
Omgaan met onzekerheid

Het belang van rechtvaardigheid in organisaties

Kees van den Bos*

Uit de onderzoeksliteratuur is bekend dat rechtvaardigheid sterke effecten kan be-
werkstelligen op reacties van mensen in organisaties. In de voorliggende bijdrage
wordt getracht een antwoord te geven op de vraag waarom dit zo is. Waarom is
rechtvaardigheid belangrijk voor mensen? Studies worden besproken die aantonen
dat rechtvaardigheid belangrijk is omdat het mensen de mogelijkheid biedt om om
te gaan met zaken waarover ze onzeker zijn. Omdat onzekerheid een belangrijke
rol speelt in moderne arbeidsorganisaties (denk aan reorganisaties en flexwerk), en
wellicht in de toekomst alleen nog maar een grotere rol gaat spelen, duidt dit op
het grote belang van rechtvaardigheid in organisaties.

Trefwoorden: rechtvaardigheid, onzekerheid

1 Inleiding

Sociale rechtvaardigheid speelt een grote rol in organisaties (voor overzichtswer-
ken, zie bijv. Cropanzano & Folger, 1989, 1991; Cropanzano & Greenberg, 1997;
Folger & Cropanzano, 1998; Folger & Konovsky, 1989; Gilliland, 1994; Greenberg,
1990, 1993; Lind & Tyler, 1988; Steiner & Gilliland, 1996; Sweeney & McFarlin,
1993; Tyler & Lind, 1992). Wanneer mensen in organisaties zich rechtvaardig be-
handeld voelen dan leidt dat er vaak toe dat de motivatie en betrokkenheid bij het
werk toeneemt, dat mensen minder geneigd zijn om de organisatie te verlaten en
dat er een grotere kans bestaat dat er taken worden verricht die niet tot de eigenlij
ke taakomschrijving van de betrokken personen behoren. Bovendien zorgt een
rechtvaardige behandeling ervoor dat werknemers zich gewaardeerd voelen en
dat de kans op conflicten wordt verkleind en dat de kans wordt vergroot dat reeds
bestaande conflicten worden opgelost. Kwaliteit en kwantiteit van arbeidspresta-
ties worden positief beInvloed door waargenomen rechtvaardigheid. Tevreden-
heid met het werk neemt toe, evenals acceptatie van en vertrouwen in leidingge-
venden. Ook zorgt rechtvaardigheid ervoor dat werknemers zich loyaler opstel-
len tegenover de organisatie en dat er een grotere bereidheid ontstaat om uitkom-
sten van beslissingen van het management te accepteren.
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Wanneer mensen in organisaties zich onrechtvaardig behandeld voelen ver-
mindert dat gewoonlijk het moreel van werknemers, vergroot het de kans op
zelfgekozen ontslag en op (heimelijk of openlijk) verzet tegen de organisatie en
haar leden. Ook leidt onrechtvaardigheid er vaak toe dat mensen zich (objectief
of subjectief) terugtrekken uit de organisatie en zich meer op zichzelf richten in
plaats van op de mensen om hen been. Onrechtvaardigheid vermindert de sa-
menwerking tussen werknemers. Ook kan waargenomen onrechtvaardigheid
ertoe leiden dat mensen normovertredend gedrag gaan vertonen en dingen van
de organisatie gaan stelen (denk hierbij bijv. aan het mee naar huis nemen van
floppy's voor prive-gebruik). Onrechtvaardigheid verhoogt werkstress en doet
een negatieve houding ten aanzien van de organisatie ontstaan. Wanneer een
sollicitant zich tijdens de sollicitatieprocedure onrechtvaardig behandeld voelt
kan dat ertoe leiden dat hij of zij niet zal willen werken bij de desbetreffende or-
ganisatie.

