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bijeenkomsten heb ik ervaren als zeer stimulerend en motiverend, mede dankzij Samantha, Sanne 
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mijn frustraties met betrekking tot deze thesis te uiten. Tot slot wil ik al mijn vrienden, familie en 
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Abstract 

  Roddelen wordt door veel mensen als schadelijk en immoreel beschouwd. In huidig 

onderzoek worden naast de negatieve gevolgen ook de positieve gevolgen van roddelen 

onderzocht. De verwachting was dat mensen zich in een situatie met een sterke roddeldreiging 

meer zorgen maken over hun reputatie en zich coöperatiever opstellen dan in een situatie met een 

lage roddeldreiging. Verondersteld werd dat zorgen over de reputatie fungeert als tussenliggende 

variabele en dat de chronische preventiefocus van mensen een verklaring levert voor het effect 

van roddeldreiging op zorgen over de reputatie en coöperatief gedrag: Hoe sterker de chronische 

preventiefocus des te meer zorgen over de reputatie en daarmee meer coöperatief gedrag. 

Daarnaast werd verwacht dat een sterke roddeldreiging leidt tot een vermindering in vertrouwen 

in de groep en meer negatieve emoties dan een lage roddeldreiging. Om dit te onderzoeken werd 

er een experiment uitgevoerd onder het sociale netwerk van de onderzoeker (N = 108), waarin de 

mate van roddeldreiging gemanipuleerd werd. Uit de resultaten bleek dat alleen voor de relatie 

tussen de chronische preventiefocus en zorgen over de reputatie bewijs kon worden gevonden.  

 

  Trefwoorden: Roddeldreiging, vertrouwen, negatieve emoties, zorgen over de reputatie, 

coöperatief gedrag en chronische preventiefocus. 
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Inleiding 

“Ik roddel niet! Ik observeer, analyseer en concludeer.”-Anoniem  

Probleemstelling  

  De aanleiding. Roddelen, de uitwisseling van informatie over een derde afwezige partij 

(Foster, 2004), wordt door veel mensen als immoreel beschouwd (Goodman, 1994). Zo wordt 

roddelen vaak gezien als destructief gedrag, waarbij mensen elkaar naar beneden halen voor hun 

eigen gewin (Beersma & Van Kleef, 2012). Roddelen zou tijdsverspilling zijn en ten koste gaan 

van de productiviteit (Michelson & Mouly, 2004). Toch blijkt dat maar liefst twee derde van de 

gesprekstijd hieraan wordt besteed (Dunbar, Duncan & Marriott, 1997). Het feit dat roddelen zo 

frequent voorkomt, doet volgens Beersma en Van Kleef (2011) vermoeden dat roddelen ook een 

aantal nuttige functies heeft. Wetenschappers pleiten dan ook voor een genuanceerder beeld van 

roddelen. Ze erkennen zowel positieve als negatieve motieven, functies en gevolgen van 

roddelen (e.g., Baumeister, Zhang & Vohs, 2004; Foster, 2004). Uit onderzoek blijkt inderdaad 

dat er verschillende motieven zijn om te roddelen (Beersma & Van Kleef, 2012) en dat roddelen 

ook nuttige functies kan hebben (Beersma & Van Kleef, 2011). Zo kan een motief om te 

roddelen bijvoorbeeld zijn om de groep te beschermen. Het doel is dan de groep te behoeden 

voor normovertredend gedrag van anderen (Beersma & Van Kleef, 2012; Gluckman, 1963).  

  Normovertredend gedrag komt regelmatig voor in situaties die zich kenmerken als 

sociale dilemma’s (Liebrand, 1983), situaties waarin mensen wederzijds afhankelijk van elkaar 

zijn en het individuele belang strijdig is met het groepsbelang (Liebrand & Van Lange, 1989). In 

sociale dilemma’s is de groepsnorm zich coöperatief gedragen, dat wil zeggen gericht zijn op het 

collectieve - groepsbelang (De Cremer & Bakker, 2003). Mensen gedragen zich in sociale 

dilemma’s dus ook regelmatig oncoöperatief (Liebrand, 1983), dat wil zeggen gericht op het 

eigen - individuele belang (De Cremer & Bakker, 2003). Om ervoor te zorgen dat groepsleden 
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zich aan de normen houden, is het belangrijk dat er duidelijke groepsnormen worden 

gecommuniceerd (c.f., Campbell, 1975). 

 Roddelen kan een manier zijn om groepsnormen te communiceren (Beersma & Van 

Kleef, 2012; Dunbar, 2004; Gluckman, 1963). Daarnaast kan roddelen fungeren als een sociale 

sanctie (Wilson, Wilczynski, Wells & Weiser, 2000). Hierdoor kan roddelen leiden tot een 

vermindering in normovertredend gedrag (e.g., een vermindering in oncoöperatief gedrag; 

Dunbar, 2004). 

  Sommige mensen zijn in dezelfde situaties vaker oncoöperatief dan anderen (e.g., Hilbig, 

Zettler, Moshagen & Heydasch, 2013; Kurzban & Houser, 2001). Dit kan betekenen dat er ook 

andere factoren meespelen die beïnvloeden of iemand zich wel of niet coöperatief gedraagt in 

sociale dilemma’s. In huidig onderzoek zullen ook individuele verschillen bestudeerd worden die 

mogelijk verschillen in coöperatief gedrag kunnen verklaren. Er zal onderzocht worden of de 

invloed van roddelen op coöperatief gedrag verandert door de chronische regulatieve focus van 

mensen. 

  De chronische regulatieve focus fungeert als een algemeen referentiepunt waarmee 

iemand tegen de wereld aankijkt (Johnson, Smith, Wallace, Hill & Baron, 2015) en is in principe 

de algemene manier waarop iemand plezier nastreeft en pijn vermijdt (Higgins, 1997). Het 

beïnvloedt namelijk welke regulatieve focus (i.e., de manier waarop iemand tegen de wereld 

aankijkt, een perceptie; Higgins, 1997) dominant wordt in een situatie (Förster, Higgins & Idson, 

1998). Higgins (1997) onderscheidt in zijn regulatieve focus theorie (RFT) twee regulatieve foci 

namelijk: de promotiefocus en de preventiefocus. De promotiefocus en de preventiefocus 

verschillen van elkaar met betrekking tot behoeften, doelen en belangrijke situaties. Eén van de 

verschillen tussen de promotiefocus en de preventiefocus is dat mensen met een promotiefocus 
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vooral gericht zijn op positieve uitkomsten. Mensen met een preventiefocus zijn daarentegen 

vooral gefocust op voorkoming van negatieve uitkomsten in een situatie. In huidig onderzoek zal 

er voornamelijk ingegaan worden op de invloed van de chronische preventiefocus op coöperatief 

gedrag. 

  Roddelen kan naast leiden tot een verhoging in coöperatief gedrag ook leiden tot 

negatieve gevolgen voor de groep waarin geroddeld wordt en voor de slachtoffers van roddelen: 

Zo kan roddelen leiden tot een vermindering in vertrouwen in de groep (Melwani, 2012; 

Rushton, Reina, Francovich, Naumann & Reina, 2010) en tot negatieve emoties bij het 

slachtoffer van roddelen (c.f., Buckley, Winkel & Leary, 2004). 

  De doelstelling. Het doel van huidig onderzoek is zowel de positieve (i.e., coöperatief 

gedrag) als de negatieve gevolgen (i.e., negatieve emoties en vermindering in vertrouwen in de 

groep) van roddelen en de grenzen hiervan te onderzoeken. Om het effect van roddeldreiging 

(i.e., de roddelneiging van groepsleden, binnen een conditie waarin gedrag identificeerbaar is) op 

coöperatief gedrag beter te begrijpen en te verklaren worden de variabelen chronische 

preventiefocus en zorgen over de reputatie (i.e., zorgen over de beoordeling van relevante 

anderen over bijvoorbeeld het gedrag van een persoon; Emler, 1990) bij het onderzoek 

betrokken. 

 De vraagstelling. De vraagstelling van dit onderzoek luidt: In hoeverre is de 

roddeldreiging van invloed op negatieve emoties, vertrouwen in de groep en coöperatief 

gedrag, en in hoeverre wordt het effect op coöperatief gedrag beïnvloed door de chronische 

preventiefocus van mensen? 

De relevantie   

  Theoretische relevantie. Huidig onderzoek is om meerdere redenen theoretisch 
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relevant. Ten eerste kan huidig onderzoek bijdragen aan literatuur over zelfregulatie (e.g., 

Förster et al., 1998; Higgins, 1997) doordat de chronische preventiefocus gelinkt wordt aan 

zorgen over de reputatie en coöperatief gedrag. Eerder onderzoek naar de regulatieve focus van 

mensen geeft de indruk dat een promotiefocus functioneler (c.f., Sacramento, Fay & West, 2013) 

en prettiger is om te hebben dan een preventiefocus (c.f., Ouyang, Zhu, Fan, Tan & Zhong, 

2015). Huidig onderzoek belicht ook de mogelijk positieve gevolgen van de chronische 

preventiefocus.  

  Ten tweede draagt huidig onderzoek bij aan theorieën over roddelen (e.g., Baumeister et 

al., 2004; Grosser, Lopez-Kidwell, Labianca & Ellwardt, 2012) door inzicht te bieden in zowel 

de negatieve (e.g., negatieve emoties) als positieve gevolgen (e.g., coöperatief gedrag) van 

roddelen op individueel niveau.  

  Ten derde wordt in dit onderzoek de link gelegd tussen de effecten van roddelen en de 

chronische regulatieve focus van mensen. Het onderzoek levert daarom middels de chronische 

regulatieve focus mogelijk een verklaring voor het effect van roddeldreiging op zorgen over de 

reputatie en coöperatief gedrag.    

  Tenslotte is huidig onderzoek een aanvulling op de literatuur en onderzoek naar 

coöperatief gedrag (e.g., Bandiera, Barankay & Rasul, 2005; Fehr & Gächter, 2002) doordat het 

inzicht geeft in specifieke factoren (e.g., zorgen over de reputatie en solidariteit) die coöperatief 

gedrag kunnen beïnvloeden. 

  Praktische relevantie. Dit onderzoek is praktisch relevant, omdat roddelen mogelijk 

een positieve invloed heeft op coöperatief gedrag van mensen. Coöperatief gedrag blijkt een 

positief effect te hebben op werk- prestaties (Lee, Lin, Huan, Huang & Teng, 2015) en 

productiviteit (Workie, 1974). Aan de andere kant leidt roddelen mogelijk ook tot negatieve 
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emoties bij slachtoffers hiervan (c.f., Buckley et al., 2004) en tot minder vertrouwen binnen 

groepen (Melwani, 2012; Rushton et al., 2010). Uit onderzoek van Cook & Wall (1980) bleek 

dat vertrouwen in collega’s een positieve relatie heeft met bijvoorbeeld werktevredenheid. 

Volgens hen is vertrouwen dan ook belangrijk voor de lange-termijn stabiliteit van een 

organisatie en het welzijn van werknemers. Naast dat roddelen mogelijk grote gevolgen heeft, 

komt roddelen bovendien veel voor (Dunbar et al., 1997). Het is dus belangrijk dat zowel de 

positieve als negatieve gevolgen en de grenzen hiervan verder onderzocht worden.  

  Huidig onderzoek biedt inzicht in informele organisatiestructuren en de reacties van 

werknemers (hier bijvoorbeeld: zorgen over de reputatie en coöperatief gedrag) op roddelen. In 

bepaalde branches en/of afdelingen zullen de werknemers van een bedrijf voornamelijk bestaan 

uit mensen met een chronisch sterke promotie- of preventiefocus (Johnson et al., 2015). 

Roddelen heeft bij deze mensen mogelijk andere uitwerkingen. In sommige organisaties (en/of 

afdelingen) leidt roddelen mogelijk tot positieve gevolgen, zoals coöperatief gedrag (e.g., in 

organisaties waar de meeste werknemers een chronisch sterke preventiefocus hebben). In deze 

organisaties kan het waardevol zijn om roddelen te stimuleren en regelmatig te reflecteren op 

werkzaamheden, zodat alle werknemers op de hoogte zijn van elkaars werk (i.e., verhogen van 

identificeerbaarheid). Echter in organisaties, waar roddelen minder of geen positieve effecten 

heeft kan het beter zijn om roddelen zoveel mogelijk te beperken. Roddelen kan in deze 

organisaties juist tijdsverspilling zijn en ten koste gaan van de productiviteit (c.f., Michelson & 

Mouly, 2004). Kortom, meer onderzoek is nodig om meer inzicht te verkrijgen in welke 

omstandigheden roddelen tot negatieve en/of positieve gevolgen kan leiden. Zo kunnen 

managers erachter komen welke uitwerking roddelen heeft in hun organisaties. 
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         Theoretisch kader  

Roddelen 

  Definitie roddelen. We weten allemaal wat roddelen is, maar herkenning en definiëring 

van dit begrip is vaak complexer (Foster, 2004). Wanneer er geroddeld wordt, zijn er altijd drie 

partijen betrokken namelijk: de roddelaar, de ontvanger en het slachtoffer (Wittek & Wielers, 

1998). Er zijn verschillende definities van roddelen, bijvoorbeeld: “praten over derden in 

ongunstige zin; kwaadspreken” (Van Dale Groot woordenboek, 2005, p. 2981) en “nutteloos 

praten over het dagelijks leven” (Foster, 2004, p. 80). Zoals in deze definities naar voren komt, 

heeft roddelen vaak een negatieve ondertoon (Beersma & Van Kleef, 2011). 

  In de wetenschap worden er ook definities gebruikt voor roddelen met een neutralere 

ondertoon. Deze definities benadrukken vaak het evaluerende aspect (i.e., een waardeoordeel 

uitspreken over iets of iemand; Mylle, 2011, p.224) van roddelen (e.g., Eder & Enke, 1991, 

p.494; Wert & Salovey, 2004, p.123). Zo ook de definitie van Foster (2004, p.494): Hij 

definieert roddelen als “de uitwisseling van informatie (positief of negatief) op een evaluerende 

manier (positief of negatief) over een derde afwezige partij”. Deze definitie van Foster (2004) 

zal in huidig onderzoek gehanteerd worden om meerdere redenen: Foster heeft deze definitie 

ontwikkeld in een spraakmakend paper. Daarnaast biedt zijn neutralere definitie veelal 

mogelijkheden voor onderzoek naar zowel positieve als negatieve motieven, functies en 

gevolgen van roddelen. Tot slot werd deze definitie in verscheidene eerdere studies naar 

roddelen (e.g., Beersma & van Kleef, 2011;2012; Sommerfeld, Krambeck, Semmann & 

Milinski, 2007) ook aangehouden. 

  Roddelmotieven, functies en gevolgen. Er zijn zowel positieve als negatieve motieven, 

functies en gevolgen van roddelen. Roddelen kan meerdere functies en gevolgen tegelijkertijd 
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hebben (Grosser et al., 2012) en in een situatie kunnen meerdere motieven om te roddelen 

tegelijk een rol spelen (Beersma & Van Kleef, 2012). 

  Negatieve roddelmotieven, functies en gevolgen. Uit onderzoek van Beersma en Van 

Kleef (2012) bleek dat er verschillende motieven om te roddelen zijn. Eén van die motieven is 

negatieve beïnvloeding van anderen. Mensen met dit motief roddelen uit eigenbelang. Door 

middel van roddelen kunnen mensen namelijk de reputatie van anderen beschadigen en de eigen 

status verhogen (zie Baumeister et al., 2004; Foster, 2004; Grosser et al., 2012).  

  Uit onderzoek van Sommerfeld en collega’s (2007) bleek dat mensen minder vaak willen 

samenwerken met mensen over wie ze negatieve roddels hebben ontvangen (zie ook Feinberg, 

Willer & Schultz, 2014; Melwani, 2012). Roddelen kan dan als gevolg hebben dat mensen uit de 

groep worden gedreven en zich sociaal buitengesloten voelen (Michelson, Van Iterson & 

Waddington, 2010). Roddelen fungeert zo als een sociale sanctie: de sanctie uitsluiting (Wilson 

et al., 2000). 

  Mensen streven naar acceptatie door relevante anderen (Deutsch & Gerard, 1955) en 

hebben de fundamentele behoeften om ergens bij te horen (Baumeister & Leary, 1995). 

Wanneer er op lange termijn, bijvoorbeeld door sociale uitsluiting, niet aan deze behoefte 

voldaan kan worden, zal het welzijn van diegene achteruitgaan (Baumeister & Leary, 1995): 

Slachtoffers kunnen last krijgen van vervreemding, minderwaardigheid en depressie (Williams 

& Nida, 2011). Sociale uitsluiting kan ook op de korte termijn meer boosheid en verdriet kan 

opwekken (Buckley et al. (2004), voornamelijk wanneer mensen het idee hebben dat ze om 

oneerlijke redenen worden buitengesloten (Chow, Tiedens & Goyan, 2008). Kortom, sociale 

uitsluiting kan negatieve emoties oproepen bij de slachtoffers ervan. 

  Roddelen kan dus leiden tot negatieve emoties bij slachtoffers, roddelen fungeert immers 
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als de sanctie uitsluiting en het kan de reputatie van slachtoffers beschadigen (zie ook Danziger, 

1988). Maar niet in elke groep wordt evenveel geroddeld. De neiging tot roddelen verschilt 

tussen mensen (Nevo, Nevo & Derech Zehavi, 1993). Zo zijn mensen verschillend in hoeverre 

ze geneigd zijn om prestaties, uiterlijk en sociale informatie van anderen te bespreken. Een 

sterke roddelneiging van groepsleden leidt binnen een situatie waarin het idee gecreëerd wordt 

dat gedrag identificeerbaar is (i.e., anderen weten hoe zij zich hebben gedragen) tot een sterke 

roddeldreiging. In een situatie met een sterke roddeldreiging wordt de kans om onderwerp van 

gesprek te worden en sociaal buitengesloten te worden, waarschijnlijk groter ervaren. Uit 

onderzoek bleek dat mensen in situaties met een dreiging van negatieve consequenties (i.e., de 

dreiging van schokken) van gedrag meer angst ervoeren dan in situaties zonder dreiging (e.g., 

Grillon, Ameli, Woods, Merikangas & Davis, 1991; Sussman, Szekely, Hajcak & Mohanty, 

2016). De meeste mensen zijn zich bewust van de negatieve gevolgen voor slachtoffers van 

roddelen (c.f., Goodman, 1994). Mogelijk is een sterke roddeldreiging dan ook voldoende 

aanleiding om negatieve emoties, zoals angst, te ervaren (c.f., Gluckman). Op basis hiervan stel 

ik de volgende hypothese op: Hypothese 1. Een sterke roddeldreiging leidt tot de ervaring van 

meer negatieve emoties dan een lage roddeldreiging. 

