstaande voorspellin-
gen plaats door proefpersonen te vragen zich in te leven in scenario's.
Proefpersonen worden verzocht zich voor te stellen dat zij meewerken aan
een onderzoek waarin het aantal taken dat zij moeten gaan verrichten nog
moet worden vastgesteld (vgl. Lind e.a., 1990) waarna zij worden gevraagd
de eerlijkheid van de gevolgde procedure te beoordelen.

Methode

Proefpersonen en experimented! ontwerp
Honderdtwintig studenten (35 mannen en 85 vrouwen) van de Rijksuniver-
siteit Leiden namen deel aan het experiment en werden betaald voor hun
medewerking. Proefpersonen werden op willekeurige wijze toegewezen aan
één van de condities van het 3 (Verwachtingen: afwezig, inspraak, geen
inspraak) x 2 (Ontvangen: inspraak, geen inspraak) tussenproefpersonen-
ontwerp.
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Experimentele procedure
Voordat proefpersonen deelnamen aan een ander experiment (dat een uur
duurde en waarvoor zij tien gulden kregen) lazen zij het scenario en beant-
woordden zij de procedurele eerlijkheidsvraag. Bij aankomst in het labora-
torium namen proefpersonen plaats in cabines die elk een computerscherm
en een toetsenbord bevatten. De computers werden gebruikt om de stimu-
lus-informatie te presenteren en om de afhankelijke variabele te meten.

Proefpersonen werd gevraagd zich de volgende situatie voor te stellen:
U neemt deel aan een onderzoek.
U krijgt de instructie dat U taken gaat verrichten.
Het aantal taken dat U moet gaan verrichten moet nog worden vastgesteld door de per-
soon die het onderzoek leidt.

Vervolgens werden de inspraak-verwachtingen gemanipuleerd. In de condi-
ties waarin inspraak of geen inspraak werd verwacht kregen proefpersonen
de volgende zin te lezen (gemanipuleerde informatie is cursief gedrukt):

In het begin van het onderzoek was U toegezegd dat U in het beslissingsproces (over het
aantal door U te verrichten taken) inspraak / geen inspraak zou krijgen.

Deze laatste zin werd niet aangeboden in de conditie waarin verwachtingen
afwezig waren. Hierna werd gemanipuleerd welke procedure de proefperso-
nen ontv ingen:

U krijgt in het beslissingsproces (over het aantal door U te verrichten taken) inspraak /
geen inspraak.

Vervolgens werd aan de proefpersonen gevraagd om op een 7-punts Likert-
schaal aan te geven hoe eerlijk zij dit beslissingsproces vonden (1 = zeer
oneerlijk; 7 = zeer eerlijk). Nadat proefpersonen deze vraag hadden beant-
woord begon het experiment dat een uur duurde. Aan het einde van dit
experiment werden proefpersonen betaald voor hun deelname.

Resultaten en discussie

De antwoorden van de proefpersonen werden geanalyseerd met behulp van
een 3 (Verwachtingen) x 2 (Ontvangen) variantie-analyse (ANOVA) ge-
volgd door het toetsen van a priori contrasten. De gemiddelden worden
gepresenteerd in Tabel 1. Het voorspelde interactie-effect was significant
(F(2, 114) = 74.49, p < .001; Fvenvachtingen(21 114) = 13.27, p < .001;
Fo (1, 114) = 105.64, p < .001). De drie voorspelde contrasten waren
ook significant: In de conditie waarin verwachtingen afwezig waren vonden
proefpersonen het eerlijker wanneer zij inspraak dan wanneer zij geen in-
spraak kregen (1(114) = 7.38, p < .001). Ook proefpersonen die inspraak
verwachtten vonden de gevolgde procedure eerlijker wanneer zij inspralt!'_
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dan wanneer zij geen inspraak hadden gekregen (1(114) = 13.75, p < .0 0 1) .
Proefpersonen die daarentegen was meegedeeld géén inspraak te verwachten
vonden de gevolgde procedure minder eerlijk wanneer zij inspraak dan
wanneer zij geen inspraak kregen (4114) = -3.33, p < .001).