De hierbovenstaande opsomming laat zien dat rechtvaardige en onrechtvaar-
dige gebeurtenissen sterke effecten kunnen bewerkstelligen op reacties van
mensen in organisaties. We weten dus uit de onderzoeksliteratuur dat rechtvaar-
digheid een belangrijke rol speelt in het menselijk leven. Maar waarom is dat
zo? Waarom is rechtvaardigheid belangrijk voor mensen? Dit zijn essentiele vra-
gen voor degenen onder ons die geinteresseerd zijn in de sociale en organisatie-
psychologie in het algemeen en rechtvaardigheid in het bijzonder. In het voor-
liggende artikel zal ik een aantal studies bespreken die mijn collega's en ik de
laatste jaren hebben uitgevoerd en die hopelijk bij kunnen dragen aan het beam-
woorden van deze vragen.

Het onderzoek dat hier zal worden besproken benadrukt dat in veel situaties
mensen onzeker zijn over zaken die voor hen belangrijk zijn. Bovendien zullen
de studies aantonen dat rechtvaardigheid de mogelijkheid biedt om om te gaan
met deze onzekerheden. Drie studies zullen de revue passeren. Hierna zullen
conclusies worden getrokken en implicaties worden besproken.

2 Rechtvaardigheid en vertrouwen in leidinggevenden

De eerste studie die ik hier wil bespreken (Van den Bos, Wilke & Lind, 1998)
ging uit van de eerlijkheidsheuristiektheorie ('the fairness heuristic theory';
voor overzichten van deze theorie, zie Van den Bos ,1998, 1999, in druk-a; Van
den Bos, Lind,Vermunt & Wilke, 1997; Van den Bos, Lind & Wilke, in druk; Van
den Bos,Vermunt & Wilke, 1997; Van den Bos, Wilke, Lind & Vermunt, 1998). Wat
van belang is your het voorliggende artikel is dat deze theorie veronderstelt dat
rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen wanneer zij bezorgd zijn over poten-
tiele problemen die te maken hebben met wederzijdse afhankelijkheid en soda-
le identiteit. Deze problemen zijn door Lind (1995) aangeduid als het fundamen-
tele sociale dilemma. Kort gezegd houdt dit dilemma in dat mensen zich regel-
matig afvragen of zij erop kunnen vertrouwen dat andere personen hen niet zul-
len uitbuiten of uitsluiten van belangrijke relaties en groepen (vgl. Tyler & Lind,
1992).

De eerlijkheidsheuristiektheorie veronderstelt dat mensen vaak onzeker zijn
over hun relatie met leidinggevenden en andere autoriteiten. Dit komt onder an-
dere omdat leidinggevenden macht over of invloed op hen kunnen uitoefenen,
waardoor er de mogelijkheid bestaat dat leidinggevenden hen zullen 'gebruiken'
of van belangrijke sociale verbanden uit zullen sluiten (vgl. Tyler & DeGoey,
1996). De theorie stelt dat mensen daarom graag willen weten of zij hun leiding-
gevenden kunnen vertrouwen.
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Echter, we kunnen ons afvragen of we vaak directe informatie tot onze be-
schikking hebben over de mate waarin leidinggevenden te vertrouwen zijn.Van
den Bos, Wilke en Lind (1998) stelden dat dergelijke vertrouwensinformatie veel-
al niet voorhanden is. Wat doen mensen in situaties waarin informatie over de
betrouwbaarheid van leidinggevenden afwezig is? De eerlijkheidsheuristiekthe-
orie veronderstelt dat in dergelijke situaties mensen gebruik maken van eerlijk-
heids- en rechtvaardigheidsinformatie teneinde uitsluitsel te krijgen over de
mate waarin de leidinggevenden te vertrouwen zijn.

De eerlijkheidsheuristiektheorie stelt dus dat wanneer directe, expliciete in-
formatie over de betrouwbaarheid van leidinggevenden afwezig is mensen letten
op de rechtvaardigheid waarmee leidinggevenden hen behandelen om zodoende
erachter te komen hoe zeker zij kunnen zijn over hun positie in hun groep, orga-
nisatie of samenleving. Immers, worden zij door de leidinggevenden rechtvaar-
dig behandeld dan hebben zij reden om zich zekerder te voelen dan wanneer zij
niet rechtvaardig worden behandeld. Met andere woorden, de theorie stelt dat
mensen enigszins onzeker zijn over hun relatie met leidinggevenden en dat zij
rechtvaardigheidsinformatie gebruiken om om te gaan met deze onzekerheid.
Rechtvaardigheid fungeert op deze wijze als een heuristiek: rechtvaardigheids-
informatie wordt als heuristisch vervangingsmiddel gebruikt in het beslissings-
proces of een leidinggevende wel of niet te vertrouwen is.