Roddelen wordt vaak gezien als immoreel (Goodman, 1994), destructief gedrag (Beersma 

& Van Kleef, 2012). Mogelijk heeft de roddeldreiging dan ook een effect op de mate waarin 

iemand gelooft in de goede bedoelingen van roddelende groepsleden, oftewel op het vertrouwen 

in de groep (zie Cook & Wall, 1980). Uit onderzoek bleek inderdaad dat het vertrouwen in de 

groep kan worden aangetast wanneer er verwacht wordt dat er geroddeld zal worden (Melwani, 

2012; Rushton et al., 2010). Op basis hiervan stel ik dan ook de volgende hypothese op: 

Hypothese 2. Een sterke roddeldreiging leidt tot minder vertrouwen in de groep dan een lage 
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roddeldreiging.  

  Positieve roddelmotieven, functies en gevolgen. Naast verscheidene negatieve motieven, 

functies en gevolgen, heeft roddelen ook verschillende positieve motieven, functies en gevolgen. 

Uit onderzoek van Beersma en Van Kleef (2012) bleek dat een motief om te roddelen ook kan 

zijn: informatie verkrijgen. Het bespreken van gedrag en ervaringen van anderen kan 

bijvoorbeeld bruikbare informatie geven over hoe men zich hoort te gedragen in de 

maatschappij. Door te roddelen kunnen mensen namelijk informatie krijgen over regels, wat voor 

gedrag er van hen verwacht wordt (i.e., de norm) en wat de sanctie is voor overtreding van deze 

norm (Baumeister et al., 2004; Foster, 2004). Zo kunnen groepsleden erachter komen dat bepaald 

normovertredend gedrag niet getolereerd wordt (Grosser et al., 2012). Kortom, roddelen kan een 

manier zijn om groepsnormen te communiceren (Beersma & Van Kleef, 2012; Dunbar, 2004; 

Gluckman, 1963).  

Uit het onderzoek van Beersma en Van Kleef (2012) bleek dat mensen ook roddelen met 

het motief groepsbescherming. Het doel is dan de groep te behoeden voor normovertredend 

gedrag van mensen (Beersma & Van Kleef, 2012; Gluckman, 1963). Wanneer normovertredend 

gedrag van mensen wordt doorverteld kunnen anderen worden gewaarschuwd voor deze 

normovertreders. Zo kan voorkomen worden dat anderen ook nadelig door hen beïnvloed 

worden (Beersma & Van Kleef, 2011; Dunbar, 2004; Gluckman, 1963). Volgens Logli, Keltner, 

Campos en Oveis (2008) is het dan ook erg waarschijnlijk dat roddels gaan over mensen die 

groepsnormen schaden. Wanneer iemand de groepsnormen overtreedt, zal hij of zij dus het risico 

lopen om het onderwerp van gesprek te worden (Baumeister et al., 2004).  

  Kortom, uit bovenstaand onderzoek kan geconcludeerd worden dat er zowel negatieve 

(i.e., negatief beïnvloeden van anderen) als positieve motieven (i.e., informatie verkrijgen en 
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beschermen van de groep) zijn om te roddelen. Daarnaast heeft roddelen negatieve (i.e., 

verhogen van gezag en beschadigen van slachtoffer) en positieve functies (i.e., verkrijgen van 

informatie, groepsnormen communiceren en beschermen groepsleden). Bovendien kan roddelen 

meerdere gevolgen hebben. Negatieve gevolgen die besproken werden waren sociale uitsluiting, 

negatieve emoties voor slachtoffers van roddelen en verlies van vertrouwen in de groep. Een 

positief gevolg van roddelen is voorkoming dat anderen negatief beïnvloed worden door 

oncoöperatieve anderen. Door bovenstaande motieven, functies en gevolgen heeft roddelen 

invloed op gedrag van mensen in een groep, bijvoorbeeld op coöperatief gedrag. In het volgende 

stuk zal dit nader worden toegelicht. 

 Coöperatief gedrag 

  Groepen bevinden zich regelmatig in situaties die zich kenmerken als sociale dilemma’s, 

situaties waarin mensen wederzijds afhankelijk van elkaar zijn en het individuele belang strijdig 

is met het groepsbelang (Liebrand & Van Lange, 1989). De hele groep gaat er het meest op 

vooruit wanneer iedereen de groepsbelangen nastreeft, maar het is voor elke persoon van belang 

om persoonlijke nadelen te vermijden en dus individuele belangen na te streven (Hardin, 1968). 

Zo is het bijvoorbeeld individueel gezien het meest aangenaam om de verwarming op twintig 

graden te zetten, terwijl het milieu (i.e., gemeenschapsgoed) wordt aangetast als iedereen dit 

doet. In sociale dilemma’s is de groepsnorm zich coöperatief gedragen, dat wil zeggen gericht op 

het collectieve - groepsbelang. Mensen gedragen zich in sociale dilemma’s ook regelmatig 

oncoöperatief (Liebrand, 1983), dat wil zeggen gericht op het eigen - individuele belang (De 

Cremer & Bakker, 2003). Zulk niet coöperatief gedrag doet zich voor ondanks het feit dat in 

sociale dilemma’s coöperatief gedrag verwacht wordt (De Cremer & Bakker, 2003). 

  Onderzoek naar coöperatief gedrag. Er zijn omstandigheden die kunnen leiden tot een 
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verhoging in coöperatief gedrag. Zo zullen mensen zich bijvoorbeeld coöperatiever opstellen 

(e.g., Bandiera et al., 2005; Mas & Moretti, 2009) en meer doneren aan publieke goederen (e.g., 

Alpizar, Carlsson & Johansson-Stenman 2008; Soetevent, 2005) wanneer ze geobserveerd (en 

geëvalueerd kunnen) worden. Uit het veldexperiment van Mas en Moretti (2009) bleek 

bijvoorbeeld dat kassamedewerkers in een supermarkt sneller gingen werken wanneer ze 

geobserveerd werden door hardwerkende collega’s dan wanneer ze niet door hen geobserveerd 

werden. Soetevent (2005) laat in zijn veldexperiment zien dat mensen in de kerk meer geld 

gingen schenken aan zowel publieke goederen als aan goede doelen wanneer anderen in de kerk 

hun donaties konden zien. Uit onderzoek blijkt dat zelfs subtiele signalen die erop wijzen dat 

proefpersonen bekeken worden, zoals een getekend paar kijkende ogen op een donatieformulier, 

al kunnen leiden tot meer donaties aan het betreffende goede doel (e.g., Keller & Pfattheicher, 

2011; Pfattheicher, 2015). Volgens Keller en Pfattheicher (2011) en Pfattheicher (2015) gaan 

mensen meer doneren wanneer getekende ogen aanwezig zijn doordat mensen bij 

besluitvormingsproces gevoelig zijn voor impliciete signalen van geobserveerd worden (e.g., 

getekend paar kijken de ogen). Hierdoor gaan mensen zich automatisch meer gedragen alsof ze 

geobserveerd worden. 

  Uit onderzoek van Fehr en Gächter (2002) bleek dat sancties kunnen leiden tot meer 

coöperatief gedrag. Mensen gingen in sociale dilemma’s waarin de sanctiekans voor 

oncoöperatief gedrag hoog was, eerder groepsbelangen nastreven (i.e., zich coöperatief 

gedragen) dan in sociale dilemma’s waarin de sanctiekans laag was. Op deze manier kunnen 

mensen sancties ontlopen.   

  Roddelen en coöperatief gedrag. Roddelen omvat een evaluerend aspect (zie definitie 

Foster, 2004) en kan fungeren als de sanctie uitsluiting (Wilson et al., 2000). Aangezien 
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uitsluiting als erg onprettig wordt ervaren, wordt dit graag voorkomen (Williams, 2007). Door 

zich coöperatief op te stellen, verkleint men de kans om onderwerp van gesprek te worden 

(Baumeister et al., 2004). Dunbar (2004) stelt daarom dat roddelen kan resulteren in dat mensen 

zich ten opzichte van de groep coöperatiever gaan gedragen.   

  Oncoöperatief gedrag heeft niet altijd een sanctie tot gevolg. Mensen zullen de 

sanctiekans pas als hoog ervaren wanneer ze het idee hebben dat: hun gedrag identificeerbaar is 

én oncoöperatief gedrag gevolgd zal worden door een sanctie door anderen (Kerr, 1999). Uit 

onderzoek van Beersma en Van Kleef (2011) bleek dan ook dat identificeerbaarheid van gedrag 

pas leidde tot meer coöperatief gedrag wanneer proefpersonen het idee hadden dat hun 

groepsleden in sterke mate geneigd waren om over hen te roddelen. Hierdoor werd de kans 

waarschijnlijk groter ervaren om onderwerp van gesprek te worden, oftewel een ervaring van een 

sterke roddeldreiging (zie ook Piazza & Bering, 2008; Wu, Balliet & Van Lange, 2015). De 

roddeldreiging is volgens Gluckman (1963) genoeg aanleiding om oncoöperatief gedrag te 

verminderen. Op basis van bovenstaand onderzoek verwacht ik dan ook het volgende: Hypothese 

3. Een sterke roddeldreiging leidt tot meer coöperatief gedrag dan een lage roddeldreiging.  

 Zorgen over de reputatie 

  Definitie reputatie. Emler (1990) definieert reputatie als de beoordeling van relevante 

anderen over bijvoorbeeld het gedrag van iemand. Pearsall (1998, p.1574) hanteert een 

soortgelijke definitie van reputatie namelijk: “de opvattingen en meningen die over het algemeen 

over iemand bestaan”. 

  Roddelen en zorgen over de reputatie. Wanneer mensen het idee hebben dat ze 

geëvalueerd worden door relevante anderen (e.g., mensen waarvan ze afhankelijk zijn) worden 

zorgen over hun reputatie geactiveerd (De Cremer & Bakker, 2003). Een negatieve evaluatie kan 
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namelijk leiden tot een negatieve reputatie (c.f., Kerr, 1999). Uit het eerder genoemde onderzoek 

van Beersma en Van Kleef (2011) bleek dan ook dat onderzoeksdeelnemers zich meer zorgen 

gingen maken over hun reputatie wanneer de roddeldreiging sterk was dan wanneer de 

roddeldreiging laag was. Op basis hiervan heb ik een hypothese opgesteld: Hypothese 4. Een 

sterke roddeldreiging leidt tot meer zorgen over de reputatie dan een lage roddeldreiging. 

   Zorgen over de reputatie en coöperatief gedrag. Volgens Cialdini, Kallgren en Reno 

(1991) gedragen mensen zich volgens de normen in een groep om een negatieve reputatie te 

voorkomen (zie ook Bandiera et al., 2005). Een goede reputatie kan immers voordelig zijn voor 

toekomstige samenwerking (Sommerfeld et al., 2007). Hoe meer iemand zich zorgen maakt over 

zijn of haar reputatie des te groter is zijn of haar motivatie om zich coöperatief op te stellen in 

sociale dilemma’s (De Cremer & Bakker, 2003). Uit het onderzoek van Beersma en Van Kleef 

(2011) bleek dan ook dat onderzoeksdeelnemers zich coöperatiever gingen gedragen naarmate ze 

zich meer zorgen maakten over hun reputatie. Ik verwacht dat ik in huidig onderzoek de relatie 

tussen zorgen over de reputatie en coöperatief gedrag nog een keer kan bevestigen: Hypothese 

5. Zorgen over de reputatie heeft een positieve relatie met coöperatief gedrag. 

  Zorgen over de reputatie als tussenliggende variabele 1. Onderzoek naar zorgen over 

de reputatie als tussenliggende variabele is in meerdere studies al gedaan. Zo is de variabele 

zorgen over de reputatie eerder onderzocht als variabele tussen roddelen en coöperatief gedrag 

(e.g., Beersma & Van Kleef, 2011; Wu et al., 2015). Uit het onderzoek van Beersma en Van 

Kleef (2011) bleek dat in een situatie waarin groepsleden sterk geneigd zijn tot roddelen, 

identificeerbaarheid van gedrag via zorgen over de reputatie invloed had op de coöperatief 

gedrag. Op basis hiervan verwacht ik dan ook het volgende: Hypothese 6. De roddeldreiging 

heeft via zorgen over de reputatie een positief effect op coöperatief gedrag.  
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Regulatieve focus 

  Mogelijk leidt de ervaring van een sterke roddeldreiging, door het idee dat groepsleden in 

sterke mate geneigd zijn om te roddelen en dat gedrag identificeerbaar is, niet bij iedereen tot 

evenveel coöperatief gedrag. Zo zijn sommige mensen in dezelfde situaties vaker coöperatief dan 

anderen (e.g., Hilbig et al., 2013; Kurzban & Houser, 2001). Dit kan betekenen dat er ook andere 

-tot nu toe niet zichtbaar gemaakte factoren meespelen. Een van die factoren is mogelijk de 

regulatieve focus van mensen (zie Keller & Pfattheiger, 2011). De regulatieve focus is de manier 

waarop iemand tegen de wereld aankijkt (i.e., een perceptie) een geeft daarmee sturing aan 

gedrag. Het bepaalt bijvoorbeeld de manier waarop mensen hun beoogde doelen benaderen 

(Higgins, 1997). In huidig onderzoek zullen individuele verschillen in de regulatieve focus 

onderzocht worden. In het volgende stuk zal de regulatieve focus aan de hand van de regulatieve 

focus theorie (RFT) van Higgins nader worden toegelicht. 

  De RFT. De RFT is gebaseerd op het hedonische principe van Freud (1950), inhoudende 

dat mensen in beginsel streven naar plezier en pijn willen ontwijken. Hierbij zijn sommige 

mensen vooral gericht op het nastreven van plezier, terwijl anderen juist meer gericht zijn op het 

vermijden van pijn. Higgins (1997) onderscheidt twee regulatieve systemen namelijk: de 

promotiefocus en de preventiefocus. Mensen hebben in een situatie een promotiefocus ofwel een 

preventiefocus. De twee soorten regulatieve systemen zijn gedefinieerd als twee onafhankelijke 

concepten die nauwelijks met elkaar correleren (zie onderzoek Higgins et al., 2001; Lockwood, 

Jordan & Kunda, 2002). Het verschil tussen de promotiefocus en preventiefocus kan worden 

uitgelegd door middel van drie factoren namelijk: behoeften, doelen en belangrijke situaties voor 

mensen (Brockner & Higgins, 2001). Deze zullen per focus hieronder worden besproken. 

  Promotiefocus. Met een promotiefocus hebben mensen een behoefte aan groei en 
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ontwikkeling, ze willen graag doelen behalen die zij koppelen aan hun “ideale zelf”, wensen en 

aspiraties. Deze mensen zijn gemotiveerd om niet-winst te vermijden en winst na te jagen. 

Mensen met een promotiefocus zijn daardoor het meest gefocust op situaties met positieve 

uitkomsten en gebruiken actieve strategieën die hiertoe kunnen leiden (Higgins, 1997; 2012; 

Scholer & Higgins, 2008; 2011). 

  Preventiefocus. Bij mensen met een preventiefocus domineert een behoefte aan 

zekerheid, bescherming en veiligheid. Zij streven doelen na die geassocieerd zijn aan hun “ought 

self” en verantwoordelijkheden. Oughtself is het idee van iemand hoe anderen willen dat hij of 

zij is. Deze oughtself is dus sterk afhankelijk van de sociale omgeving van een persoon en 

reflecteert de sociale normen die voortkomen uit verwachtingen van belangrijke anderen 

(Higgins, 1997). Op deze manier zijn mensen met een preventiefocus gefocust op de voor hen 

belangrijke anderen. Ze zijn gemotiveerd om verlies te vermijden en willen niet-verliezen 

nastreven. Mensen met deze focus zijn gericht op het voorkomen van negatieve uitkomsten in 

situaties, hierbij gebruiken zij voornamelijk vermijdende strategieën (Higgins, 1997; 2012; 

Scholer & Higgins, 2008; 2011). 

   Chronische regulatieve focus. De regulatieve focus van mensen kan redelijk stabiel 

zijn: de chronische regulatieve focus (i.e., de regulatieve focus die iemand over het algemeen 

heeft; Higgins, Shah & Friedman, 1997). Deze wordt bij mensen ontwikkelt door het proces van 

socialisatie (i.e., het proces waarbij iemand, bewust en onbewust, de waarden, normen en andere 

cultuurkenmerken van zijn groep krijgt aangeleerd), bijvoorbeeld door ervaringen en opvoeding 

(Ouyang et al., 2015). De chronische regulatieve focus verschilt tussen mensen en fungeert als 

een algemeen referentiepunt waarmee iemand tegen de wereld aankijkt (Johnson et al., 2015). 

Op deze manier beïnvloedt de chronische regulatieve focus welke regulatieve focus dominant 
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wordt (en de sterkte hiervan) in een situatie. Zo hebben mensen één regulatieve focus die eerder 

op de voorgrond treedt (Förster et al., 1998).  

  Chronische regulatieve focus en zorgen over de reputatie. Pfattheicher (2015) deed 

onderzoek naar de relatie tussen de chronische regulatieve foci en zorgen over de reputatie. Hij 

beargumenteerde dat waarschijnlijk niet iedereen evenveel belang hecht aan zijn of haar 

reputatie en dat dit afhangt van hun chronische preventiefocus. Zo is de ought self, waarnaar 

wordt gestreefd met een preventiefocus, veel meer afhankelijk van de sociale omgeving dan het 

ideale zelf, waarnaar wordt gestreefd met een promotiefocus (zie Higgins, 1997). Inderdaad bleek 

uit zijn resultaten dat hoe sterker de gemeten chronische preventiefocus van mensen was, hoe 

meer belang ze hechtten aan hun reputatie. De chronische promotiefocus van mensen had juist 

geen verband met zorgen over de reputatie. Ik verwacht dat ik in de huidige studie de relatie 

tussen chronische preventiefocus en zorgen over de reputatie nog een keer kan bevestigen: 

Hypothese 7. Hoe sterker de chronische preventiefocus des te meer zorgen over de reputatie. 

  Chronische regulatieve focus en coöperatief gedrag. Uit onderzoek van Zaal, Van Laar, 

Ståhl, Ellemers en Derks (2015) bleek dat mensen met een chronisch dominante promotiefocus 

een grotere intentie hadden om individuele belangen na te streven (i.e., zich oncoöperatief te 

gedragen) in een sociaal dilemma dan mensen met een chronisch dominante preventiefocus. In 

hun onderzoek plaatsten ze mensen in de chronische dominantie preventie- of promotiefocus 

groep aan de hand van verschilscores. De verschilscore werd berekend door de score op een 

chronische preventiefocusschaal af te trekken van de score op een chronische 

promotiefocusschaal. De gemeten chronische preventiefocus is bij mensen met een chronisch 

dominante promotiefocus zwakker dan de gemeten chronische promotiefocus. Het is erg 

waarschijnlijk dat bij hen de chronische preventiefocus zwakker is dan bij mensen met een 
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chronisch dominante preventiefocus. Ik verwacht dan ook dat de chronische preventiefocus een 

relatie heeft met coöperatief gedrag: Hypothese 8. Hoe sterker de chronische preventiefocus des 

te meer coöperatief gedrag. 