Tabel 1: Procedurele eerlijkheidsoordelen - Experiment 1
(1 = zeer oneerlijk; 7 = zeer eerlijk)

Ontvangen

Verwachtingen

Afwezig Inspraak Geen lnspraak

Inspraak
Geen Inspraak

5.75,
320b

6.35,
160b

4.65b
5.80,

N.B. Per kolom verschillen gemiddelden met een verschillende index
significant van elkaar (p < .001).

De bevindingen van Experiment 1 laten zien dat de consistentie-regel het
inspraak-effect kan modereren. Met name de bevinding dat personen die
was meegedeeld géén inspraak te verwachten de procedure minder eerlijk
vinden wanneer zij vervolgens (inconsistent) inspraak in plaats van (consis-
tent) geen inspraak krijgen is interessant. In Experiment 1 beoordeelden
proefpersonen echter een situatie die werd geschetst in een scenario. We
kunnen ons dan ook afvragen of personen deze situatie op soortgelijke
wijze zullen ervaren wanneer zij zich daadwerkelijk in de situatie bevinden.
In Experiment 2 vindt daarom een tweede toetsing van onze voorspellingen
plaats door procedurele verwachtingen bij proefpersonen te induceren mid-
dels een experiment dat gebruik maakt van het Lind e.a (1990) paradigma.

Experiment 2

In overeenstemming met de bevindingen van Experiment 1 wordt voorspeld
dat wanneer verwachtingen afwezig zijn of wanneer proefpersonen inspraak
verwachten de gevolgde procedure eerlijker zal worden gevonden wanneer
proefpersonen inspraak in plaats van geen inspraak krijgen. Proefpersonen
die daarentegen wordt meegedeeld géén inspraak-mogelijkheid te verwach-
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ten zullen de gevolgde procedure minder eerlijk vinden wanneer zij in-
spraak in plaats van geen inspraak krijgen.

Een tweede reden om Experiment 2 uit te voeren wordt ontleend aan het
onderzoek van Lind e.a. (1990). In de werkronde van het Lind e.a. experi-
ment verrichtten proefpersonen die inspraak hadden gekregen meer taken
dan proefpersonen die geen inspraak hadden gekregen. Met andere woor-
den, evidentie werd gevonden voor een fair process effect (zie Lind & Ty-
ler, 1988): een positief effect van procedurele eerlijkheidsoordelen op daar-
opvolgende gedragingen. In Experiment 2 gaan we daarom na of een derge-
lijk positief verband tussen eerlijkheidsoordelen en prestaties ook kan wor-
den gevonden onder invloed van procedurele verwachtingen; dat wil zeg-
gen, nagegaan wordt of personen harder werken in de condities waarin ze,
als gevolg van hun verwachtingen, de gevolgde procedure eerlijker vinden.
Voorspeld wordt dat wanneer verwachtingen afwezig zijn of wanneer proef-
personen inspraak verwachten zij in de werkronde meer taken zullen ver-
richten wanneer zij inspraak hebben gekregen dan wanneer zij geen in-
spraak hebben gekregen. Proefpersonen die daarentegen is meegedeeld géén
inspraak-mogelijkheid te verwachten zullen minder taken verrichten wan-
neer zij inspraak in plaats van geen inspraak hebben gekregen.

Methode

Proefpersonen en experimenteel ontwerp
Honderdtwee6ndertig studenten (36 mannen en 96 vrouwen) van de Rijks-
universiteit Leiden namen deel aan het experiment en ontvingen tien gulden
voor hun medewerking. Proefpersonen werden op willekeurige wijze toege-
wezen aan één van de condities van het 3 (Verwachtingen: afwezig, in-
spraak, geen inspraak) x 2 (Ontvangen: inspraak, geen inspraak) tussen-
proefpersonen-ontwerp.

Experimentele procedure
Het experiment werd gepresenteerd als een onderzoek naar hoe mensen
taken uitvoeren. Bij aankomst in het laboratorium nam een proefpersoon
plaats in een cabine achter een computerscherm en een toetsenbord. Proef-
personen werd verteld dat de computers met elkaar verbonden waren en dat
de proefleider via het computernetwerk met hen kon communiceren. De
computers werden gebruikt om de stimulus-informatie te presenteren en om
de controles op de manipulaties en de afhankelijke variabelen te meten.

Aan het begin van de instructies werd proefpersonen een overzicht van
het experiment gegeven: Nadat de taken die zij moesten gaan verrichten