Naar aanleiding van het hierboven geschetste psychologische proces veron-
derstelden Van den Bos, Wilke en Lind (1998) dat wanneer mensen niet weten of
bun leidinggevende te vertrouwen is hun reacties sterk zullen worden beInvloed
door de rechtvaardigheid waarmee er met hun wordt omgegaan. Echter, weten
zij dat de leidinggevende te vertrouwen is of niet te vertrouwen is, dan hebben
zij minder behoefte aan rechtvaardigheidsinformatie en zullen hun reacties dus
minder sterk door de rechtvaardigheid van hun behandeling beInvloed worden.

Teneinde deze hypothesen te toetsen voerden Van den Bos, Wilke en Lind
(1998) twee experimentele studies uit (een scenario-experiment en een laborato
rium-experiment). In dit artikel zal ik de methode en de resultaten van het laat-
ste experiment samenvatten.Voor een volledig overzicht van het uitgevoerde on-
derzoek en de verkregen resultaten wordt verwezen naar Van den Bos, Wilke en
Lind (1998).

In het onderzoek werd gemanipuleerd dat deelnemers wisten dat zij hun lei-
dinggevende konden vertrouwen (positief vertrouwen-conditie), wisten dat zij
hun leidinggevende niet konden vertrouwen (negatief vertrouwen-conditie) of
dat zij niet waren geInformeerd of zij de leidinggevende wel of niet konden ver-
trouwen (informatie over vertrouwen onbekend-conditie). Daarna volgde er een
vaak gebruikte manipulatie van procedurele rechtvaardigheid: deelnemers kre-
gen een mogelijkheid om hun mening te geven over hoe een belangrijke beslis-
sing moest worden genomen (dit zal hier worden aangeduid als een inspraak-
procedure) of hen werd een dergelijke meningsuiting onthouden (geen inspraak-
procedure).' Daarna werd aan de deelncmers gevraagd hoe tevreden zij waren
met een uitkomst die zij kregen van de leidinggevende en hoe eerlijk zij deze uit-
komst vonden.

De belangrijkste bevindingen van Van den Bos, Wilke & Lind (1998, Experi-
ment 2) staan samengevat in Figuur 1. Uit deze figuur valt af te leiden dat, zoals
was voorspeld, de resultaten aantonen dat de reacties van mensen sterker wer-
den beInvloed door de manipulatie van procedurele rechtvaardigheid (inspraak-
vs. geen inspraak-procedure) wanneer zij niet wisten of zij hun leidinggevende
konden vertrouwen dan wanneer zij wisten dat deze persoon te vertrouwen was
of niet te vertrouwen was.
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Figuur 1 Uitkomst-oordelen als een functie van de mate waarin de leidinggevende te ver-
trouwen was (onbekend, positief, of negatief) en procedurele rechtvaardigheid (inspraak of
geen inspraak). Hogre scores geven aan dat deelnemers tevredener met hun uitkomst waren
en hun uitkomst eerlijker vonden.

De bevindingen van Van den Bos, Wilke en Lind (1998) suggereren dat wan-
neer mensen niet weten of zij hun leidinggevende kunnen vertrouwen zij ge-
bruik maken van eerlijkheids- en rechtvaardigheidsinformatie als heuristi-
sche vervangingsmiddelen teneinde vast te kunnen stellen of zij niet zullen
worden uitgebuit of buitengesloten van sociale relaties. Wanneer mensen echter
expliciete informatie tot hun beschikking hebben over de betrouwbaarheid van
de leidinggevende dan hebben zij eerlijkheids- en rechtvaardigheidsinformatie
niet nodig.