  Zorgen over de reputatie als tussenliggende variabele 2. Aangezien ik verwacht dat 

coöperatief gedrag een positieve relatie heeft met zorgen over de reputatie (zie hypothese 5), 

verwacht ik ook het volgende: Hypothese 9. De chronische preventiefocus heeft via zorgen over 

de reputatie een relatie met coöperatief gedrag. 

  Situationele factoren die regulatieve focus beïnvloeden. Zoals reeds gezegd, kan de 

regulatieve focus in een situatie beïnvloed worden door de chronische regulatieve focus. De 

regulatieve focus kan daarnaast geactiveerd of verzwakt worden door situationele 

omstandigheden (Förster et al., 1998). Kortom, zowel de situatie waarin iemand zich bevindt als 

de chronische regulatieve focus van deze persoon, beïnvloeden welke regulatieve focus deze 

persoon zal hebben in een situatie. Zo zullen sommige situationele omstandigheden de 

preventiefocus versterken (Förster et al., 1998). Zoals reeds gezegd, bleek uit onderzoek van 

Beersma en Van Kleef (2011) dat mensen zich in een situatie met een sterke roddeldreiging meer 

zorgen gingen maken over hun reputatie. Volgens Pfattheicher (2015) heeft de preventiefocus 

een positieve relatie met zorgen over de reputatie. Een sterke roddeldreiging leidt dus mogelijk 

tot een versterking van de preventiefocus in een situatie. Maar leidt de ervaring van een hoge 

roddeldreiging dan zowel bij mensen met een chronisch sterke preventiefocus als bij mensen met 

een chronisch zwakke preventiefocus tot een sterkere preventiefocus in de situatie en daarmee tot 

meer zorgen over de reputatie en meer coöperatief gedrag? 

  Chronische regulatieve focus als variabele die het effect verandert. Uit eerder 

onderzoek blijkt dat mensen met verschillende (sterkten) chronische regulatieve foci anders 



21 
Running head: DE INVLOED VAN RODDELEN OP VERTROUWEN, EMOTIES EN GEDRAG 

reageren op bepaalde signalen (e.g., Keller & Pfattheicher, 2011; Pfattheicher, 2015). Zo 

onderzocht Pfattheicher (2015) de invloed van een getekend paar kijkende ogen op gedrag bij 

mensen met verschillende sterkten chronische preventiefocus. De ogen stonden boven aan een 

bladzijde waarop onderzoeksdeelnemers gevraagd werd hoeveel ze wilden doneren, bijvoorbeeld 

aan een goed doel. Uit zijn onderzoek bleek dat mensen met een chronisch sterke preventiefocus 

meer geld gingen doneren wanneer de getekende ogen aanwezig waren dan mensen met een 

chronisch zwakke preventiefocus. In huidig onderzoek verwacht ik dat ook het effect van 

roddeldreiging op coöperatief gedrag wordt beïnvloedt door de chronische preventiefocus van 

mensen. Hierbij heb ik de volgende hypothese opgesteld: Hypothese 10. Naarmate de chronische 

preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging op coöperatief gedrag groter zijn. 

  Volgens Pfattheicher (2015) doet een getekend paar ogen mensen herinneren aan het 

belang van hun reputatie. Hij betoogt dat mensen met een chronisch sterke preventiefocus zich 

meer zorgen zullen maken over hun reputatie wanneer de getekende ogen aanwezig zijn dan 

mensen met een chronische zwakke preventiefocus. Als zelfs een signaal dat alleen doet 

herinneren aan het belang van de reputatie (i.e., een getekend paar kijkende ogen), zorgen over 

de reputatie doet verhogen bij mensen met een chronisch sterke preventiefocus, dan zal de kans 

op een werkelijke verlaging van hun reputatie, door een sterke roddeldreiging, dit waarschijnlijk 

ook doen. Daarentegen leidde de getekende ogen bij mensen met een chronisch zwakke 

preventiefocus volgens Pfattheiger (2015) niet tot meer zorgen over de reputatie. Naar aanleiding 

van zijn onderzoek verwacht ik dan ook dat het effect van roddeldreiging op zorgen over de 

reputatie ook afhangt de chronische preventiefocus van mensen: Hypothese 11. Naarmate de 

chronische preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging op zorgen over de reputatie 

groter zijn. 
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  Zorgen over de reputatie als tussenliggende variabele 3. Volgens Pfattheicher (2015) 

passen mensen met een chronisch sterke preventiefocus hun gedrag aan (i.e., ze gaan zich 

coöperatiever gedragen) wanneer hun reputatie op het spel komt te staan; Zij zullen zich immers 

meer zorgen gaan maken over hun reputatie. Ik verwacht dan ook dat de ervaring van een sterke 

roddeldreiging bij mensen met een chronisch sterke preventiefocus, via zorgen over de reputatie, 

leidt tot meer coöperatief gedrag. Bij mensen met een chronisch zwakke preventiefocus zal deze 

situatie mogelijk niet leiden tot meer zorgen over de reputatie en daarmee niet meer coöperatief 

gedrag (c.f., Pfattheicher, 2015). Onderstaande hypothese heb ik hierbij geformuleerd: 

Hypothese 12. Naarmate de chronische preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging 

op coöperatief gedrag groter zijn en dit effect loopt via zorgen over de reputatie. 

Controlevariabelen  

  In huidig onderzoek zal er voor meerdere variabelen gecontroleerd worden. Er wordt 

gecontroleerd voor de algemene variabelen geslacht, leeftijd, leefsituatie en hoogst genoten 

opleiding. Daarnaast worden er ook andere variabelen meegenomen in huidig onderzoek, omdat 

deze mogelijk invloed hebben op de afhankelijke variabelen (i.e., coöperatief gedrag, emoties en 

vertrouwen in de groep) en/of samenhangen met onafhankelijke variabelen (i.e., roddeldreiging 

en chronische preventiefocus). Deze variabelen zullen hieronder worden besproken. 

  Identificatie met groep. Een controlevariabele in huidig onderzoek is de mate waarin 

mensen zich met hun groepsleden identificeren. Als mensen zich identificeren met hun groep 

zullen ze zich eerder coöperatief gedragen in sociale dilemma’s dan wanneer ze zich niet 

identificeren voelen met hun groep (e.g., De Cremer & Van Vugt, 1999; Kramer & Brewer, 

1984). Dit komt volgens Mifune, Hashimoto en Yamafishi (2010) doordat alleen binnen de eigen 

groep een goede reputatie als belangrijk wordt gezien. Daarnaast bleek uit onderzoek van Han en 
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Harms (2010) dat groepsidentificatie ook een relatie heeft met vertrouwen in de groepsleden. 

  Big 5. In het model van de Big 5 staan vijf persoonlijkheidsdimensies: extraversie, 

vriendelijkheid, nauwkeurigheid, openheid en neuroticisme (McCrae & John, 1992). Deze 

hebben mogelijk ook invloed op de uitkomsten van huidig onderzoek. Zo bleek uit onderzoek dat 

extraversie negatief correleerde met coöperatief gedrag (Koole, Jager, Van den Berg, Vlek & 

Hofstee, 2001) en negatieve emoties (Watson, Wiese, Vaidya en Tellegen, 1999), vriendelijkheid 

een positief verband had met coöperatief gedrag (Koole et al, 2001) en vertrouwen in anderen 

(Goldberg, 1992) en neuroticisme juist positief correleerde met negatieve emoties, zoals 

nervositeit (Watson et al, 1999) en negatief correleerde met vertrouwen in anderen (Goldberg, 

1992). Bovendien stelt Pfattheicher (2011) dat mensen met een chronische preventiefocus hoger 

scoren op neuroticisme dan mensen met een chronische promotiefocus. Zowel de preventiefocus 

als neuroticisme is namelijk gelinkt aan vermijdende strategieën.  

  Need to belong. De variabele need to belong zal in huidig onderzoek ook meegenomen 

worden als controlevariabele. Volgens Baumeister en Leary (1995) zal de behoefte om ergens bij 

te horen als gevolg hebben dat mensen zich coöperatiever gaan gedragen naar anderen. 

Daarnaast bleek uit onderzoek van Reichl, Schneider en Spinath (2013) dat de mate van need to 

belong een negatieve relatie had met negatieve emoties.  

  Chronische promotiefocus. Zoals reeds gezegd beïnvloedt de chronische regulatieve 

focus welke regulatieve focus dominant wordt in een situatie (Förster et al., 1998). De sterkte 

van de chronische promotiefocus kan, naast de sterkte van de chronische preventiefocus, 

beïnvloeden of de preventiefocus op de voorgrond zal treden in een situatie. Om deze reden zal 

de chronische promotiefocus in huidig onderzoek worden meegenomen als controlevariabele. 

  Kortom, geslacht, leeftijd, leefsituatie, hoogst genoten opleiding, groepsidentificatie, 
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extraversie, vriendelijkheid, nauwkeurigheid, openheid, neuroticisme, need to belong en de 

chronische promotiefocus worden in huidig onderzoek meegenomen als controlevariabelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Een sterke roddeldreiging leidt tot de ervaring van meer negatieve emoties dan een lage  

    roddeldreiging. 

2. Een sterke roddeldreiging leidt tot minder vertrouwen in de groep dan een lage roddeldreiging. 

3. Een sterke roddeldreiging leidt tot meer coöperatief gedrag dan een lage roddeldreiging. 

4. Een sterke roddeldreiging leidt tot meer zorgen over de reputatie dan een lage roddeldreiging. 

5. Zorgen over de reputatie heeft een positieve relatie met coöperatief gedrag 

6. De roddeldreiging heeft via zorgen over de reputatie een positief effect op coöperatief   

    gedrag. 

7. Hoe sterker de chronische preventiefocus des te meer zorgen over de reputatie. 

Figuur 1. Conceptueel model 
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8. Hoe sterker de chronische preventiefocus des te meer coöperatief gedrag. 

9. De chronische preventiefocus heeft via zorgen over de reputatie een relatie met coöperatief  

    gedrag 

10. Naarmate de chronische preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging op  

    coöperatief gedrag groter zijn. 

11. Naarmate de chronische preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging op zorgen  

    over de reputatie groter zijn. 

12. Naarmate de chronische preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging op  

    coöperatief gedrag groter zijn en dit effect loopt via zorgen over de reputatie. 

       Methodologie   

Onderzoeksdeelnemers 

  De groep onderzoeksdeelnemers bestond uit Nederlandse studenten en bekenden van de 

onderzoeker. 108 personen hebben deelgenomen aan huidig onderzoek, waarvan 19 deelnemers 

zijn verwijderd voor verdere analyses (zie manipulatiecheck identificeerbaarheid). De 

overgebleven groep deelnemers (N = 89) bestond uit 29 mannen en 60 vrouwen. Hun leeftijd liep 

uiteen van 18 tot 63 jaar met een gemiddelde leeftijd van 24,75 (SD = 7,66) jaar. De meeste 

deelnemers (44,9 %) hadden wetenschappelijk onderwijs of hoger als hoogst genoten opleiding, 

gevolgd door 29,2% VWO, 13,5% HBO, 7,9% HAVO, 3,4% MBO en 1,1% basisschool. 66 

deelnemers woonden samen met huisgenoten, 12 deelnemers alleen en 11 deelnemers samen met 

hun partner. 

Design 

  Om de vraagstelling te onderzoeken, werd er gebruik gemaakt van een design met een 

between-subjects factor: roddeldreiging (sterke roddeldreiging/lage roddeldreiging). De 
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onafhankelijke variabele roddeldreiging werd in deze experimentele studie als volgt 

gemanipuleerd: De roddelneiging van groepsleden werd gemanipuleerd binnen een situatie 

waarin het idee gecreëerd werd dat hun gedrag identificeerbaar was (zie Manipulatie 

roddeldreiging). Deelnemers werden random verdeeld over de twee condities door middel van 

een double-blind procedure. 

Instrumenten  

  Chronische regulatieve focus. De chronische regulatieve focus van mensen werd 

gemeten aan de hand van de general regulatory focus measure (GRFM) van Lockwood en 

collega’s (2002). De oorspronkelijke schaal was door Van Stekelenburg (2006) vertaald van 

Engels naar Nederlands. Een aantal items van deze vertaalde schaal heb ik aangepast voor huidig 

onderzoek: van items over academische prestaties naar items over het leven in het algemeen. Het 

onderzoek richt zich immers niet specifiek op academische prestaties. De schaal bestond uit 

negen items die chronische promotiefocus meten (e.g., “Ik zie mezelf als iemand die er 

voornamelijk naar streeft om zijn/haar ideaal te bereiken”; α = 0,77) en negen items die 

chronische preventiefocus meten (e.g., “Ik maak me vaak ongerust dat ik tekort zal schieten wat 

betreft mijn verantwoordelijkheden en verplichtingen”; α = 0,86). Items werden gescoord op een 

5-punts Likertschaal (1 = Helemaal mee oneens, 5 = Helemaal mee eens). Er waren geen items 

negatief gesteld. In de instructie werd duidelijk gemaakt dat de stellingen gingen over het doen 

en laten van de deelnemers. De chronische preventiefocus van mensen was een onafhankelijke 

variabele in huidig onderzoek. De chronische promotiefocus diende als controlevariabele.  

  Zorgen over de reputatie. De (tussenliggende) variabele zorgen over de reputatie werd 

gemeten middels de concern for reputation scale van De Cremer en Tyler (2005). Deze items 

waren door mij vertaald van Engels naar Nederlands en aangepast, zodat ze goed aansloten bij 



27 
Running head: DE INVLOED VAN RODDELEN OP VERTROUWEN, EMOTIES EN GEDRAG 

huidig onderzoek. De vragen werden gespecificeerd naar zorgen over de reputatie tijdens de 

opdracht en met betrekking tot groepsleden in het experiment. De schaal bestond uit zeven items 

(e.g., “Ik wil graag een goede reputatie hebben bij mijn groepsleden”) die werden gescoord op 

een 5-punts Likertschaal (1 = Helemaal mee oneens, 5 = Helemaal mee eens). Eén van de items 

was negatief gesteld: “Tijdens het maken van de opdracht dacht ik niet na over wat mijn 

groepsleden over mij kunnen gaan zeggen”. De schaal had een Cronbach’s alpha van 0,78. In de 

introductie van de schaal werd uitgelegd dat de stellingen zouden gaan over reputatie, 

omschreven als hetgeen wat andere mensen van iemand denken, en dat mensen verschillen in de 

mate waarin ze waarde hechten aan het beeld wat anderen van ze hebben. 

 Coöperatief gedrag. Om de afhankelijke variabele coöperatief gedrag te meten, maakten 

de onderzoeksdeelnemers een opdracht: een gemodificeerd dictatorspel (ontleend aan Beersma & 

van Kleef, 2011). Deelnemers ontvingen honderd loterijtickets, met elk ticket werd kans gemaakt 

op 50 euro. De tickets konden ze vinden aan de rechterzijde van hun computer in een envelop. 

De deelnemers mochten zelf bepalen hoe ze deze tickets verdeelden over zichzelf en hun groep. 

De tickets die ze aan de groep doneerden, werden eerlijk verdeeld over hun groep (inclusief 

henzelf). De tickets die ze gaven aan zichzelf mochten ze ook echt zelf houden. De 

onderzoeksdeelnemers werd gevraagd het aantal tickets dat ze aan zichzelf gaven in de envelop 

te laten en het aantal tickets aan de groep er boven op te leggen (deze aantallen vulden ze ook in 

op de computer). Om het onderzoek zo realistisch mogelijk te maken, werd aan de deelnemers 

verteld dat de trekking van de loting plaatsvond na afloop van het gehele onderzoek. De 

deelnemers maakten daadwerkelijk kans op de 50 euro. De afhankelijke variabele coöperatief 

gedrag werd gemeten door middel van het aantal gedoneerde tickets aan hun groep. 

  Negatieve emoties. De afhankelijke variabele negatieve emoties (i.e., negatief affect) 
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werd gemeten aan de hand van de PANAS van Watson en collega’s (1988). Deze schaal is van 

Engels naar Nederlands vertaald door Peeters, Ponds en Vermeeren (1996) en bestond uit twintig 

(gevoelens en) emoties, waarbij deelnemers moesten aangeven in hoeverre ze de emotie op dat 

moment voelden op een 5-punts Likertschaal (1 = Nauwelijks of helemaal niet, 5 = In sterke 

mate). De PANAS-schaal bestond uit twee subschalen: positief affect (n = 10, α = 0,88 ) en 

negatief affect (n = 10, α = 0,84). Een voorbeelditem van de positieve affectschaal is “trots” en 

een voorbeelditem van de negatieve affectschaal is “schuldig”. 

  Vertrouwen. De afhankelijke variabele vertrouwen in de groep werd gemeten door 

middel van een vernieuwde Nederlandse versie van de intrateam trust schale van De Jong en 

Elfring (2010). De oorspronkelijke schaal had betrekking op vertrouwen van werknemers in 

elkaar. Aangezien ik in huidig onderzoek niet vertrouwen in een werk gerelateerde context wilde 

meten, heb ik de items aangepast naar items over vertrouwen in groepsleden. De schaal bestond 

uit zes items (e.g., “Ik vertrouw mijn groepsleden”) die werden gescoord op een 5–punts 

Likertschaal (1 = Helemaal mee oneens, 5 = Helemaal mee eens; α = 0,90). Er waren geen items 

negatief gesteld. In de instructie werd duidelijk gemaakt dat de stellingen gingen over het 

vertrouwen in de twee groepsleden waarmee ze een groep vormden in het experiment. 