Het is goed om hier te vermelden dat een studie van Van den Bos, Van Schie
en Colenberg (2000) aantoont dat bovengenoemde effecten niet alleen in experi-
mentele studies kunnen worden gevonden, maar ook in situaties die een belang-
rijke rol spelen in het leven van mensen: Van den Bos, Van Schie en Colenberg
deden een vragenlijst-onderzoek waarin ouders werd gevraagd naar hun ervarin-
gen met een organisatie die verantwoordelijk was voor de dagopvang van hun
kinderen. De bevindingen van dit onderzoek tonen aan dat wan neer responden-
ten niet goed wisten of de organisatie wel of niet te vertrouwen was hun reacties
ten aanzien van de organisatie sterker werden beInvloed door de waargenomen
rechtvaardigheid van de door de organisatie gehanteerde procedures dan wan-
neer zij wisten dat de organisatie te vertrouwen was.

Een van de redenen waarom de besproken bevindingen interessant kunnen
zijn is dat vorige onderzoekingen (bijv. Brockner & Siegel, 1996) nagingen hoe
mensen reageren op leidinggevenden die zij kunnen vertrouwen versus die zij
niet kunnen vertrouwen. De hierboven besproken resultaten tonen aan dat het
ook erg belangrijk is om een zorgvuldig onderscheid te maken tussen situaties
waarin mensen informatie over de betrouwbaarheid van leidinggevenden tot
hun beschikking hebben (positieve dan wel negatieve informatie) versus om-
standigheden waarin informatie over vertrouwen niet expliciet aanwezig is.

Wat met name interessant is voor de voorliggende bijdrage is dat de bevindin-
gen van Van den Bos, Wilke en Lind (1998) en Van den Bos, Van Schie en Colen-
berg (2000) een antwoord suggereren op de vraag 'waarom is rechtvaardigheid
belangrijk voor mensen ?': mensen lijken voornamelijk om rechtvaardigheid te
geven wanneer zij onzeker zijn over belangrijke sociale informatie (in dit geval:
vertrouwensinformatie). In de volgende twee studies die hier besproken zullen
worden zal hier verder op worden ingegaan.
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3 Rechtvaardigheid en gedachten aan de dood

In de tweede studie die ik hier wil bespreken (Van den Bos & Miedema, 2000)
werden de reacties van mensen op onzeker makende zaken bestudeerd. Hierbij
werd gebruik gemaakt van de inzichten die in het hierboven besproken onder-
zoek werden opgedaan, en deze inzichten werden gecombineerd met de om-
gaan-met-doodsangst-theorie ('the terror management theory', voor overzichten
van deze theorie, zie Greenberg, Solomon & Pyszczynski, 1997; Pyszczynski,
Greenberg & Solomon, 1999; Solomon, Greenberg & Pyszczynski, 1991).

Volgens deze theorie zijn levende wezens bang voor de dood omdat dit in-
druist tegen hun instinct om te willen overleven. Alhoewel mensen dit instinct
delen met andere diersoorten zijn alleen wij ons ervan bewust dat de dood on-
ontkoombaar is. De combinatie van een instinctmatige drang tot overleven en
het weten dat we ooit dood gaan kan bij mensen tot verlammende angstgevoe-
lens leiden. De theorie stelt dat mensen deze angstgevoelens trachten te voorko
men of te beheersen door wat wordt genoemd een culturele angstbuffer. Dit is
een sociaal-psychologische structuur die onder andere uit iemands culturele
normen en waarden en gevoelens van eigenwaarde bestaat. Deze buffer zorgt
voor een bescherming tegen de angstgevoelens die gedachten over de dood kun-
nen oproepen. Een implicatie van dit veronderstelde psychologische mecha-
nisme is dat wanneer mensen worden herinnerd aan het feit dat ze ooit dood
gaan zij meer behoefte zullen hebben aan deze buffer. Als gevolg hiervan doet
de theorie verwachten dat herinneringen aan de dood ertoe leiden dat mensen
erg positief zullen reageren op personen of dingen die hun culturele normen en
waarden onderschrijven en die hun gevoelens van eigenwaarde verhogen en dat
mensen erg negatief zullen reageren op personen of zaken die hun culturele nor-
men en waarden ontkrachten en die hun gevoelens van eigenwaarde de grond in
boren.

In het artikel van Van den Bos en Miedema (2000) werd deze gedachtegang
toegepast op het vraagstuk waarom rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen.
Omdat betoogd kan worden dat rechtvaardigheid een van de belangrijkste nor-
men en waarden van mensen is (Folger, 1984; Folger & Cropanzano, 1998; Lind
& Tyler, 1988; Tyler & Smith, 1998) werd verwacht dat wanneer mensen herin-
nerd werden aan hun dood zij zeer positief zouden reageren op rechtvaardige ge-
beurtenissen en zeer negatief op onrechtvaardige gebeurtenissen.

Van den Bos en Miedema (2000) voerden een aantal studies uit om deze hypo
thesen te toetsen (twee laboratorium-experimenten en een scenario-experi-
ment). In dit artikel zal ik de methode en resultaten van het tweede experiment
bespreken.Voor een volledige uitleg van het uitgevoerde onderzoek en de bevin-
dingen verwijs ik naar Van den Bos en Miedema (2000).

In het onderzoek werden twee onafhankelijke variabelen gemanipuleerd.
Ten eerste werden de deelnemers herinnerd aan hun sterfelijkheid of werden zij
hieraan niet herinnerd. In navolging van eerder 'terror management' onderzoek
vond dit plaats door deelnemers in de mortaliteitsconditie de volgende twee vra-
gen te stellen: 'wil je, zo kort mogelijk, de emoties beschrijven die bij je opko
men wanneer je denkt aan je eigen dood' en 'wil je, zo specifiek mogelijk, op
schrijven wat je denkt dat er fysiek met je gebeurt wanneer je sterft.' In de con-
trole-conditie werden de deelnemers soortgelijke vragen gesteld over het hebben
van kiespijn. In de mortaliteitsconditie werden de deelnemers dus herinnerd
aan het feit dat zij ooit een keer dood gaan en in de controle-conditie werden de
deelnemers gevraagd na te denken over een erg vervelend onderwerp dat onge-
relateerd aan de dood was.2

De tweede onafhankelijke variabele in het onderzoek was de rechtvaardig-
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Figuur 2 Negatieve affectieve gevoelens als een functie van saillantie van onderwerp (naden-
ken over kiespijn of mortaliteit) en procedurele rechtvaardigheid (inspraak of geen inspraak).
Hogere scores geven aan dat deelnemers meer boos, kwaad, woedend, en teleurgesteld wa-
ren.

heidsmanipulatie: deelnemers kregen een mogelijkheid om hun mening over
een belangrijke beslissing te geven (inspraak-procedure) of zij kregen deze moge-
lijkheid niet (geen inspraak-procedure). De belangrijkste afhankelijke variabelen
die hierna werden gemeten gingen na hoe boos, kwaad, woedend en teleurge-
steld de deelnemers waren over de manier waarop zij behandeld waren.

De belangrijkste bevindingen van Van den Bos en Miedema (2000, Experi-
ment 2) staan samengevat in Figuur 2. Uit deze figuur valt af te leiden dat, zoals
was voorspeld, de resultaten aantonen dat de reacties van deelnemers in de kies-
piin-conditie minder negatief waren wanneer zij inspraak in plaats van geen in-
spraak hadden gekregen. Wat echter met name interessant is, is dat wanneer
mensen aan mortaliteit hadden gedacht hun reacties nog sterker werden ben-
vloed door de manipulatie van procedurele rechtvaardigheid (inspraak- vs. geen
inspraak-procedure).

De bevindingen van Van den Bos en Miedema (2000) impliceren dat wanneer
mensen worden herinnerd aan hun sterfelijkheid zij meer behoefte hebben aan
de belangrijke culturele normen en waarden van rechtvaardigheid. Deze resulta-
ten zijn interessant voor de voorliggende bijdrage omdat zij evenals de bevin-
dingen van Van den Bos, Wilke en Lind (1998) suggereren dat een antwoord op
de vraag waarom rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen gezocht moet wor-
den in de verklaring dat rechtvaardigheid een mogelijkheid biedt om om te gaan
met zaken die hen onzeker maken (bijv. hun sterfelijkheid; vgl. Van den Bos,
2000, Experiment 2). In de laatste studie die ik hier wil bespreken zal daar die-
per op in worden gegaan.