  Persoonlijkheid. De persoonlijkheid van de onderzoeksdeelnemers werd gemeten door 

middel van een verkorte versie van de Big Five persoonlijkheidstest (BFI) van John en 

Srivastava (1999). De BFI was door Denissen, Geenen, Van Aken, Gosling en Potter (2008) 

vertaald van Engels naar Nederlands. De verkorte BFI bestond uit vijf subschalen (i.e., vijf 

persoonlijkheidsdimensies: de Big 5) met ieder twee items, waarvan steeds één item negatief 

werd gesteld. De vijf persoonlijkheidsdimensies waren: extraversie (e.g., “Ik zie mezelf als 

iemand die hartelijk, een gezelschapsmens is”; r = 0,21, p < 0,05), vriendelijkheid (e.g., “Ik zie 
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mezelf als iemand die mensen over het algemeen vertrouwt”; r = 0,40, p < 0,01), 

nauwkeurigheid (e.g., “Ik zie mezelf als iemand die grondig te werk gaat”; r = 0,25, p < 0,05), 

openheid (e.g., “Ik zie mezelf als iemand die een levendige fantasie heeft”; r = 0,21, p > 0,05 ) 

en neuroticisme (e.g., “Ik zie mezelf als iemand die gemakkelijk zenuwachtig wordt”; r = 0,54, p 

< 0,01 ). Items werden gescoord op een 5-punts Likertschaal (1= Helemaal mee oneens, 5 = 

Helemaal mee eens). Uit onderzoek van Rammstedt en John (2007) bleek dat deze tien items een 

valide en betrouwbare meting waren van de Big Five. In de instructie werd duidelijk gemaakt dat 

de stellingen betrekking hadden op de opvattingen over henzelf in verschillende situaties. Hierbij 

werd ook vermeld dat er geen goede of foute antwoorden waren. In huidig onderzoek dienden 

alle vijf de persoonlijkheidsdimensies als controlevariabelen. 

  Groepsidentificatie. Groepsidentificatie werd gemeten door middel van een Nederlandse 

versie van het multicomponent model van Leach en collega’s (2013). In huidig onderzoek zijn 

twee subschalen (i.e., solidariteit en individuele zelfstereotypering) van dit model afgenomen bij 

onderzoeksdeelnemers, de items van de overige drie subschalen sloten niet aan op de situatie in 

het experiment. De solidariteitsschaal bestond uit drie items (e.g., “Ik voel mij verbonden met 

mijn groepsleden”; α = 0,86) en de individuele zelfstereotyperingsschaal bestond uit twee items 

(e.g., “Ik lijk veel op mijn groepsleden”; r = 0,66, p < 0,01 ) gemeten op een 5-punts 

Likertschaal (1 = Helemaal mee oneens, 5 = Helemaal mee eens). Geen van de items was 

negatief gesteld. In de introductie van de schaal werd wederom vermeld dat de stellingen 

betrekking hadden op de groep die deelnemers met twee anderen proefpersonen vormden. Zowel 

solidariteit als individuele zelfstereotypering diende als controlevariabele. 

  Need to belong. De controlevariabele need to belong werd gemeten middels de volgende 

stelling: “Ik heb een sterke behoefte om ergens bij te horen” op een 5-punts Likertschaal (1= 
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Helemaal mee oneens, 5 = Helemaal mee eens). Uit onderzoek van Nichols en Webster (2013) 

bleek dat dit enkele item een betrouwbare en valide meting was van need to belong. 

 Procedure  

  Voordat het onderzoek daadwerkelijk van start ging, was de vragenlijst eerst door drie 

mensen gecontroleerd (N = 3). Aan de hand van deze controles konden onduidelijkheden in het 

onderzoek (e.g., in de vragenlijst) verbeterd worden en kon er getest worden hoe lang het 

beantwoorden van de vragenlijst duurde. Door middel van een laboratorium experiment werd de 

data voor huidig onderzoek verkregen. De vragenlijst in het experiment heb ik gemaakt door 

middel van het programma Qualtrics. Het verloop van het experiment, met de vragenlijst, is te 

vinden in de bijlage. 

  Onderzoeksdeelnemers werden mondeling, via mail en via whatsapp gevraagd een 

afspraak te maken om mee te doen aan het onderzoek. Per afspraak werd het onderzoek bij drie 

deelnemers afgenomen. Daarnaast werd ook persoonlijk contact gezocht met groepjes studenten 

op de Vrije Universiteit te Amsterdam (VU) en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG): Hen werd 

gevraagd mee te doen aan het onderzoek in ruil voor een kopje koffie en een kans op 50 euro. 

Aanvullend werden er op de VU en de RUG posters opgehangen en flyers uitgedeeld over het 

onderzoek met hierop mijn e-mailadres en telefoonnummer. Tijdens de werving van 

proefpersonen werd vermeld dat het doel van de studie was om te weten te komen of de invloed 

van informatie via de computer verschilt van de invloed van face-to-face informatie. Hierbij 

werd gekeken naar de invloed op keuzes en emoties. Op deze manier (i.e., door een coverstory) 

bleef het werkelijke onderzoeksdoel onbekend, zodat de resultaten hierdoor niet beïnvloed 

konden worden. 

  Bij aankomst in het laboratorium werden drie deelnemers aan het onderzoek aan elkaar 
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voorgesteld. Ze kregen te horen dat ze met elkaar een groep zouden vormen in het experiment. 

Opnieuw werd vermeld dat door middel van huidig onderzoek de invloed (op keuze gedrag en 

emoties) van informatie via computers en face-to-face informatie vergeleken zou worden. Hen 

werd verteld dat ze voor het eerste deel van het onderzoek (over informatie via computers) plaats 

moesten nemen achter een computer in aparte kamers waarop ze een vragenlijst moesten 

beantwoorden. Daarnaast kregen ze te horen dat één van hen drieën geselecteerd zou worden om 

naast de vragenlijst ook een korte opdracht (i.e., het gemodificeerd dictatorspel) achter de 

computer te maken. In werkelijkheid maakten alle onderzoeksdeelnemers de opdracht en was het 

onderzoek geheel gemanipuleerd. Vervolgens werd verteld dat ze in het tweede deel van het 

onderzoek samen (face-to-face) een opdracht zouden gaan maken. Voordat ze naar de aparte 

kamers gingen, werd van alle deelnemers op papier geïnformeerde toestemming verkregen, 

hierop stond de mondelinge uitleg ook geschreven. De drie onderzoeksdeelnemers werden 

vervolgens geïnstrueerd om plaats te nemen achter de computers. Hier werd hen verteld dat 

wanneer ze klaar waren met de vragenlijst, ze de onderzoeker konden bellen en vervolgens 

opgehaald zouden worden voor de gezamenlijke opdracht. 

  Achter de computer beantwoordden de deelnemers algemene vragen (e.g., “Wat is jouw 

leeftijd?”) en items voor een aantal controlevariabelen (i.e., de BIF, de need to belong item en de 

items van de twee groepsidentificatieschalen). Daarnaast vulden de deelnemers ook 

afleidingsitems over hun communicatieprofiel in: Dit waren items over hun roddelneiging (e.g., 

“In het dagelijks leven ben ik geneigd om over anderen te praten”) en over hun behendigheid met 

computers (e.g., “Ik kan goed met computers omgaan”). In de introductie van deze 

afleidingsitems werd vermeld dat de manier waarop je communiceert mogelijk invloed heeft op 

de manier waarop je informatie verwerkt en hoe je hier mee omgaat. Hierdoor werd de kans dat 
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deelnemers achter het werkelijke onderzoeksdoel kwamen nog meer verkleind en werd het 

onderzoek geloofwaardiger. 

  Na beantwoording van deze vragen en stellingen lazen de deelnemers dat het systeem een 

minuut de tijd nodig had om gegevens te verwerken. Na deze minuut lazen ze dat ze geselecteerd 

waren om de korte opdracht te maken. Voordat ze begonnen aan deze opdracht vonden de 

manipulaties plaats. 

 Manipulatie roddeldreiging. De onafhankelijke variabele “roddeldreiging” werd 

gemanipuleerd door de roddelneiging van groepsleden te manipuleren binnen een situatie waarin 

gedrag identificeerbaar was. Identificeerbaarheid van gedrag en de roddelneiging werd op 

dezelfde manier gemanipuleerd als in Beersma en Van Kleef (2011). De deelnemers werden 

willekeurig in één van de twee roddeldreigingcondities geplaatst. 

  Manipulatie roddelneiging van groepsleden. Deelnemers werden opnieuw geïnformeerd 

over dat middels het onderzoek werd onderzocht of informatie (over groepsleden) via de 

computer invloed had op keuzegedrag en emoties. De deelnemers kregen vervolgens de 

gemiddelde scores, in de vorm van een algemeen communicatieprofiel, van hun groepsleden op 

de twee roddelneiging items (i.e., “In het dagelijks leven ben ik geneigd om over anderen te 

praten” en “ In het dagelijks leven ben ik geneigd tot roddelen”) en de gemiddelde scores op de 

twee items over computerbehendigheid (i.e., “Ik kan goed met computers omgaan” en “Ik 

prefereer communicatie via een computer”). De items over computerbehendigheid waren 

ongerelateerd aan de items van roddelneiging. Deze gegeven (gemanipuleerde) scores stonden 

los van de werkelijke scores van hun groepsgenoten. De gemiddelde scores op de roddelneiging 

items waren in de sterke roddeldreigingconditie tamelijk hoog namelijk: 4,5 en 4,0 op een 5-

punts Likertschaal. Hierdoor werd bij alle deelnemers het idee gecreëerd dat hun groepsleden 
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sterk geneigd waren tot roddelen. In de lage roddeldreigingconditie waren de scores op deze 

items tamelijk laag: 2,0 en 1,5 op een 5-punts Likertschaal. De gemiddelde scores van de twee 

afleidingsitems over computer behendigheid waren in beide condities hetzelfde en was 

gemiddeld: 3,0 en 3,0 op een 5-punts Likertschaal.  

  Manipulatie identificeerbaarheid. In beide roddeldreigingcondities lazen deelnemers dat 

hun groepsleden zullen weten hoe ze de tickets verdelen in de opdracht. Met andere woorden, de 

keuze van deelnemers tijdens de opdracht was identificeerbaar. 

 Na de opdracht vulden de deelnemers de concern for reputation scale, de PANAS-schaal, 

de intragroup trust scale en de GRFM in. Vervolgens vulden de onderzoeksdeelnemers de items 

in voor de manipulatiecheck. Hiermee kon gecontroleerd worden in hoeverre deelnemers het 

idee hadden dat: hun groepsleden geneigd waren tot roddelen en hun gedrag identificeerbaar 

was. Na afronding van het experiment kregen de deelnemers mondeling een debriefing over de 

werkelijke aard van het onderzoek. Hierbij kregen ze te horen dat het tweede (face-to-face) 

onderdeel van het onderzoek niet zou plaatsvinden en dat de scores van hun groepsleden 

gemanipuleerd waren. Ook kregen ze de mogelijkheid om hun gegevens achter te laten om: kans 

te maken op de prijs van 50 euro en via de mail een rapportage over de uitkomsten van het 

onderzoek te ontvangen. 

Analyseplan 

  Effect manipulatie. Om te controleren of de manipulaties hadden gewerkt, werd er een 

manipulatiecheck uitgevoerd. In alle condities was er sprake van identificeerbaarheid van 

gedrag, om deze reden fungeert identificeerbaarheid als contextvariabele. Desondanks is het 

belangrijk om te onderzoeken of deze manipulatie succesvol was. Om te onderzoeken of 

deelnemers het idee hadden dat hun gedrag identificeerbaar was, werd de volgende stelling 
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gemeten: “Mijn groepsleden zullen weten hoe ik de tickets heb verdeeld in de opdracht”. Dit 

item werd gemeten op een 5-punts Likertschaal (1 = Helemaal mee oneens, 5 = Helemaal mee 

eens). Wanneer onderzoeksdeelnemers antwoordcategorie 1 (Helemaal mee oneens) of 2 (Mee 

oneens) antwoordden op dit item werden ze verwijderd uit verdere analyses. In huidig onderzoek 

werd immers de invloed van de roddelneiging van groepsleden binnen een situatie waarin 

mensen het idee hebben dat hun gedrag identificeerbaar (i.e., roddeldreiging) onderzocht.  

  Daarnaast werd onderzocht in hoeverre onderzoekdeelnemers het idee hadden dat hun 

groepsleden geneigd waren tot roddelen. Dit werd onderzocht met behulp van de volgende 

stellingen op een 5-punts Likertschaal (1 = Helemaal mee oneens, 5 = Helemaal mee eens): 

“Mijn groepsleden zijn geneigd tot roddelen” en “Mijn groepsleden zijn geneigd om over 

anderen te praten”. Om te onderzoeken of deze stellingen voldoende met elkaar samenhingen is 

de correlatie (r = 0,79, p < 0,01) gemeten. Deze stellingen werden samengevoegd tot de 

variabele manipulatiecheck roddelneiging. De invloed van de roddelneiging van groepsleden op 

deze variabele werd vervolgens door middel van een variantieanalyse met controlevariabelen 

(One-way ANCOVA) onderzocht. 

  Data analyse. Alle statistische analyses voor dit onderzoek zijn uitgevoerd in SPSS 23 

voor Windows. Als eerste werden de descriptieve statistieken (e.g., gemiddelden van de 

variabelen en correlaties tussen de variabelen in huidig onderzoek) bestudeerd. Voordat er 

regressie-en variantieanalyses uitgevoerd konden worden op de data, zijn de assumpties van 

multicollineariteit, homoscedasticiteit en normaliteit onderzocht. Aangezien er geen (tot 

nauwelijks) schendingen van deze assumpties opgespoord waren, konden de variantie- en 

regressieanalyses uitgevoerd worden om de hypotheses te toetsen. Bij alle analyses werd er 

gecontroleerd voor de variabelen solidariteit, individuele stereotypering, need to belong, 
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neuroticisme, extraversie, nauwkeurigheid, vriendelijkheid, openheid, geslacht, leeftijd, hoogst 

genoten opleiding en leefsituatie. 

       Resultaten  

Manipulatiecheck   

  Om te bepalen of onderzoeksdeelnemers het idee hadden dat hun gedrag identificeerbaar 

was, werd het item “Mijn groepsleden zullen weten hoe ik de tickets heb verdeeld in de 

opdracht” onderzocht door middel van frequencies. Acht deelnemers hadden het item 

beantwoord met antwoordcategorie 1 (Helemaal mee oneens) en elf deelnemers met 

antwoordcategorie 2 (Mee oneens). Deze deelnemers werden verwijderd uit de analyses. Na 

verwijdering van deze deelnemers was het gemiddelde van de deelnemers op het item 4,20 (SD = 

0,80).  

  Om te bepalen of de manipulatie roddelneiging van groepsleden had gewerkt werd er 

eerst getoetst voor gelijkheid van varianties van de variabele manipulatiecheck roddelneiging in 

beide roddeldreigingcondities. Dit werd gedaan middels een Levene’s test. Uit deze test bleek 

dat de varianties van de variabele manipulatiecheck roddelneiging in de twee 

roddeldreigingcondities gelijk waren, F(1, 87) = 3,41, p > 0,05. Vervolgens werd er een 

variantieanalyse (One- way ANCOVA) met als afhankelijke variabele manipulatiecheck 

roddelneiging uitgevoerd. Hieruit bleek dat er een effect was van roddeldreiging op de variabele 

manipulatiecheck roddelneiging (F(1,67) = 6,78, p < 0,05, N2p = 0,09). Deelnemers in de sterke 

roddeldreigingconditie (M = 3,35, SD = 0,75 ) scoorden hoger op deze variabele dan deelnemers 

in de lage roddeldreigingconditie (M = 2,70, SD = 0,93). Dit betekent dat deelnemers in de sterke 

roddeldreigingconditie aangaven dat hun groepsleden sterker geneigd waren tot roddelen dan 

deelnemers in de lage roddeldreigingconditie. In deze analyse is er gecontroleerd voor alle 
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variabelen in huidig onderzoek: chronische promotiefocus, chronische preventiefocus, zorgen 

over de reputatie, coöperatief gedrag, positief affect, negatief affect, vertrouwen, solidariteit, 

individuele stereotypering, need to belong, neuroticisme, extraversie, nauwkeurigheid, 

vriendelijkheid, openheid, geslacht, leeftijd, hoogst genoten opleiding en leefsituatie. Een aantal 

van deze variabelen had ook een effect op de variabele manipulatiecheck roddelneiging (i.e., de 

ervaring van de neiging tot roddelen van groepsleden) namelijk: neuroticisme (F(1,67) = 4,73, p 

< 0,05, N2p = 0,07), openheid (F(1,67) = 5,23, p < 0,05, N2p = 0,07) en leeftijd (F(1,67) = 6,06, p 

< 0,05, N2p = 0,08). Samenvattend, beide manipulaties waren succesvol. 

Descriptieve statistieken  

  In Tabel 1 zijn de beschrijvende statistieken te zien van de variabelen in huidig 

onderzoek. De resultaten zijn verkregen uit experimenteel onderzoek waarbij alle deelnemers het 

idee hadden dat ze zich bevonden in een situatie waarin gedrag identificeerbaar was. 46 

deelnemers waren random toegewezen aan de sterke roddeldreigingconditie en 43 deelnemers 

aan de lage roddeldreigingconditie. Deelnemers scoorden gemiddeld 2,72 (SD = 0,81) op de 

chronisch preventiefocus schaal en 3,73 (SD = 0,55) op de chronische promotiefocusschaal. De 

scores op de zorgen over de reputatie schaal lagen tussen 1,71 en 5,00. Een hogere score op deze 

schaal betekent een hogere mate van zorgen over de reputatie. De scores van coöperatief gedrag 

liggen tussen 0 en 100, met een gemiddelde van 87,19 (SD = 22,82). Hoe hoger de score op 

coöperatief gedrag, hoe meer tickets onderzoeksdeelnemers tijdens de opdracht gaven aan hun 

groep. Het gemiddelde van de scores op positief affect (M = 2,75, SD = 0,80) lag hoger dan het 

gemiddelde van de scores op negatief affect (M = 1,33, SD = 0,47 ). Verder scoorden de 

deelnemers gemiddeld hoog op vertrouwen in de groep (M = 4,21, SD = 0,62) en solidariteit (M 

= 4,18, SD = 0,67). 
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  Correlaties. Middels correlaties kunnen de verbanden tussen de variabelen bestudeerd 

worden. Deze correlaties zijn te zien in Tabel 2. In deze tabel is te zien dat meerdere variabelen 

met elkaar correleren. Er zijn zowel positieve als negatieve verbanden. De hoogste correlatie is 

tussen solidariteit en individuele stereotypering (r = 0,63, p < 0,01). Dit houdt in dat hoe meer 

iemand zich solidair voelde met zijn of haar groep des te meer deze persoon zichzelf op zijn of 

haar groep vond lijken. De onafhankelijke variabele roddeldreiging heeft een positief verband 

met positief affect (r = 0,28, p < 0,01) vertrouwen in de groep (r = 0,24, p < 0,05) en 

manipulatiecheck roddelneiging (r = 0,36, p < 0,01). Tegen verwachting in, vertrouwden mensen 

in de sterke roddeldreigingconditie hun groepsleden meer (en voelen meer positieve emoties) dan 

in de lage roddeldreigingconditie. Zoals verwacht heeft de variabele zorgen over de reputatie een 

positieve relatie met coöperatief gedrag (r = 0,23, p < 0,05). Een hogere score op zorgen over de 

reputatie betekent een hogere score op coöperatief gedrag (i.e., meer tickets voor de groep). In 

Tabel 2 is ook te zien dat er in deze steekproef een verband was tussen de chronische 

preventiefocus en zorgen over de reputatie (r = 0,43, p < 0,01). Hoe sterker de chronische 

preventiefocus des te meer zorgen over de reputatie. De chronische preventiefocus heeft 

daarentegen geen verband met coöperatief gedrag (r = 0,10, p > 0,05). Verder zijn er meerdere 

variabelen die correleren met negatief affect namelijk: chronische preventiefocus (r = 0,34, p < 

0,01), zorgen over de reputatie (r = 0,33, p < 0,01), coöperatief gedrag (r = -0,26, p < 0,05) en 

vertrouwen in de groep (r = -0,29, p < 0,01).  