4 Rechtvaardigheid en gedachten aan onzekerheid

Zoals hierboven is uitgelegd suggereren de studies van Van den Bos, Wilke en
Lind (1998) en Van den Bos en Miedema (2000) dat onzekerheid een belangrijke
determinant van mensen hun aan rechtvaardigheid is. Opgemerkt moet
echter worden dat deze twee studies wel indirect maar geen direct bewijs voor
deze stelling hebben aangedragen. In de laatste studie die ik hier bespreek (Van
den Bos, 2000) is dit wel gebeurd. Hiertoe werden vier studies uitgevoerd (drie la-
boratorium-experimenten en een scenario-experiment). In dit artikel zal ik de
methode en resultaten van het derde experiment bespreken.Voor volledige tekst
en uitleg van alle studies wordt de lezer verwezen naar Van den Bos (2000).

In Van den Bos (2000, Experiment 3) werd getracht direct bewijs te verkrijgen
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voor de stelling dat rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen omdat het hen
de mogelijkheid biedt om te gaan met zaken waarover ze onzeker zijn. Voortbor-
durend op de bevindingen van Van den Bos en Miedema (2000) werd beargu-
menteerd, dat als onzekerheid belangrijk is voor hoe mensen reageren op recht-
vaardigheid, het zo zou moeten zijn dat wanneer mensen na hebben gedacht
over dingen waarover ze onzeker zijn, zij sterker op rechtvaardige en onrecht-
vaardige gebeurtenissen zouden moeten reageren dan mensen die niet over.on-
zekerheid hebben nagedacht.

Teneinde deze gedachtegang te toetsen werd gevarieerd dat deelnemers wel
of niet aan onzekerheid dachten. In de onzekerheidsconditie werd de deelne-
mers de volgende twee vragen gesteld: 'wil je, zo kort mogelijk, de emoties be-
schrijven die bij je opkomen wanneer je denkt aan wanneer je je onzeker voelt'
en 'wil je, zo specifiek mogelijk, opschrijven wat je denkt dat er fysiek met je ge-
beurt wanneer je je onzeker voelt.' In de controle-conditie werden de deelne-
mers soortgelijke vragen gesteld, maar in deze conditie hadden de vragen betrek-
king op het kijken naar de TV. In de onzekerheidsconditie werden de deelne-
mers dus herinnerd aan hun onzekerheden en in de controle-conditie werd de
deelnemers gevraagd na te denken over een onderwerp dat ongerelateerd aan
onzekerheid is.3

Hierna volgde de rechtvaardigheidsmanipulatie die in het derde experiment
van Van den Bos (2000) wederom bestond uit het aan de deelnemers geven van
een mogelijkheid om hun mening over een belangrijke beslissing te geven (in-
spraak-procedure) of hen een dergelijke mogelijkheid te onthouden (geen in-
spraak-procedure). De belangrijkste afhankelijke variabelen maten hoe verdrie-
tig en teleurgesteld de deelnemers waren over de manier waarop zij waren be-
handeld.

De belangrijkste bevindingen van Van den Bos (2000, Experiment 3) staan
weergegeven in Figuur 3. Uit deze figuur valt af te leiden dat, zoals was voor-
speld, de resultaten aantonen dat de reacties van deelnemers in de TV-kijken-
conditie minder negatief waren wanneer zij inspraak in plaats van geen inspraak
hadden gekregen. Zoals was verwacht was dit effect van procedurele rechtvaar-
digheid echter nog sterker wanneer deelnemers aan onzekerheid hadden ge-
dacht.

Onzekerheid

Saillantie van onderwerp

TV kijken

Inspraak
Geen inspraak

Figuur 3 Negatieve affectieve gevoelens als een functie van saillantie van onderwerp (naden-
ken over TV kijken of onzekerheid) en rechtvaardigheid (inspraak of geen inspraak). Hogere
scores geven aan dat deelnemers meer verdrietig en teleurgesteld waren.
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De bevindingen van Van den Bos (2000) tonen op directe wijze aan dat ooze-
kerheid een belangrijke determinant van reacties op waargenomen rechtvaardig-
heid is: wanneer mensen worden herinnerd aan hun onzekerheden hebben zij
meer behoefte aan rechtvaardige gebeurtenissen en een grotere afkeer van on-
rechtvaardige zaken dan wanneer zij niet aan onzekerheid hebben gedacht. In
aanvulling op de 'terror management' theorie welke stelt dat alleen gedachten
aan de dood bovengenoemde reacties kunnen opwekken tonen deze bevin-
dingen aan dat onzekerheidsgedachten er toe kunnen leiden dat mensen een
grotere behoefte hebben aan onderschrijving van de belangrijke culturele norm
en waarde van rechtvaardigheid. Dit suggereert dat de 'terror management' theo-
rie niet alleen betrekking heeft op de manier waarop mensen met de dood om-
gaan, maar ook met andere, meer algemene onzekere zaken in het menselijk !e-

ven. Dit betekent dat deze theorie kan worden verbreed tot een theorie over 'un-
certainty management'. Wat met name interessant is voor de voorliggende bij-
drage is dat de besproken bevindingen aantonen dat rechtvaardigheid voor
mensen belangrijk is omdat het een mogelijkheid biedt um met zaken waarover
ze on zeker zijn om te gaan.

5 Conclusie

In deze bijdrage heb ik geprobeerd nieuw licht te werpen op de vraag waarom
rechtvaardigheid belangrijk is voor mensen. De drie studies die hier kort zijn sa-
mengevat verschillen van elkaar maar suggereren alien dat wanneer mensen on-
zeker zijn zij er meer behoefte aan hebben om rechtvaardig behandeld te worden
en er een grotere afschuw van hebben am onrechtvaardige dingen mee te ma-
ken. Vervolgonderzoek is zeker nodig (zie bijv. Miedema, Vermunt & Van den
Bos, 2000, voor een aanzet hiertoe), maar ik hoop aannemelijk te hebben ge-
maakt dat onzekerheid een belangrijke determinant van sociale rechtvaardig-
heidsbehoeften is.

In het meeste onderzoek dat de laatste 25 jaar naar organisatie-rechtvaardig-
heid is verricht is met behulp van vragenlijsten nagegaan hoe mensen reageren
op rechtvaardige en onrechtvaardige gebeurtenissen in organisaties. Het grote
voordeel hiervan is dat nu veel bekend is over de effecten die rechtvaardigheid
in organisaties kan bewerkstelligen op verschillende menselijke reacties en ge-
dragingen. Het nadeel hiervan is dat er relatief weinig bekend is over fundamen-
tele vragen als 'waarom is rechtvaardigheid belangrijk voor mensen ?' Het beant-
woorden van dergelijke vragen is van essentieel belang voor een ieder die in or-
ganisatie-rechtvaardigheid geinteresseerd is. Meer in het algemeen is het zo dat,
omdat rechtvaardigheid een grote invloed uitoefent op mensen in arbeidsorgani-
saties en andere situaties, deze vraagstukken voor de gehele sociale en organisa-
tiepsychologie belangwekkend zijn.

Voorts zou ik hier graag de stelling willen opwerpen dat beantwoording van
dergelijke fundamentele vragen het beste kan door gebruik te maken van de on-
derzoeksmethode die het meest geschikt is voor het beantwoorden van funda-
mentele vraagstukken: het laboratorium-experiment. Deze onderzoeksmethode
heeft weliswaar een aantal belangrijke nadelenwaaronder het gevaar van lage
externe validiteitmaar heeft als groot voordeel dat het de onderzoeker de moge-
lijkheid geeft om precies datgene te onderzoeken wat van essentieel belang
wordt geacht (Van den Bos, 1996). Hierdoor is de kans groot dat met behulp van
laboratorium-onderzoek onze kennis omtrent de vraag waarom rechtvaardig-
heid belangrijk is grondig vergroot kan worden. Andere onderzoeksmethoden
zijn dan nodig om de in het lab gevonden effecten te repliceren en op hun ro-
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buustheid te toetsen. In combinatie met het gebruik van andere onderzoeksme-
thoden kan het lab-experiment daarom substantieel bijdragen aan een beter be-
grip van organisatie-rechtvaardigheid (Van den Bos, in druk-b).