 Assumpties  

  Om regressie- en variantieanalyses uit te voeren dient er eerst getoetst te worden voor een 

aantal assumpties (Field, 2005): de assumpties van multicollineairiteit, homoscedastiticiteit en 

normaliteit. Deze zullen hier kort besproken worden. 
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Tabel 1. Beschrijvende statistieken van variabelen in huidig onderzoek (N = 89) 

 Min Max M SD n  r / α % 

Roddeldreiginga  0 1     51,7b 

Chronische preventiefocus 1,00 4,56 2,72 0,81  9 0,86  

Chronische promotiefocus 2,22 4,89 3,73 0,55  9 0,77  

Zorgen over de reputatie 1,71 5,00 3,40 0,68  7 0,78  

Coöperatief gedrag 0 100 87,19 22,82    

Positief affect 1,00 4,40 2,75 0,80 10 0,88  

Negatief affect 1,00 4,60 1,33 0,47 10 0,84  

Vertrouwen in de groep 2,67 5,00 4,21 0,62 6 0,90  

Groepsidentiteit: Solidariteit 2,00 5,00 4,18 0,67 3 0,86  

Groepsidentiteit: Individuele stereotypering 1,50 5,00 3,49 0,78 2 0,66**  

Need to belong 1,00 5,00 3,51 0,92 1   

Neuroticisme 1,00 5,00 2,79 1,02 2 0,54**  

Extraversie 2,50 5,00 3,85 0,65 2 0,21*  

Nauwkeurigheid 2,00 5,00 3,46 0,79 2 0,25*  

Vriendelijkheid 1,50 4,50 3,28 0,73 2 0,40**  

Openheid 1,00 5,00 3,46 0,86 2 0,21   

Geslacht (Vrouw) 0 1     67,4 

Leeftijd 18 63 24,75 7,66    

Hoogst genoten opleiding 2 8 6,54 1,57    

Leefsituatie (Samenwonend met partner) 0 1     12,4 

Leefsituatie (Alleenwonend) 0 1     13,5 

Manipulatiecheck roddelneiging 1 5 3,03 0,90 2 0,79**  

Manipulatiecheck identificeerbaarheid 3 5 4,20 0,80 1   

aRoddeldreiging: 0 = lage roddeldreiging, 1 = sterke roddeldreiging. bPercentage: sterke roddeldreiging. 
*p < 0,05. **p < 0,01. ***p < 0,001.
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Tabel 2. Correlaties onafhankelijke, afhankelijke en controlevariabelen. (N = 89) 
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1. Roddeldreiging 

    (sterke roddeldreiging)  
                                        

 

2. Chronische preventiefocus  
0,15 

   

                        

3. Chronische promotiefocus 
-0,01 0,10                           

4. Zorgen over de reputatie 
-0,01 0,43** 0,14 

 

                        

5. Coöperatief gedrag 
-0,05 0,10 -0,19 0,23*                         

6. Positief affect 
0,28** 0,11 0,23* 0,15 0,05                        

7. Negatief affect 
0,08 0,34** 0,12 0,33** -0,26* 0,13                       

8. Vertrouwen in de groep 
0,24* 0,01 -0,04 0,02 0,22* 0,19 -0,29**                      

9. Solidariteit  
-0,01 -0,05 0,07 0,18 0,22* 0,17 -0,18 0,46**                     

10. Individuele stereotypering 
0,02 0,10 0,15 0,26* 0,00 0,03 -0,11 0,33** 0,63**                    

11. Need to belong 
0,12 0,30** 0,09 0,41** 0,16 0,15 -0,02 0,18 0,25* 0,40**                   

12. Neuroticisme 
0,14 0,43** -0,08 0,18 0,16 -0,01 0,07 0,12 0,17 0,18 0,14                  

13. Extraversie 
0,03 -0,15 0,21* 0,07 0,20 0,27* -0,14 0,27* 0,28** 0,22* 0,29** -0,11                 

14. Nauwkeurigheid 
0,06 0,03 0,25* 0,10 0,03 0,03 0,06 0,14 0,16 0,06 0,08 0,24* 0,10                

15. Vriendelijkheid 
-0,14 -0,08 -0,09 0,01 0,14 0,04 -0,01 0,04 0,05 -0,02 0,10 -0,09 0,13 0,15               

16. Openheid 
0,00 -0,14 0,04 0,03 0,06 0,21 -0,01 0,10 0,26* 0,13 0,01 0,07 0,25* -0,04 0,11             
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17. Geslacht (vrouw) 
0,00 0,08 0,09 0,11 0,09 0,16 0,08 0,08 0,09 0,15 0,18 0,42** 0,21* 0,17 0,20 0,08       

18. Leeftijd 
-0,02 -0,01 -0,07 0,08 0,16 0,18 -0,18 0,17 0,09 -0,08 -0,11 -0,12 -0,10 0,06 -0,03 0,14 -0,09      

19. Hoogst genoten opleiding  
-0,10 -0,10 0,14 -0,02 0,08 0,01 -0,06 -0,12 -0,14 -0,11 -0,03 -0,02 0,10 0,17 0,04 0,11 0,24* 0,32**     

20. Leefsituatie (samenwonend met partner) 
-0,05 0,09 0,05 -0,03 0,17 0,14 -0,15 0,18 0,10 -0,13 -0,06 -0,02 -0,05 0,09 0,05 0,16 -0,03 0,61** 0,18    

21. Leefsituatie (alleenwonend) 
-0,01 0,08 -0,12 0,05 0,06 -0,05 0,00 -0,14 -0,24* -0,10 -0,11 0,12 0,01 -0,02 -0,06 0,10 -0,15 -0,02 0,14 -0,15   

22. Manipulatiecheck roddelneiging 
0,36** 0,12 0,19 0,02 -0,12 0,19 -0,07 0,16 0,06 0,13 0,10 0,19 0,15 0,02 -0,18 -0,16 -0,04 -0,27* -0,13 -0,11 0,04  

23. Manipulatiecheck     

      identificeerbaarheid 
-0,04 0,01 0,02 -0,02 -0,04 0,25* -0,11 0,31** 0,28** 0,15 0,05 0,05 0,20 0,07 0,14 -0,01 0,09 0,12 0,01 0,08 -0,06 0,01 
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  Multicollineariteit. Zoals te zien in Tabel 2 correleren de onafhankelijke variabelen 

roddeldreiging en chronische preventiefocus niet met elkaar. Wanneer er gekeken wordt naar de 

tolerantiewaarden en de Variantie Inflatie Factor (VIF), is ook te zien dat er geen probleem van 

multicollineariteit is. Alle tolerantiewaarden zijn boven de 0,50 (VIF < 2,00).   

  Normaliteit residuen. In het histogram van de gestandaardiseerde residuen met als 

afhankelijke variabele zorgen over de reputatie is te zien dat de residuen ongeveer normaal 

verdeeld zijn. De piek van de gestandaardiseerde toevallige afwijkingen ligt rond de nulwaarde 

en de waarden liggen ongeveer symmetrisch rond deze piek (i.e., het gemiddelde). Dit betekent 

dat de parameters in huidig onderzoek relatief betrouwbaar geschat kunnen worden. Ook is te 

zien dat de punten ongeveer op de diagonale lijn van de normal probability plot liggen.  

  In het histogram van de gestandaardiseerde residuen met als afhankelijke variabele 

coöperatief gedrag is te zien dat de residuen niet helemaal normaal verdeeld zijn, maar 

linksscheef. De meeste punten liggen iets van de diagonale lijn van de normal probability plot af. 

Om te onderzoeken of er een probleem is van normaliteit heb ik ook gekeken naar de scatterplot 

van de gestandaardiseerde voorspelde waarden en de gestandaardiseerde residuen met als 

afhankelijke variabele coöperatief gedrag. De puntenwolk is relatief gelijkmatig verdeeld en er is 

niet een heel duidelijk patroon te zien in de residuen. De toevallige afwijkingen zijn 

onafhankelijk van elkaar. 

  Homoscedasiticiteit. Om te toetsen of de varianties van coöperatief gedrag en van 

zorgen over de reputatie in de twee roddeldreigingcondities gelijk waren, heb ik twee keer een 

Levene’s test uitgevoerd. Uit deze testen bleek dat de varianties in beide groepen gelijk waren 

van zowel coöperatief gedrag, F(1, 87) = 0,72, p > 0,05, als zorgen over de reputatie, F(1, 87) = 

2,34, p > 0,05.  
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  Op basis van de bovenstaande analyses heb ik er voor gekozen om (lineaire) regressie-en 

variantieanalyses toe te passen op de data van huidig onderzoek. Het verband tussen de 

onafhankelijke variabelen (i.e., roddeldreiging en chronische preventiefocus) en afhankelijke 

variabelen (i.e., zorgen over de reputatie en coöperatief gedrag) is waarschijnlijk lineair. 

Hypothese toetsing  

  Om de hypotheses van huidig onderzoek te toetsen werden zowel stapsgewijze 

regressieanalyses als variantieanalyses uitgevoerd. Deze variantieanalyses doe ik met name om 

duidelijk de verschillen in gemiddelden tussen de roddeldreigingcondities te laten zien. In al deze 

analyses is er gecontroleerd voor de volgende variabelen: solidariteit, individuele stereotypering, 

need to belong, neuroticisme, extraversie, nauwkeurigheid, vriendelijkheid, openheid, geslacht, 

leeftijd, hoogst genoten opleiding en leefsituatie. 

  Hypothese 1, afhankelijke variabele negatieve emoties. Door middel van een 

regressieanalyse met negatieve emoties (i.e., negatief affect) als afhankelijke variabele is 

hypothese 1 getoetst. Hypothese 1 luidde: Een sterke roddeldreiging leidt tot de ervaring van 

meer negatieve emoties dan een lage roddeldreiging. In stap 1 van de regressieanalyse werden de 

controlevariabelen opgenomen. De controlevariabelen verklaarden 11,3 procent van de variantie 

in negatieve emoties, F(13, 75) = 0,73, p > 0,05. In stap 2 van de regressieanalyse werd de 

variabele roddeldreiging toegevoegd. Hierdoor werd de hoeveelheid verklaarde variantie in 

negatieve emoties niet significant verhoogd (∆R2
 < 0,01), F(14, 74) = 0,69, p > 0,05. 

Roddeldreiging had geen effect op de ervaring van negatieve emoties (β = 0,06, t (74) = 0,54, p 

> 0,05). Uit de variantieanalyse (One-way ANCOVA) met als afhankelijke variabele negatief 

affect bleek dan ook dat deelnemers in de sterke roddeldreigingconditie niet meer negatieve 

emoties (M = 1,37, SD = 0,35) ervoeren dan deelnemers in de lage roddeldreigingconditie (M = 
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1,29, SD = 0,57; F(1,74) = 0,30, p > 0,05, N2p < 0,001). Dit betekent dat er geen bewijs is 

gevonden voor hypothese 1.   

  Hypothese 2, afhankelijke variabele vertrouwen in de groep. Door middel van een 

regressieanalyse met vertrouwen in de groep als afhankelijke variabele is hypothese 2, een sterke 

roddeldreiging leidt tot minder vertrouwen in de groep dan een lage roddeldreiging, getoetst. In 

stap 1 van de regressieanalyse werden de controlevariabelen opgenomen. De controlevariabelen 

verklaarden 30,3 procent van de variantie in vertrouwen in de groep, F(13,75) = 2,50, p < 0,01. 

Deze verklaarde variantie werd voornamelijk veroorzaakt door de variabele extraversie. Hoe 

hoger de score op extraversie des te meer vertrouwen onderzoeksdeelnemers hadden in hun 

groepsleden (β = 0,24, t (75) = 2,01, p < 0,05). In stap 2 van de regressieanalyse werd de 

variabele roddeldreiging toegevoegd. De variabele roddeldreiging voegde 4,8 procent verklaarde 

variantie in vertrouwen in de groep toe, F(14, 74) = 2,86, p < 0,01. De roddeldreiging had een 

positief effect op vertrouwen in de groep (β = 0,23, t (74) = 2,35, p < 0,05). Daarnaast had de 

variabele solidariteit ook een positief verband met vertrouwen in de groep (β = 0,29, t (74) = 

2,01, p < 0,05) en het verband tussen extraversie en vertrouwen verdween (β = 0,22, t (74) = 

1,93, p > 0,05). Uit de variantieanalyse (One-way ANCOVA) met vertrouwen in de groep als 

afhankelijke variabele bleek ook, tegen verwachting in, dat deelnemers in de sterke 

roddeldreigingconditie hun groepsleden meer vertrouwden (M = 4,36, SD = 0,57) dan 

deelnemers in de lage roddeldreigingconditie (M = 4,06, SD = 0,64; F(1, 74) = 5,53, p < 0,05, 

N2p = 0,07). Aan de hand van deze resultaten is er geen bewijs gevonden voor hypothese 2. 

  Hypothese 3, 8 en 10, afhankelijke variabele coöperatief gedrag. Om hypothese 3, 8 

en 10 te toetsten werd er een regressie- en een variantieanalyse uitgevoerd (One-way ANCOVA) 

met als afhankelijke variabele coöperatief gedrag. Hypothese 3 luidde: Een sterke roddeldreiging 
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leidt tot meer coöperatief gedrag dan een lage roddeldreiging. Hypothese 8: Hoe sterker de 

chronische preventiefocus des te meer coöperatief gedrag en hypothese 10: Naarmate de 

chronische preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging op coöperatief gedrag 

groter zijn. In stap 1 van de regressieanalyse werden de controlevariabelen opgenomen. De 

controlevariabelen verklaarden 21,8 procent van de variantie in coöperatief gedrag, F(13, 75) = 

1,61, p > 0,05. Deze verklaarde variantie werd voornamelijk veroorzaakt door de variabele 

solidariteit (β = 0,31, t (75) = 2,09, p < 0,05). In stap 2 werd de onafhankelijke variabele 

roddeldreiging toegevoegd (R2 = 0,22; F(14, 74) = 1,50, p > 0,05). Uit stap 2 van de 

regressieanalyse bleek dat roddeldreiging geen invloed had op coöperatief gedrag (β = -0,06, t 

(74) = -0,54, p > 0,05; zie pad c Figuur 2). Uit de variantieanalyse met controlevariabelen bleek 

dan ook dat deelnemers zich niet coöperatiever gedroegen (i.e., zij doneerden niet meer tickets 

aan de groep) wanneer hun groepsleden sterk geneigd waren tot roddelen (M = 86,17, SD = 

24,28) dan wanneer groepsleden zwak geneigd waren tot roddelen (M = 88,28, SD = 21,39; F(1, 

74) = 0,29, p > 0,05, N2p = 0,004). In stap 3 van de regressieanalyse werd naast de 

onafhankelijke variabele chronische preventiefocus, een extra controlevariabele toegevoegd: de 

chronische promotiefocus. Deze variabelen voegde geen significante hoeveelheid verklaarde 

variantie toe (R2 = 0,25; F(16, 72) = 1,51, p > 0,05). In dit model had de chronische 

preventiefocus geen relatie met coöperatief gedrag (β = 0,09, t (72) = 0,69, p > 0,05; zie pad c 

Figuur 3). In stap 4 van de regressieanalyse werd de interactieterm van roddeldreiging en 

chronische preventiefocus toegevoegd. Deze interactieterm werd aangemaakt door de variabele 

roddeldreiging en de gecentreerde variabele chronische preventiefocus met elkaar te 

vermenigvuldigen. De variabele chronische preventiefocus werd gecentreerd in de interactieterm 

om problemen met multicollineariteit te voorkomen (zie Aiken & West, 1991). De variabelen in 
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het model van stap 4 verklaarde 25,1 procent van de variantie in coöperatief gedrag, F(17,71) = 

1,40, p > 0,05. Uit dit model bleek dat roddeldreiging nog steeds geen effect had op coöperatief 

gedrag (β = -0,07, t (71) = -0,62, p > 0,05). Daarnaast bleek dat de chronische preventiefocus 

nog steeds geen relatie had met coöperatief gedrag (β = 0,11, t (71) = -0,61, p > 0,05). Tot slot 

was er ook geen interactie-effect van de chronische preventiefocus en roddeldreiging op 

coöperatief gedrag (β = -0,02, t (71) = -0,15, p > 0,05; zie pad c Figuur 4). Naar aanleiding van 

deze resultaten is er geen bewijs gevonden voor hypothese 3, 8 en 10.  

  Hypothese 4, 7 en 11, afhankelijke variabele zorgen over de reputatie. Om hypothese 

4, 7 en 11 te toetsen is er zowel een regressie- als variantieanalyse (One-way ANCOVA) 

uitgevoerd met als afhankelijke variabele zorgen over de reputatie. Hypothese 4 was: Een sterke 

roddeldreiging leidt tot meer zorgen over de reputatie dan een lage roddeldreiging. Hypothese 7: 

Hoe sterker de chronische preventiefocus des te meer zorgen over de reputatie. Hypothese 11: 

Naarmate de chronische preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging op zorgen 

over de reputatie groter zijn. In stap 1 van de regressieanalyse werden de controlevariabelen 

opgenomen. De controlevariabelen verklaarden 23,5 procent van de variantie van zorgen over de 

reputatie, F(13,75) = 1,77, p > 0,05. Deze verklaarde variantie werd voornamelijk veroorzaakt 

door de variabele need to belong. Hoe hoger de score op de variabele need to belong des te meer 

zorgen onderzoeksdeelnemers zich maakten over hun reputatie (β = 0,39, t (75) = 3,37, p < 

0,01). In stap 2 werd de onafhankelijke variabele roddeldreiging toegevoegd. Dit model voegde 

geen significante hoeveelheid verklaarde variantie toe (R2 = 0,24; F (14,74) = 1,68, p > 0,05). Uit 

stap 2 van deze regressieanalyse bleek dat de roddeldreiging geen effect had op de variabele 

zorgen over de reputatie (β = -0,08, t (74) = -0,76, p > 0,05; zie pad a in Figuur 2). Uit de 

variantieanalyse bleek ook dat deelnemers in de sterke roddeldreigingconditie zich niet meer 
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zorgen maakten over hun reputatie (M = 3,39, SD = 0,61) dan deelnemers in de lage 

roddeldreigingconditie (M = 3,40, SD = 0,76; F(1,74) = 0,58, p > 0,05, N2p = 0,01). In stap 3 

werden de onafhankelijke variabele chronische preventiefocus en de controlevariabele 

chronische promotiefocus toegevoegd. Dit model voegde 11,1 procent verklaarde variantie toe 

(R2 = 0,35; F(16, 72) = 2,44, p < 0,01). Uit dit model bleek dat de chronische preventiefocus een 

significant verband had met de variabele zorgen over de reputatie (β = 0,38, t (72) = 3,15, p < 

0,01; zie pad a Figuur 3). Zoals verwacht, bleek dat hoe sterker de chronische preventiefocus was 

hoe meer iemand zich zorgen maakten over zijn of haar reputatie (hypothese 7). In stap 4 van de 

regressieanalyse werd de interactieterm van roddeldreiging en (gecentreerde) chronische 

preventiefocus toegevoegd. De variabelen in model van stap 4 verklaarden 35,3 procent van de 

variantie in zorgen over de reputatie, F(17,71) = 2,28, p < 0,01. Uit stap 4 van deze 

regressieanalyse bleek dat roddeldreiging nog steeds geen effect had op de variabele zorgen over 

de reputatie (β = -0,10, t (71) = -0,99, p > 0,05). De chronische preventiefocus (β = 0,43, t (71) = 

2,57, p < 0,05 ) en need to belong (β = 0,28, t (71) = 2,38, p < 0,05 ) hielden een verband met 

zorgen over de reputatie. Tot slot was er geen interactie-effect van de chronische preventiefocus 

en roddeldreiging op zorgen over de reputatie (β = -0,06, t (71) = -0,40, p > 0,05; zie pad a 

Figuur 4): Kortom, er is geen steun gevonden voor hypothese 4 en 11, maar wel voor hypothese 

7.  

  Hypothese 5, Zorgen over reputatie en coöperatief gedrag. Uit de correlatiematrix 

bleek dat de zorgen over de reputatie een positieve relatie had met coöperatief gedrag (r = 0,23, p 

< 0,05; zie Tabel 2). Om hypothese 5, zorgen over de reputatie heeft een positieve relatie met 

coöperatief gedrag, verder te toetsten werd er een regressieanalyse uitgevoerd met als 

afhankelijke variabele coöperatief gedrag. In stap 1 werden de controlevariabelen opgenomen, 
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zie ook de eerder besproken regressieanalyse met afhankelijke variabele coöperatief gedrag. In 

stap 2 werd de variabele zorgen over de reputatie toegevoegd (R2 = 0,25; F(14, 74) = 1,72, p > 

0,05). Gecontroleerd voor de controlevariabelen had de variabele zorgen over de reputatie geen 

samenhang meer met coöperatief gedrag (β = 0,19, t (74) = 1,63, p > 0,05; zie pad b Figuur 2, 3 

en 4). In dit model van de regressieanalyse hadden solidariteit (β = 0,31, t (74) = 2,09, p < 0,05) 

en individuele stereotypering (β = -0,29, t (74) = -2,03, p < 0,05) wel een significant verband met 

coöperatief gedrag. Aan de hand van deze resultaten is er geen bewijs gevonden voor hypothese 

5.  

  Hypothese 6, 9 en 12, Mediatie. In de hypotheses 6, 9 en 12 werd een mediërend 

verband verondersteld. Hypothese 6 luidde: De roddeldreiging heeft via zorgen over de reputatie 

een positief effect op coöperatief gedrag. Hypothese 9: De chronische regulatieve focus heeft via 

zorgen over de reputatie een relatie met coöperatief gedrag en hypothese 12: Naarmate de 

chronische preventiefocus sterker is zal het effect van roddeldreiging op coöperatief gedrag 

groter zijn en dit effect loopt via zorgen over de reputatie. Om te mogen toetsen voor mediatie 

dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan (Baron & Kenny, 1986). Ten eerste moet er 

een direct verband zijn tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele (zie pad c 

Figuur 2, 3 en 4). Ten tweede dient er een verband te zijn tussen de onafhankelijke variabele en 

de mediërende variabele (zie pad a Figuur 2, 3 en 4). Ten derde dient er een verband te zijn 

tussen de mediërende variabele en de afhankelijke variabele (zie pad b Figuur 2, 3 en 4). Ook 

wanneer deze gecontroleerd wordt voor het verband tussen de onafhankelijke variabele en de 

afhankelijke variabele. Tot slot zal de relatie tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijk 

variabele moeten veranderen, wanneer de mediërende variabele in de regressieanalyse wordt 

opgenomen. 
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  Als eerste werd getoetst of het effect van roddeldreiging op coöperatief gedrag 

gemedieerd wordt door zorgen over reputatie. Zoals eerder besproken en te zien in Figuur 2 is er 

aan geen van de voorwaarden voldaan. Geen van de paden was significant. Er is geen bewijs 

gevonden voor hypothese 6.  

  Vervolgens werd getoetst of de chronische regulatieve focus via de zorgen over de 

reputatie een relatie heeft met coöperatief gedrag. Zoals reeds gezegd had de chronische 

preventiefocus een significant verband met de variabele zorgen over de reputatie (zie pad a 

Figuur 3). Aan de overige voorwaarden is niet voldaan. Er is dan ook geen steun gevonden voor 

hypothese 9. 

  Tot slot is er ook geen sprake van een mediërend verband tussen de interactieterm van 

roddeldreiging en de chronische preventiefocus, en coöperatief gedrag. Geen van de paden in 

Figuur 4 was immers significant. Hiermee is ook geen bewijs gevonden voor hypothese 12. 
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Aanvullende resultaten  

  In het eerste deel van de resultaten werd de chronische preventiefocus als continue 

onafhankelijke variabele meegenomen en de chronische promotiefocus als continue 

controlevariabele. Ter aanvulling van voorgaande resultaten, is de rol van de chronische 

regulatieve focus ook middels andere methoden getoetst. Zoals besproken in de inleiding is er in 

het onderzoek van Zaal en collega’s (2011) gebruik gemaakt van verschilscores van de 

chronische regulatieve foci. In hun onderzoek werd de dominante regulatieve focus bepaald door 

de score op een chronische preventiefocusschaal af te trekken van de score op een chronische 

promotiefocusschaal. Wanneer iemand bijvoorbeeld een sterkere chronische preventiefocus heeft 

dan een chronische promotiefocus zal de preventiefocus eerder op de voorgrond treden in een 

situatie (Förster et al., 1998). Het verschil tussen deze twee chronische regulatieve foci heeft dan 

ook mogelijk een effect op zorgen over de reputatie en coöperatief gedrag. Er werden twee 

regressieanalyses uitgevoerd: een met een dichotome verschilscore (0 = chronisch dominante 

promotiefocus (verschilscore > 0,00), 1 = chronisch dominante preventiefocus (verschilscore < 

0,00)) en een met de verschilscore als continue variabele. Het patroon van de resultaten bleef 

bijna ongewijzigd. Er werden wel interessante bevindingen gevonden met betrekking tot 

hypothese 7 (hoe sterker de chronische preventiefocus des te meer zorgen over de reputatie). In 

de regressieanalyses met als afhankelijke variabele zorgen over de reputatie had de continue 

variabele verschilscore geen significant verband met zorgen reputatie (β = -0,25, t (73) = -1,96, p 

> 0,05). De dichotome variabele verschilscore had ook geen relatie met zorgen over de reputatie 

(β = 0,18, t (73) = 1,50, p > 0,05). Dit betekent dat middels deze twee methoden geen bewijs 

werd gevonden voor de relatie tussen de chronische regulatieve focus en zorgen over de 

reputatie. 
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            Discussie 

  In huidig onderzoek werd zowel de duistere als de positieve kant van roddelen onder de 

loep genomen. Roddelen wordt vaak gezien als immoreel (Goodman, 1994) en schadelijk 

(Baumeister et al., 2004), maar kan ook voordelig zijn voor mensen doordat het bijvoorbeeld 

coöperatief gedrag kan verhogen (e.g., Dunbar, 2004; Gluckman, 1963). In huidig onderzoek is 

specifiek de invloed van roddelen op individueel niveau onderzocht. De vraagstelling van huidig 

onderzoek luidde: In hoeverre is de roddeldreiging van invloed op negatieve emoties, 

vertrouwen in de groep en coöperatief gedrag, en in hoeverre wordt het effect op coöperatief 

gedrag beïnvloed door de chronische preventiefocus van mensen? Dit werd onderzocht door 

middel van experimenteel onderzoek, waarbij alle deelnemers het idee hadden dat ze zich 

bevonden in een situatie waarin gedrag identificeerbaar was. De roddelneiging van groepsleden 

werd gemanipuleerd door deelnemers te vertellen dat hun groepsleden sterk geneigd zijn tot 

roddelen of juist zwak geneigd zijn tot roddelen. Dit leidde tot de onafhankelijke variabele 

roddeldreiging (sterk/zwak). De onafhankelijke variabele chronische preventiefocus werd 

gemeten. 

  Huidig onderzoek heeft bewijs voor hypothese 7 opgeleverd: hoe sterker de chronische 

preventiefocus van mensen des te meer zorgen over de reputatie. Voor de overige hypotheses 

kon geen steun worden gevonden. Uit de resultaten van huidig onderzoek bleek dat de 

roddeldreiging geen invloed had op negatieve emoties en coöperatief gedrag, en tegen 

verwachting in, een positief verband had met vertrouwen in de groep. Daarnaast werd het effect 

van roddeldreiging op coöperatief gedrag niet beïnvloed door de chronische preventiefocus van 

mensen. 
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Theoretische implicaties  

  De bevindingen van huidig onderzoek hebben interessante theoretische implicaties en 

zijn vernieuwend in verschillende opzichten. Ten eerste is huidig onderzoek een aanvulling op 

literatuur over de chronische regulatieve focus (i.e., zelfregulatie; e.g., Higgins, 1997; Förster et 

al., 1998). In eerdere studies naar gedrag in sociale dilemma’s is nog niet veel aandacht besteed 

aan de rol van de preventiefocus, terwijl deze focus coöperatief gedrag (i.e., naleving van de 

groepsnorm; De Cremer & Bakker, 1989) mogelijk wel beïnvloedt (zie Keller & Pfattheiger, 

2011; Pfattheicher, 2015). De regulatieve focus van mensen stuurt immers hun behoeften en 

doelen (Brockner & Higgins, 2001). Uit onderzoek van Pfattheicher (2015) bleek dat de 

chronische preventiefocus een positieve relatie had met zorgen over de reputatie. Op basis van de 

resultaten van huidig onderzoek kon het verband tussen chronische preventiefocus en zorgen 

over de reputatie (H7) opnieuw worden bevestigd. De chronische preventiefocus hield 

bovendien het positieve verband met zorgen over de reputatie wanneer het gecontroleerd werd 

voor need to belong en neuroticisme. De preventiefocus en neuroticisme delen eenzelfde 

kenmerk: beide zijn gelinkt aan vermijdende strategieën (Pfattheicher, 2015). Hieruit kan 

opgemaakt worden dat juist het nastreven van de oughtself (i.e., het idee van iemand hoe anderen 

willen dat hij of zij is), dat hoort bij de chronische preventiefocus, belangrijk is voor de relatie 

met zorgen over de reputatie. Kortom, hoe sterker de chronische preventiefocus van mensen is 

des te belangrijker vinden ze het hoe ze door anderen worden beoordeeld. 

  Uit onderzoek van Zaal en collega’s (2011) bleek dat mensen met een chronisch 

dominante preventiefocus een grotere intentie hadden om zich coöperatief te gedragen in sociale 

dilemma’s dan mensen met een chronisch dominante promotiefocus. Op basis van de resultaten 

kon het verband tussen de chronische preventiefocus en coöperatief gedrag niet worden 
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ondersteund (H8). Dit zou er op kunnen wijzen dat de chronische preventiefocus geen verband 

houdt met (de intentie van) coöperatief gedrag. Het zou ook kunnen betekenen dat de intentie om 

zich coöperatief te gedragen, niet leidt tot een feitelijke verhoging in coöperatief gedrag (c.f., 

Ajzen, 1991). Uit eerdere studies bleek ook dat mensen met een chronisch dominante 

preventiefocus tot minder creatieve oplossingen kwamen in stressvolle situaties (Sacramento et 

al., 2013) en minder tevreden waren met hun leven (Ouyang et al., 2015) dan mensen met een 

chronisch dominant promotiefocus. Mogelijk is een chronisch sterke preventiefocus niet zo 

handig om te hebben. Het leidt immers ook tot meer zorgen over de reputatie, maar niet tot meer 

coöperatief gedrag. 

  Ten tweede draagt huidig onderzoek duidelijk bij aan eerdere theorieën over roddelen 

(e.g., Baumeister et al., 2004; Foster, 2004) en onderzoek naar de zowel negatieve als positieve 

gevolgen van roddelen (e.g., Feinberg et al., 2014; Piazza & Bering, 2008). Het biedt namelijk 

inzicht in de gevolgen van roddelen op individueel niveau. Roddelen zou volgens Wilson en 

collega’s (2000) fungeren als een sociale sanctie, de sanctie uitsluiting. Hierdoor kan roddelen 

leiden tot negatieve emoties bij slachtoffers van roddelen (Buckley et al., 2004). Zelfs de 

dreiging van negatieve uitkomsten kan al leiden tot negatieve emoties, zoals angst (zie Grillon et 

al, 1991; Sussman et al., 2016). Er werd dan ook verwacht dat een sterke roddeldreiging leidt tot 

meer negatieve emoties bij mogelijke slachtoffers van roddelen dan een lage roddeldreiging 

(H1). Deze hypothese werd niet bevestigd. Mogelijk waren de onderzoeksdeelnemers zich niet 

bewust van de negatieve gevolgen voor slachtoffers van roddelen (zie Goodman, 1994) en werd 

de kans om sociaal buitengesloten te worden niet groter ervaren naarmate de roddeldreiging 

sterker was. Het zou er ook op kunnen wijzen dat de kans op sociale uitsluiting niet leidt tot meer 

negatieve emoties. 
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  Uit onderzoek bleek dat vertrouwen in de groep kan worden aangetast wanneer er veel 

geroddeld werd (Melwani 2012; Rushton et al., 2010). Er werd dan ook verwacht dat een sterke 

roddeldreiging zou leiden tot minder vertrouwen in de groep dan een lage roddeldreiging (H2). 

Uit de resultaten bleek dat juist het omgekeerde het geval was, een sterke roddeldreiging leidde 

namelijk tot meer vertrouwen in groepsleden dan een lage roddeldreiging. Op basis van deze 

bevinding kan gesteld worden dat roddelen dus ook juist positieve effecten kan hebben op 

vertrouwen. Wellicht is roddelen dan toch niet zo slecht, zoals soms gesuggereerd wordt. 

  Roddelen kan volgens Dunbar (2004) leiden tot een verhoging in coöperatief gedrag. De 

roddeldreiging zou volgens Gluckman (1963) al genoeg aanleiding zijn om coöperatief gedrag te 

verminderen (Gluckman, 1963). Op basis van de bevindingen in huidig onderzoek kon de 

invloed van roddeldreiging op coöperatief gedrag in sociale dilemma’s niet worden ondersteund 

(H3). Mogelijk is er dan ook geen verband tussen de mate van roddeldreiging en coöperatief 

gedrag. 

  In huidig onderzoek werd geen effect gevonden van roddeldreiging op zorgen over de 

reputatie (H4). Dit is incongruent aan het idee van De Cremer en Bakker (2003), dat mensen zich 

meer zorgen zullen maken over hun reputatie wanneer de kans op een evaluatie door relevante 

anderen groter wordt. Ook is het in tegenspraak met eerdere resultaten van onderzoek van 

Beersma en Van Kleef (2011), waaruit bleek dat deelnemers zich meer zorgen gingen maken 

over hun reputatie in een situatie met een sterke roddeldreiging. Dit zou er op kunnen wijzen dat 

dit eerder aangenomen effect niet bestaat. Kortom, de bevindingen van huidig onderzoek dragen 

bij aan literatuur en onderzoek naar de gevolgen van roddelen. Een sterke roddeldreiging leidde 

in de omstandigheden van de huidige studie, onverwacht, tot meer vertrouwen in groepsleden, 

maar niet tot de ervaring van meer negatieve emoties, zorgen over de reputatie en coöperatief 
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gedrag. 

  Ten derde draagt huidig onderzoek bij aan theorieën over zowel roddelen als over de 

chronische regulatieve focus door inzicht te geven in de gevolgen van roddelen bij verschillende 

mensen. Uit onderzoek bleek dat de chronische regulatieve focus het effect van situationele cues 

op gedrag kan beïnvloeden (e.g., Keller & Pfattheicher, 2011; Pfattheicher, 2015). Een situatie 

die de preventiefocus versterkt (mogelijk een situatie met een sterke roddeldreiging) heeft bij 

mensen met een chronisch sterke preventiefocus een sterker effect op gedrag dan bij mensen met 

een chronisch sterke promotiefocus (c.f., Förster et al., 1998). Zo zullen mensen met een 

chronische sterke preventiefocus gevoeliger zijn voor negatieve evaluaties dan mensen met een 

chronisch zwakke preventiefocus (c.f., Pfattheiger, 2015). Op basis hiervan werd verwacht dat 

naarmate de chronische preventiefocus sterker is bij mensen het effect van roddeldreiging op 

zorgen over de reputatie (H11) en coöperatief gedrag (H10) groter zou zijn. In huidig onderzoek 

kon geen bewijs worden gevonden voor beide hypotheses. Dit zou er op kunnen wijzen dat de 

chronische preventiefocus geen verklaring levert voor het effect van (sommige) situationele 

omstandigheden, zoals de mate van roddeldreiging. Het zou ook kunnen betekenen dat de 

roddeldreiging geen effect had op de regulatieve focus in een situatie. 