Het is goed te begrijpen dat organisatie-onderzoekers niet primair geInteres-
seerd zijn in bevindingen die verkregen zijn uit lab-experimenten waarin stu-
denten reageren op kunstmatige, door de onderzoeker gecreeerde situaties. De
directe belangstelling van organisatie-psychologen ligt immers bij mensen in or-
ganisaties. Maar net zoals fundamenteel sociaal-psychologen zich moeten reali-
seren dat er een wereld buiten het lab is, zo moeten toegepaste organisatie-psy-
chologen er, naar mijn mening, vanuit gaan dat fundamenteel onderzoek met
behulp van daartoe geeigende onderzoeksmethoden van cruciaal belang is voor
de ontwikkeling van de sociale en organisatiepsychologie. Het veld is er het
meest bij gebaat als we alle onderzoeksmethoden actief gebruiken en serieus ne-
men. Ik hoop daarom dat de experimentele studies die ik in deze bijdrage be-
sproken heb een aanzet bieden tot het verder bestuderen van het belang van
rechtvaardigheid in organisaties.

De mens, ook de mens in arbeidsorganisaties, is een onzeker wezen. Dit geldt
met name wanneer er sprake is van reorganisaties en andere onzeker makende
omstandigheden. Omdat er in organisatieland een trend waar te nemen valt
naar steeds meer onzekerheid (denk bijv. aan flexwerk) wordt het steeds belang-
rijker hoe mensen hiermee omgaan. Dit in combinatie met het betoog dat ik in
dit artikel heb proberen te ontvouwen leert ons dat het belang van rechtvaardig-
heid in organisaties de komende jaren alleen maar groter zal worden. Het hier
besproken onderzoek suggereert immers dat in arbeidssituaties waarin mensen
met onzekerheden worden geconfronteerd, onrechtvaardige gebeurtenissen
sneller tot escalatie en tot emotionele reacties bij mensen leiden terwij1 recht-
vaardige zaken dergelijke (voor zowel werknemer als organisatie) ongewenste re-
acties juist zullen voorkomen.

Voetnoten

1 Deze manipulatie wordt veelvuldig in rechtvaardigheidsonderzoek gebruikt en in de
onderzoekingen die in dit artikel worden besproken gaven de deelnemers zoals ver-
wacht aan dat zij de inspraak-procedure als eerlijker en rechtvaardiger beoordeelden
dan de geen inspraak-procedure. Geconcludeerd kan dus worden dat dit een succes-
voile manipulatie van waargenomen rechtvaardigheid was.

2 Na afloop van het onderzoek werd zorgvuldig de bedoeling van het onderzoek uitge-
legd, en tijdens gesprekken met de deelnemers Neck dat de mortaliteitsmanipulatie
geen ethische of andere problemen had veroorzaakt en dat de deelnemers zich konden
vinden in de wijze waarop het onderzoek was uitgevoerd en geen bezwaren tegen het
onderzoek hadden.

3 Uit aanvullende gegevens (zie Van den Bos, 2000), bleek dat deelnemers in deTV-con-
ditie niet aan onzekere dingen hadden gedacht en dat zowel deelnemers in de onze-
kerheids- als in de TV-conditie niet aan sterfelijkheidsgerelateerde onderwerpen had-
den gedacht.
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Summary

Uncertainty management: The importance of justice in organizations
Kees van den Bos, Gedrag & Organisatie, volume 13, October 2000, p. 249

Research has shown that justice can exert strong effects on organizational beha-
vior. In this article, it is investigated why this is the case.Why is justice important
for people? Studies are discussed that show that justice matters to people be-
cause it gives them an opportunity to manage things they are uncertain about.
Because uncertainty plays a crucial role in modern organizations (cf reorganiza-
tion processes), and may become even more essential in the future, this reveals
the importance of justice in organizations.
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