  Ten vierde dragen de bevindingen van huidig onderzoek bij aan literatuur over 

coöperatief gedrag. Zo bleek uit onderzoek dat mensen zich coöperatiever zullen gedragen 

wanneer ze: geobserveerd worden (e.g., Bandiera et al., 2005; Mas & Moretti, 2009) en sancties 

verwachten (Fehr & Gächter, 2002). Er zijn mogelijk meer factoren die coöperatief gedrag 

kunnen beïnvloeden en/of verklaren. Pfattheicher (2015) stelde bijvoorbeeld dat mensen zich 

coöperatiever zullen gedragen wanneer ze zich zorgen maken over hun reputatie. Congruent met 

dit idee is de studie van Beersma en Van Kleef (2011), hieruit bleek dat zorgen over de reputatie 
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een positief verband had met coöperatief gedrag. In huidig onderzoek werd deze positieve relatie 

ook gevonden (H5). Alleen dit verband verdween wanneer er gecontroleerd werd voor 

controlevariabelen (e.g., solidariteit en geslacht) in de regressieanalyse met als afhankelijke 

variabele coöperatief gedrag. Dit zou kunnen betekenen dat andere factoren, zoals solidariteit, de 

verschillen in coöperatief gedrag beter voorspellen dan zorgen over de reputatie. 

  In eerder onderzoek werd de variabele zorgen over de reputatie onderzocht als variabele 

tussen roddelen en coöperatief gedrag (e.g., Beersma & Van Kleef, 2011; Wu et al., 2015). Zo 

gingen mensen zich in situaties waar veel geroddeld werd coöperatiever gedragen, omdat ze zich 

meer zorgen gingen maken over hun reputatie en een negatieve reputatie wilden voorkomen. 

Aangezien, op basis van de huidige resultaten, onder andere het verband tussen zorgen over de 

reputatie en coöperatief niet kon worden ondersteund, kon er ook geen bewijs worden gevonden 

voor hypothese 6, 9 en 12. De roddeldreiging (H6), de chronische preventiefocus (H9) en hun 

interactie-term (H12) had via zorgen over de reputatie geen relatie met/effect op coöperatief 

gedrag.  

  Tot slot draagt huidig onderzoek bij aan theorieën over analyse- en meetmethoden (e.g., 

Kaplan, 1964; Field & Hole, 2003). In huidig onderzoek zijn er meerdere methoden gebruikt om 

de invloed van de chronische regulatieve focus te onderzoeken. Deze methoden hadden 

nagenoeg dezelfde resultaten, behalve voor hypothese 7 (hoe sterker de chronische 

preventiefocus des te meer zorgen over de reputatie). Zo kon op basis van de aanvullende 

analyses met verschilscores van de chronische regulatieve foci het verband tussen de chronische 

regulatieve focus en zorgen over de reputatie niet worden ondersteund. Hiermee wordt benadrukt 

dat het belangrijk is om de promotiefocus en de preventiefocus als twee onafhankelijke 

concepten te onderzoeken (zie ook Higgins et al., 2001; Lockwood et al., 2002). De analyse 
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methode heeft immers invloed op (de nauwkeurigheid van) het wel of niet bevestigen van 

hypotheses. 

  Zoals hierboven beschreven, is voor merendeel van de hypotheses geen steun gevonden. 

De resultaten van huidig onderzoek hebben dan ook interessante theoretische implicaties. Er zijn 

ook alternatieve verklaringen voor deze resultaten (zie ook zwaktes en vervolgonderzoek). 

Mogelijk leidde bijvoorbeeld het onderzoek van Beersma en Van Kleef (2011) tot andere 

bevindingen dan in huidig onderzoek door verschillen in de procedure en situationele 

omstandigheden. Zo zagen de groepsleden, in huidig onderzoek, elkaar aan het begin van het 

experiment en bestonden de meeste groepjes uit mensen die elkaar al kenden (e.g., vrienden of 

familie). De meeste deelnemers voelden zich dan ook solidair met hun groepsleden. In het 

experiment van Beersma en Van Kleef (2011), daarentegen, zagen deelnemers alleen foto’s van 

hun (onbekende) groepsleden.  

  Solidariteit met groepsleden kan effect hebben gehad op hoe deelnemers tegen roddelen 

aankeken. Wanneer men roddelen als een negatieve bezigheid ziet, heeft de roddeldreiging 

mogelijk een ander effect op bijvoorbeeld vertrouwen in groepsleden, dan wanneer men roddelen 

ziet als een neutralere of positieve bezigheid. Roddelen kan immers ook positieve gevolgen (e.g., 

voorkomen negatieve beïnvloeding; Dunbar, 2004) en functies (e.g., verkrijgen van informatie; 

Baumeister et al., 2004) hebben. Mogelijk waren deelnemers zich bewust van de positieve 

kanten van een sterke roddeldreiging en vertrouwden ze hun groepsleden met een sterke 

roddelneiging daarom juist meer (H2). Samenvattend, er kunnen (ook) andere factoren (e.g., 

solidariteit), dan de variabelen in de hypotheses van huidig onderzoek, een rol spelen bij de 

overweging van mensen om zich wel of niet coöperatief op te stellen. Deze factoren zullen bij 

vervolgonderzoek verder worden besproken. 
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Praktische implicaties 

  Het is voor organisaties belangrijk dat de negatieve gevolgen van roddelen zoveel 

mogelijk beperkt worden. De meeste managers zien roddelen als tijdverspilling en slecht voor de 

productiviteit van organisaties (Michelson & Mouly, 2004). De resultaten van huidig onderzoek 

geven weer dat deze negatieve blik op roddelen niet altijd gegrond is. Zo leidde een sterke 

roddeldreiging tot meer vertrouwen in de groep. Vertrouwen in collega’s heeft op zijn beurt 

weer een positieve relatie met werktevredenheid (Cook & Wall, 1980). Dit betekent dat het 

verminderen van roddelen in organisaties niet altijd gunstig zal zijn. Managers kunnen hun tijd 

mogelijk beter steken in andere projecten aangaande de werknemers, bijvoorbeeld verhoging van 

teamidentificatie (zie ook punt 3 vervolgonderzoek). Dit wil niet zeggen dat roddelen in alle 

omstandigheden onschadelijk is. Het is voor managers dan ook belangrijk om meer inzicht te 

krijgen in zowel de positieve als de negatieve effecten van roddelen in hun organisaties. Door 

berokken te zijn bij de informele netwerk structuren van werknemers kunnen managers mogelijk 

de negatieve gevolgen van roddelen controleren en de positieve gevolgen stimuleren. 

  Managers zullen ook moeten stilstaan bij de werking van de regulatieve focus van 

mensen. De regulatieve focus hangt zowel van de persoon als van de situatie af (Förster et al., 

1998). Deze focus kan dus worden beïnvloed door managers. De werkcontext kan bijvoorbeeld 

beïnvloeden of mensen een preventiefocus krijgen in een situatie en zich dus meer zorgen maken 

over hun reputatie. Dit heeft mogelijk weer invloed op belangrijke aspecten van de organisatie, 

zoals prestaties (Baer et al., 2015). 

 Sterktes en zwaktes  

  De interne validiteit van huidig onderzoek is relatief hoog. Dit komt door de volgende 

punten: Ten eerste werden de attitudes en het gedrag van de proefpersonen gemanipuleerd in een 
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relatief gecontroleerde situatie. Hierdoor kon er bewijs worden gevonden voor causaliteit. Ten 

tweede werden deelnemers random aan één van de twee condities toegewezen (sterke/lage 

roddeldreiging). Daarnaast werd er gecontroleerd voor eventuele confounding variabelen. 

  Bij huidig onderzoek kunnen ook enkele kanttekeningen geplaatst worden. Ten eerste 

bestond de groep proefpersonen voornamelijk uit hoogopgeleide Nederlandse vrouwen uit de 

eigen kennissenkring. Er waren relatief veel deelnemers nodig om relevante verschillen tussen 

groepen te kunnen vinden (zie Kraemer & Thiemann, 1987). Hierdoor was het lastig om in een 

korte periode genoeg (representatieve) deelnemers te werven. Dit betekent dat de resultaten niet 

zomaar te generaliseren zijn naar andere (culturele) groepen. Zo hechten de meeste mensen in 

collectivistische culturen bijvoorbeeld meer waarde aan wat anderen in de sociale omgeving van 

hen vinden (Markus & Kitayama, 1991). 

  Ten tweede kan er sprake zijn van een sampling bias in huidig onderzoek (zie Lavrakas, 

2008). Alle deelnemers deden vrijwillig mee aan het experiment, zij zijn mogelijk ook mensen 

die sneller geneigd zijn om zich coöperatief op te stellen. Ze zijn dus niet representatief voor alle 

Nederlanders. De enige manier om de generaliseerbaarheid naar de populatie te waarborgen, is 

door deelnemers random te selecteren uit de populatie.   

 Ten derde werd, om het aantal deelnemers te verhogen, tijdens de laatste dagen van 

dataverzameling benadrukt dat er bij deelname kans werd gemaakt op 50 euro. Dit heeft 

mogelijk een negatief effect op de nauwkeurigheid van de resultaten. Extrinsiek gemotiveerde 

deelnemers zullen de vragenlijst eerder onnauwkeurig lezen en beantwoorden (Barge & 

Gehlbach, 2012). Dit heeft gelukkig geen grote invloed op de resultaten. Waarschijnlijk heeft een 

groot percentage van deze deelnemers hun gedrag als niet identificeerbaar beantwoord in de 

manipulatiecheck, omdat ze de uitleg van de opdracht niet goed hadden gelezen. Zij werden dan 
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ook verwijderd uit de analyses. 

  Ten vierde kan een kanttekening worden geplaatst bij de manipulatie van de 

roddelneiging van groepsleden. Het verschil tussen de gemiddelde score op de variabele 

manipulatiecheck roddelneiging in de twee roddeldreiging groepen was minder hoog dan 

verwacht. Dit kan als volgt verklaard worden: Het is in bestaande groepen moeilijker om de 

roddelneiging van groepsleden te manipuleren, omdat deelnemers hier al een beeld van hebben. 

Zo gaven sommige deelnemers aan dat ze een andere score bij hun groepsleden hadden 

verwacht. Ze dachten dat de scores ofwel nep waren ofwel verkeerd/expres anders ingevuld door 

hun groepsleden. De manipulatie had mogelijk dus een effect op de ervaren kunstmatigheid van 

het experiment. 

  Ten vijfde bestond de vragenlijst voornamelijk uit zelfrapportagemetingen. Dit draagt bij 

aan een snelle manier van dataverzameling, desondanks is de data beperkt tot de eigen percepties 

en ervaringen van de deelnemers en kunnen sommige vragen sociaal wenselijk worden ingevuld 

(Aronson, Wilson & Akert, 2011). Mogelijk hebben ze geen accuraat beeld van zichzelf of heeft 

de situatie invloed op hoe zij de vragenlijst hebben ingevuld. Het is daarom zorgvuldiger om 

sommige vragen ook door hun familie en/of vrienden te laten beantwoorden. 

  Tenslotte bleek uit de resultaten dat de twee items van openheid geen verband hadden 

met elkaar. Volgens Rammstedt en John (2007) waren deze twee items wel een valide en 

betrouwbare meting van openheid. In huidig onderzoek was openheid een controlevariabele, 

waardoor deze onnauwkeurige meting amper relevant was voor de beantwoording van de 

vraagstelling. Om de nauwkeurigheid van onderzoek te verhogen, is toch aan te raden een andere 

schaal te gebruiken.   
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Vervolgonderzoek 

  Naar aanleiding van de resultaten en de beperkingen van huidig onderzoek zijn er een 

aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Ten eerste raad ik aan om naast experimenteel 

onderzoek ook (longitudinale) veldstudies uit te voeren. De ervaren kunstmatigheid van 

onderzoek zal in veldstudies namelijk kleiner zijn dan in experimenten (zie ook punt 4 sterktes 

en zwaktes; Field & Hole, 2003). Met veldstudies kan (de ontwikkeling van) de invloed van de 

roddeldreiging in groepen onderzocht worden, in plaats van deze te manipuleren (Danna & 

Griffin, 1999). 

  Ten tweede is aan te raden om coöperatief gedrag in sociale dilemma’s op meerdere 

(andere) manieren te meten. Een aantal deelnemers gaf in de debriefing aan dat ze de tickets 

anders hadden verdeeld als het ging om een groter geldbedrag (e.g., 1000 euro in plaats van 50 

euro). Daarnaast zullen mensen zich mogelijk anders gedragen wanneer de beloning een kans op 

geld is dan wanneer ze direct geld kunnen ontvangen. In beide situaties is de afweging van 

eventuele negatieve en positieve gevolgen van oncoöperatief gedrag namelijk anders (Levin, 

2006). Mogelijk was het individuele belang in huidig onderzoek dan ook niet geheel strijdig met 

het groepsbelang, doordat deelnemers het niet belangrijk vonden om zelf veel kans op de prijs te 

maken. Dit zou betekenen dat deze meting van coöperatief gedrag in sociale dilemma’s niet 

perfect valide was. In vervolgonderzoek zou coöperatief gedrag ook gemeten kunnen worden 

door bijvoorbeeld de hoeveelheid tijd die iemand investeert in taken voor het groepsbelang. 

  Ten derde zijn er meerdere factoren die interessant kunnen zijn voor vervolgonderzoek. 

Helaas was het voorbij aan het doel van deze thesis om alle factoren, die mogelijk van invloed 

zijn op verwerping of bevestiging van de hypotheses, grondig te onderzoeken. Deze factoren 

zullen hieronder worden besproken. 
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  Zoals reeds gezegd, bestonden de onderzoeksgroepen voornamelijk uit mensen die elkaar 

al kenden en zich solidair voelden met elkaar. Uit de resultaten bleek dat solidariteit met 

groepsleden een positief verband had met vertrouwen in de groep en coöperatief gedrag. Uit 

onderzoek van Kramer & Brewer (1984) en De Cremer & Van Vugt (1999) bleek ook dat 

mensen die zich verbonden voelden met hun groep meer bijdroegen aan de groep dan mensen die 

zich niet verbonden voelden met hun groep. Een suggestie voor vervolgonderzoek is om de 

invloed van solidariteit op de effecten van roddelen te onderzoeken. Het effect van roddelen op 

coöperatief gedrag kan bijvoorbeeld worden vergeleken tussen solidaire en onsolidaire groepen. 

  In vervolgonderzoek dient ook de invloed van het type relatie tussen groepsleden op 

coöperatief gedrag onderzocht te worden. Deelnemers gaven aan dat ze de tickets anders hadden 

verdeeld wanneer ze met twee andere bekenden in een groepje had gezeten. Zo kan de specifieke 

relatie (e.g., broer-zus of vriend-vriendin) tussen de groepsleden mogelijk, naast solidariteit, van 

invloed zijn op de coöperatief gedrag. 

  Verder dient er in vervolgonderzoek ook rekening te worden gehouden met het sociale 

netwerk van de roddelaar. Wanneer het sociale netwerk van de roddelaar groot is en de roddelaar 

hierin een centrale positie heeft, kan roddelen namelijk een sterker effect hebben op de reputatie 

van het slachtoffer (zie Banerjee, Chandrasekhar, Duflo & Jackson, 2014).  

  Daarnaast raad ik voor vervolgonderzoek aan om de invloed van groepsnormen als factor 

te onderzoeken. Eerder werd betoogd dat coöperatief gedrag de groepsnorm is in sociale 

dilemma’s (De Cremer & Bakker, 2003), maar volgens Ehrhart en Naumann (2004) is de mate 

waarin coöperatief gedrag de groepsnorm is ook van invloed op coöperatief gedrag. Zo hoeft het 

niet in elke groep even gebruikelijk te zijn om alles met elkaar te delen. Een aantal deelnemers 

gaf in de debriefing bijvoorbeeld aan dat de mate van onderlinge competitie in hun groep hoog 



63 
Running head: DE INVLOED VAN RODDELEN OP VERTROUWEN, EMOTIES EN GEDRAG 

was. Mogelijk was in deze groepen “concurreren met elkaar” een saillantere groepsnorm dan 

“coöperatie”. Dit kan verklaren waarom sommige mensen met een chronisch sterke 

preventiefocus in de sterke roddeldreigingconditie oncoöperatief gedrag vertoonden. 

  Tot slot geef ik als advies om bij onderzoek naar de effecten van roddelen, naast 

groepsnormen, ook persoonlijke normen te betrekken. Sommige deelnemers gaven bijvoorbeeld 

aan dat ze alle tickets hadden gedeeld met hun groep, omdat ze veel waarden hechtten aan 

rechtvaardigheid en eerlijkheid. De behoefte aan eerlijkheid hangt samen met de sociale waarde 

oriëntatie van mensen (De Dreu & Van Lange, 1995). Deze factor zou dan ook interessant 

kunnen zijn voor vervolgonderzoek. Kortom, het is interessant om in vervolgonderzoek naar de 

effecten van roddelen zich te richten op de invloed van de volgende factoren: solidariteit, 

specifieke relatie groepsleden, sociale netwerk van de roddelaar en groeps- en persoonlijke 

normen. 

  Ten vierde raad ik aan om in vervolgonderzoek kwantitatieve methoden te combineren 

met kwalitatieve technieken. Door middel van kwalitatief onderzoek kunnen de drijfveren van 

mensen, die hen sturen om zich in bepaalde situaties wel of niet coöperatief op te stellen, 

namelijk makkelijker achterhaald worden. Zo kan er bijvoorbeeld informatie worden 

ingewonnen over waarom iemand zich op een bepaalde manier gedraagt (e.g., tickets geven aan 

zichzelf) en wat redenen zijn om iemand wel of niet te vertrouwen (zie Bryman, 2004).   

  Ten vijfde is het interessant om ook de gevolgen van roddelen op andere afhankelijke 

variabelen te onderzoeken. In huidig onderzoek wordt bijvoorbeeld de invloed van roddelen op 

samenwerkingsbereidheid en inzet niet behandeld. Daarnaast kunnen wetenschappers zich in 

vervolgonderzoek richten op het netto-effect van deze gevolgen. Wat voor effect hebben deze 

gevolgen samen uiteindelijk op bijvoorbeeld de effectiviteit van een groep? 
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 Conclusie  

  Roddelen is een centraal en frequent voorkomend fenomeen in de maatschappij (c.f., 

Dunbar et al., 1997). Sommige mensen willen roddelen zoveel mogelijk reduceren, terwijl er in 

onderzoek meerdere keren naar voren is gekomen dat er ook positieve functies en gevolgen van 

roddelen en positieve motieven om te roddelen zijn (e.g., Beersma & Van Kleef, 2012; Beersna 

& Van Kleef, 2011). Met deze studie werd duidelijk gemaakt dat inperking van roddelen niet in 

alle omstandigheden nut heeft. Roddelen leidt namelijk niet altijd tot negatieve gevolgen voor 

het slachtoffer (i.e., negatieve emoties) en de groep (i.e., vertrouwen in de groep). Aan de andere 

kant werd duidelijk dat roddelen ook niet altijd leidt tot een verhoging van positieve gevolgen 

(i.e., coöperatief gedrag). In huidig onderzoek werd het effect van roddelen op coöperatief 

gedrag niet beïnvloed door de chronische preventiefocus van mensen en fungeerde zorgen over 

de reputatie niet als tussenliggende variabele. Wel kan gesteld worden dat zorgen over de 

reputatie afhangt van de chronische preventiefocus van mensen. Kortom, er kan geconcludeerd 

worden dat er nog veel onderzoek gedaan moet worden naar de effecten van roddelen, aangezien 

het nog niet duidelijk is wat voor plek dit sociale construct moet krijgen in de maatschappij. 
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          Bijlage. Experiment Jasmijn Eerenberg 2016 

Mondelinge opening 

  Bedankt dat jullie mee willen doen aan het onderzoek. In dit onderzoek zullen jullie met 

z’n drieën een groep vormen. We willen weten of de invloed van informatie via de computer 

verschilt van de invloed van face-to-face informatie. Hierbij bekijken we de invloed op keuzes 

en emoties. In het eerste deel van het onderzoek zullen jullie een vragenlijst met stellingen en 

vragen achter de computer (in aparte kamers) beantwoorden. Eén van jullie drie zal door de 

computer geselecteerd worden om een korte opdracht te maken. In het tweede deel, van het 

onderzoek zullen jullie ook samen (face-to-face) een opdracht maken. Voordat jullie naar aparte 

kamers gaan wil ik jullie nog vragen om dit formulier door te lezen en wanneer je akkoord gaat 

een handtekening te zetten. Als jullie klaar zijn met ondertekenen van formulier zal ik jullie alle 

drie naar een aparte kamer brengen waar jullie kunnen beginnen met het eerste onderdeel achter 

de computer. Wanneer jullie klaar zijn met het onderzoek kunnen jullie mij bellen, dan haal ik 

jullie op voor de gezamenlijke opdracht in, het tweede onderdeel. 

Informed consent 

  Beste deelnemer, Dank voor je deelname aan het onderzoek. In dit onderzoek zullen 

jullie met z’n drieën een groep vormen. We willen weten of de invloed van informatie via de 

computer verschilt van de invloed van face-to-face informatie. Hierbij bekijken we de invloed op 

keuzes en emoties. In het eerste deel van het onderzoek zullen jullie een vragenlijst met 

stellingen en vragen achter de computer (in aparte kamers) beantwoorden. Eén van jullie drie zal 

door de computer geselecteerd worden om een korte opdracht te maken. In het tweede deel, van 

het onderzoek zullen jullie ook samen (face-to-face) een opdracht maken.  

Al jouw gegevens zullen anoniem verwerkt worden en gegevens uit het onderzoek zullen niet 
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terug te linken zijn aan jouw persoonlijke gegevens.  

1. Ik ben me ervan bewust dat deelname aan dit onderzoek geheel vrijwillig is. Ik kan mijn 

medewerking op elk tijdstip stopzetten en de gegevens die verkregen zijn uit dit onderzoek 

terugkrijgen, laten verwijderen uit de database, of laten vernietigen.  

2. De gegevens die verkregen zijn uit dit onderzoek zullen anoniem worden verwerkt en kunnen 

daarom niet bekend gemaakt worden op een individuele identificeerbare wijze. 

3. Het hele onderzoek zal ongeveer 15 minuten duren. Door middel van het onderzoek zal de 

invloed van informatie via computers en face-to-face informatie vergeleken worden. 

4. De onderzoeker zal alle vragen over dit onderzoek beantwoorden, nu of gedurende het verdere 

verloop van het onderzoek. 

Als u bovenstaande punten heeft gelezen en u wilt verder gaan met het onderzoek, vul dan 

hieronder uw handtekening in. 

 

Datum:         Handtekening onderzoeker:  

  

 

Datum:         Handtekening proefpersoon:   
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Vragenlijst achter de computer 

  Intro. Je gaat nu beginnen aan het eerste onderdeel van het onderzoek. Met dit deel zal 

de invloed van informatie via computers onderzocht worden. We vragen je eerst een aantal 

vragen en stellingen over jezelf te beantwoorden.  

  Algemene (demografische items).  

Wat is jouw geslacht: Man (0) / vrouw (1) 

Wat is jouw leeftijd: … jaar 

Wat is jouw nationaliteit? ……… 

Wat is de hoogste opleiding die je met een diploma hebt afgesloten?  

  -Geen opleiding  

  -Basisschool  

  -Lager/voorbereidend beroepsonderwijs (VMBO, LBO),  

  -Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO)  

  -Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs(VWO) 

  -Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 

  -Hoger beroepsonderwijs (HBO) 

  -Wetenschappelijk onderwijs (WO) of hoger 

  -Anders, namelijk ..  

Wat is jouw leefsituatie?  

  -Thuiswonend 

  -Alleenwonend 

  -Alleenstaand met kinderen 

  -Samenwonend met partner 
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  -Samenwonend met partner en kinderen 

  -Samenwonend met huisgenoten 

  Big 5 (controlevariabelen). De volgende stellingen hebben betrekking op jouw 

opvatting over jezelf in verschillende situaties. Het is aan jou om aan te geven in hoeverre je het 

eens bent met elke stelling, waarbij je gebruik maakt van een schaal van 1 tot 5.  

Er zijn geen goede of foute antwoorden, dus selecteer bij elke stelling het getal dat zo goed 

mogelijk bij jou past. Neem de tijd en denk goed na over elk antwoord. Klik op de pijl onder aan 

de pagina wanneer je klaar bent met het beantwoorden van alle stellingen. 

Ik zie mezelf als iemand die... 

... terughoudend is. 

... mensen over het algemeen vertrouwt. 

... geneigd is lui te zijn.  

... ontspannen is, goed met stress kan omgaan. 

... weinig interesse voor kunst heeft. 

… hartelijk, een gezelschapsmens is. 

... geneigd is kritiek te hebben op anderen. 

... grondig te werk gaat. 

... gemakkelijk zenuwachtig wordt.  

... een levendige fantasie heeft. 

 Need to belong (controlevariabele). Hieronder staat een stelling. Geef aan in hoeverre je 

het eens bent met de stelling. 1= helemaal mee oneens, 5 = helemaal mee eens 

Ik heb een sterke behoefte om ergens bij te horen.  

 Identificatie groep (controlevariabele). Hieronder staan 5 stellingen die betrekking 
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hebben op de groep die je met de twee andere proefpersonen vormt. Geef voor de stellingen aan 

op een schaal van 1 tot 5 in hoeverre je het eens bent met de stellingen. 1= helemaal mee oneens, 

5 = helemaal mee eens 

Ik heb veel overeenkomsten met mijn groepsleden. 

Ik lijk veel op mijn groepsleden. 

Ik voel mij verbonden met mijn groepsleden. 

Ik voel mij solidair met mijn groepsleden. 

Ik voel mij betrokken bij mijn groepsleden.  

  Algemeen communicatieprofiel (Afleidingsitems). De manier waarop je communiceert 

heeft mogelijk invloed op de manier waarop je informatie verwerkt en hoe je hier mee omgaat. 

Zo heeft iedereen een eigen communicatie profiel. De volgende 4 stellingen gaan over jouw 

communicatieprofiel. Zou je voor iedere stelling aan willen geven op een schaal van 1 tot 5 in 

hoeverre je het eens bent met de stelling. 

Computerbehendigheid.  

Ik kan goed met computers omgaan  

Ik heb een voorkeur om via computers te communiceren 

Roddelneiging items. 

In het dagelijks leven ben ik geneigd om over anderen te praten 

In het dagelijks leven ben ik geneigd tot roddelen 

Bedankt voor het beantwoorden van de eerste vragen en stellingen. 

In verband met de hierna volgende opdracht voor 1 van jullie, heeft het systeem nu 1 minuut de 

tijd nodig voor gegevensverwerking.  

(na 60 seconde springt ie vanzelf over naar volgende pagina) 
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  Manipulatie roddelneiging groepsleden. (random toewijzing)  

  Sterke roddeldreiging. Van de drie mensen in je groepje heeft de computer jou 

aangewezen om een korte opdracht te maken. Voordat je de opdracht maakt vind je hieronder de 

gemiddelde scores van jouw groepsleden op de communicatieprofielstellingen. In dit onderzoek 

wordt namelijk bekeken of informatie over groepsleden invloed via de computer heeft op 

keuzegedrag en emoties. De gemiddelde scores van jouw groepsleden op de items, op de schaal 

van 1 (Helemaal mee oneens) tot 5 (Helemaal mee eens), zijn als volgt:  

In het dagelijks leven ben ik geneigd om over anderen te praten       4,5 

In het dagelijks leven ben ik geneigd tot roddelen     4,0 

Ik kan goed met computers omgaan      2,5 

Ik heb een voorkeur om via de computer te communiceren    3,5 

1-2 3 4-5 

Lage score Gemiddelde score Hoge score 

 

Deze scores betekenen het volgende: Je zit met mensen in een groep die sterk geneigd zijn om 

over anderen te praten, sterk geneigd zijn tot roddelen, gemiddeld met computers kunnen 

omgaan en een gemiddelde voorkeur hebben om te communiceren via computers. 

Wanneer je op de pijl klikt kun je de opdracht maken. 

  Lage roddeldreiging. Van de drie mensen in je groepje heeft de computer jou 

aangewezen om een korte opdracht te maken. Voordat je de opdracht maakt vind je hieronder de 

gemiddelde scores van jouw groepsleden op de communicatieprofielstellingen. In dit onderzoek 

wordt namelijk bekeken of informatie over groepsleden invloed heeft op keuzegedrag en 

emoties. De gemiddelde scores van jouw groepsleden op de items, op de schaal van 1 (Helemaal 
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mee oneens) tot 5 (Helemaal mee eens), zijn als volgt: 

In het dagelijks leven ben ik geneigd om over anderen te praten       2,0 

In het dagelijks leven ben ik geneigd tot roddelen    1,5 

Ik kan goed met computers omgaan      2,5 

Ik heb een voorkeur om via de computer te communiceren    3,5 

1-2 3 4-5 

Lage score Gemiddelde score Hoge score 

 

Deze scores betekenen het volgende: Je zit met mensen in een groep die zwak geneigd zijn om 

over anderen te praten, zwak geneigd zijn tot roddelen, gemiddeld met computers kunnen 

omgaan en een gemiddelde voorkeur hebben om te communiceren via computers. 

Wanneer je op de pijl klikt kun je de opdracht maken. 

  Opdracht. De opdracht houdt het volgende in: in de envelop naast je computer zitten 

honderd loterijtickets, met elk ticket wordt kans gemaakt op 50 euro. Je mag zelf bepalen hoe je 

deze tickets verdeeld over jezelf en jouw groep. De tickets die je aan jouw groep doneert worden 

eerlijk verdeeld over alle groepsleden (inclusief jezelf). De tickets die je aan jezelf geeft mag je 

zelf houden. De trekking van de loting vindt plaats na afloop van het gehele onderzoek. Jouw 

groepsleden zullen weten hoe je de tickets verdeelt over jezelf en de groep.  

Hoe wil je de 100 tickets verdelen over jezelf en jouw groep? Laat het aantal tickets dat je aan 

jezelf doneert in de envelop en leg het aantal tickets aan de groep er boven op. 

Random a of b:  

a) Ik geef …. tickets aan de groep (inclusief jezelf), Ik geef …. tickets aan mijzelf 

b) Ik geef …. tickets aan mijzelf, Ik geef …. tickets aan de groep (inclusief jezelf) 
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  De zorgen over de reputatie schaal. (stellingen willekeurige volgorde): Je bent nu klaar 

met de opdracht. Je wordt nu opnieuw gevraagd in te beantwoorden in hoeverre je het eens bent 

met een aantal stellingen. De volgende 7 stellingen gaan over reputatie. Met reputatie wordt 

bedoeld wat andere mensen van jou denken. Mensen verschillen in de mate waarin ze waarde 

hechten aan het beeld wat anderen van ze hebben. Geef voor elke stelling aan op een schaal van 

1 tot 5 in hoeverre u het eens bent met de stelling.  

1. Tijdens de verdeling van de tickets maakte ik me zorgen over mijn reputatie. 

2. Tijdens het maken van de opdracht dacht ik niet na over wat mijn groepsleden over mij   

     kunnen gaan zeggen. (reverse) 

3. Ik wil graag een goede reputatie hebben bij mijn groepsleden 

4. Als ik bij mijn groepsleden een slechte reputatie heb vind ik dat vervelend 

5. Ik vind het belangrijk dat mijn groepsleden serieus met mijn reputatie om gaan 

6. Ik probeer te werken aan mijn reputatie in mijn relatie met mijn groepsleden 

7. Ik vind het moeilijk als mijn groepsleden een verkeerd beeld van mij zullen schetsen. 

  PANAS-schaal. (emoties willekeurige volgorde). De volgende schaal bestaat uit een 

aantal woorden die verschillende gevoelens en emoties beschrijven. Geef aan in hoeverre je deze 

gevoelens en emoties op dit moment voelt. Antwoordcategorieën: 1 nauwelijks of helemaal niet, 

2 een beetje, 3 gemiddeld, 4 nogal 5 in sterke mate. 

Op dit moment voel ik mij ….  

1. ...geïnteresseerd 

2. ...overstuur 

3. ...uitgelaten 

4. ...van streek 



85 
Running head: DE INVLOED VAN RODDELEN OP VERTROUWEN, EMOTIES EN GEDRAG 

5. ...sterk 

6. ...schuldig 

7. ...angstig 

8. ...vijandig 

9. ...enthousiast 

10. ...trots 

11. ...prikkelbaar 

12. ... alert 

13. ...beschaamd 

14. ... geïnspireerd 

15. ... nerveus 

16. ...vastberaden 

17. ...aandachtig 

18. ...rusteloos 

19. ...actief 

20. ... bang 

  Intragroup trust scale. (willekeurige volgorde). De volgende 6 stellingen gaan over het 

vertrouwen in jouw groepsleden. Geef voor elke stelling aan op een schaal van 1 tot 5 in 

hoeverre je het eens bent met de stelling.  

1. Ik vertrouw mijn groepsleden. 

2. Ik ga er vanuit dat mijn groepsleden rekening zullen houden met mijn belangen bij het nemen   

    van besluiten 

3. Ik vertrouw erop dat mijn groepsleden me op de hoogte zullen houden van zaken die mij  
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    aangaan. 

4. Ik reken erop dat mijn groepsleden discreet zullen omgaan met zaken die ik hen in vertrouwen  

    vertel. 

5 Ik kan ervan op aan dat mijn groepsleden zich aan hun woord zullen houden. 

6. Ik vertrouw op mijn groepsleden voor het uitvoeren van taken die belangrijk voor mij zijn. 

  De GRFM. (stellingen willekeurige volgorde). Hieronder staan 18 stellingen over jouw 

doen en laten. Zou je aan willen geven in hoeverre (op een schaal van 1 tot 5) je het eens bent 

met de onderstaande stellingen?  

1. Doorgaans richt ik me op het voorkomen van negatieve gebeurtenissen in mijn leven 

2. Ik maak me vaak ongerust dat ik tekort zal schieten wat betreft mijn  

        verantwoordelijkheden en verplichtingen 

3. Ik stel me vaak voor hoe ik mijn verlangens en aspiraties tot stand zal brengen 

4. Ik denk vaak aan hoe ik als persoon in de toekomst niet zou willen zijn. 

5. Ik denk geregeld aan hoe ik als persoon in de toekomst graag zou willen zijn.  

6. Ik richt me doorgaans op het succes dat ik in de toekomst hoop te bereiken  

7. Ik maak me vaak ongerust dat ik zal falen in het bereiken van mijn doelen  

8. Ik bedenk me vaak hoe ik succes kan bereiken in mijn leven  

9. Ik beeld me vaak in dat mij vervelende dingen overkomen  

10. Ik bedenk vaak hoe ik een mislukking in mijn leven kan voorkomen  

11. Ik ben meer gericht op het voorkomen van verlies dan op het behalen van winst  

12. Mijn belangrijkste doel op het moment in mijn leven is het behalen van mijn ambities 

13. Het voorkomen dat ik faal is momenteel het belangrijkste doel in mijn leven. 

14. Ik zie mezelf als iemand die er voornamelijk naar streeft om zijn/haar ideaal te bereiken. 
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15. Ik zie mijzelf als iemand die er met name naar streeft om zo te worden als van mij   

  verwacht wordt. 

16. Doorgaans ben ik gericht op het bereiken van positieve uitkomsten in mijn leven  

17. Ik beeld me vaak in dat mij goede dingen overkomen 

18.  Ik ben meer gericht op het bereiken van succes dan het voorkomen van een mislukking.  

  Manipulatiecheck. Bedankt voor het beantwoorden van deze stellingen. Je bent bijna 

klaar met de vragenlijst. Er word je alleen nog gevraagd of je 3 stellingen wilt beantwoorden.  

Hieronder staan 3 stellingen. Geef voor iedere stelling aan op een schaal van 1 tot 5 in hoeverre 

je het eens bent met de stelling. (willekeurige volgorde):  

Mijn groepsleden zullen weten hoe ik de tickets heb verdeeld in de opdracht. 

Mijn groepsleden zijn geneigd tot roddelen  

Mijn groepsleden zijn geneigd om over anderen te praten 

Bedankt voor het beantwoorden van de vragenlijst. Je kunt Jasmijn bellen om te zeggen dat je 

klaar bent met de vragenlijst. 

Mondelinge debriefing 

  Beste Deelnemer, Waar denkt u dat het onderzoek over ging? …. U heeft zojuist 

deelgenomen aan een onderzoek die gebruikt wordt om de invloed van informatie via de 

computer en face-to-face informatie te vergelijken. Dit was echter niet het echte doel van het 

onderzoek. In dit onderzoek werd er voor gekozen het werkelijke doel niet te vermelden, 

aangezien dit de resultaten had kunnen beïnvloeden. Het echte doel van dit onderzoek was om de 

invloed van roddelen op coöperatief gedrag, emoties en vertrouwen te onderzoeken. Hierbij 

wordt er bijvoorbeeld onderzocht of de ervaring van een sterke roddeldreiging bij iedereen tot 

meer coöperatief gedrag zal leiden .. etc…  
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  Als je geïnteresseerd bent in de resultaten van het onderzoek en de prijs van 50 euro kun 

je jouw e-mailadres/naam/adres/telefoonnummer achterlaten. Na afloop van het gehele 

onderzoek zal je dan een rapportage krijgen over de uitkomsten van het onderzoek. 

 


