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Abstract 

  Toenemende diversiteit binnen organisaties leidt ertoe dat er naast taakconflicten ook 

steeds meer waardeconflicten voorkomen. Goede conflictmanagement strategieën zijn daarom 

cruciaal. Dit onderzoek trachtte middels een experiment onder 54 studenten de invloed van de 

sociale waardeoriëntatie op de keuze voor één van de actieve conflictmanagement strategieën 

tijdens een waardeconflict te achterhalen, en of dit werd beïnvloed door een 

minderheidstegenstander en mate van social identity complexity. Gebleken is dat individuen 

met een pro-zelf waardeoriëntatie meer forceren tijdens een waardeconflict dan individuen 

met een pro-sociale waardeoriëntatie. Zodra men geconfronteerd werd met een waardeconflict 

met een minderheidstegenstander in tegenstelling tot een meerderheidstegenstander, bleken 

individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie eveneens meer gebruik te maken van forceren 

dan individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie. Er kon echter geen ondersteuning 

worden gevonden voor de strategie probleem oplossen en de invloed van social identity 

complexity. De implicaties voor de huidige literatuur, praktijk en toekomstig onderzoek zijn 

besproken.  

Trefwoorden: waardeconflicten, actief conflictmanagement, sociale waardeoriëntatie, 

groepslidmaatschap, social identity complexity 
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Sociale Waardeoriëntatie en Actief Conflictmanagement: het Modererende Effect van 

Groepslidmaatschap 

  Tegenwoordig worden organisaties en teams geconfronteerd met een toenemende 

mate van diversiteit (Ng & Burke, 2005). Dit leidt ertoe dat teamleden vaak veel verschillende 

sociale identiteiten met zich mee brengen, waardoor de onderlinge verhoudingen op scherp 

komen te staan (Thatcher & Greer, 2007; Levin & Sidanius, 1999). Naast taakconflicten 

komen er dan ook steeds meer waardeconflicten voor in teams. Doordat teamleden namelijk 

veel verschillende identiteiten met zich mee brengen, kunnen zij onderling erg verschillen in 

hun normatieve opvattingen over wat goed en fout is (Kouzakova, Ellemers, Harinck, & 

Scheepers, 2014). Dit vormt een vruchtbare bodem voor waardeconflicten, aangezien deze 

vaak ontstaan wanneer de normen en waarden van een individu in twijfel worden getrokken 

(Aquino & Reed, 2002). Hoewel er in de literatuur veel bekend is over taakconflicten en de 

manieren waarop individuen omgaan met deze conflicten, is het onduidelijk hoe individuen 

omgaan met waardeconflicten. Dit terwijl waardeconflicten vaak persoonlijker worden 

waargenomen en de gevolgen schadelijker kunnen zijn dan die van taakconflicten (Harinck & 

Van Kleef, 2012; Kouzakova, Harinck, Ellemers, & Scheepers, 2012). Het is daarom van 

belang dat er gekeken wordt naar de factoren die van invloed zijn op waardeconflicten en hoe 

individuen hiermee omgaan. Deze inzichten bieden teamleiders de mogelijkheid om 

preventieve maatregelen te nemen, waardoor de schadelijke gevolgen van waardeconflicten 

wellicht vermeden kunnen worden.   

 Een bepalende factor voor de manier waarop individuen omgaan met conflicten is hun 

sociale waardeoriëntatie (De Dreu & Boles, 1998). De sociale waardeoriëntatie verwijst naar 

de voorkeur die men heeft voor een bepaald patroon van uitkomsten voor zichzelf en anderen 

en kan worden onderverdeeld in twee dimensies: pro-sociale waardeoriëntatie en pro-zelf 

waardeoriëntatie (Nauta, De Dreu, & Van der Vaart, 2002). In conflictsituaties hechten 

individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie veelal belang aan hun eigen uitkomsten, terwijl 

individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie zowel belang hechten aan hun eigen 

uitkomsten als die van de ander (De Dreu & Boles, 1998).   

   Daarnaast blijkt het groepslidmaatschap van de tegenstander ook van invloed te zijn 

op de manier waarop individuen omgaan met conflicten. Normaliter categoriseert men 

zichzelf en anderen in termen van sociale groepen, om meer begrip te krijgen van de 

complexe wereld om hen heen (Flynn & Chatman, 2002). Dit leidt tot een onderscheid in 

groepslidmaatschappen, waardoor er een ingroup en een outgroup ontstaat (Ben-Ner, McCall, 

Stephane, & Wang, 2009). Hierbij is er sprake van een ingroup wanneer individuen hetzelfde 
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groepslidmaatschap delen, wordt dit echter niet gedeeld dan is er sprake van een outgroup 

(Ben-Ner et al., 2009). Ook binnen teams wordt dit onderscheid gemaakt, waarbij de ingroup 

alle teamleden kan representeren en de outgroup alle niet-leden. Als gevolg van de 

toenemende diversiteit binnen teams, kunnen teamleden zich echter ook identificeren met 

andere sociale groepen (Thatcher & Greer, 2007). Hierdoor kan het onderscheid tussen 

ingroup en outgroup gebaseerd worden op andere kenmerken zoals bijvoorbeeld saillante 

uiterlijke kenmerken (Ben-Ner et al., 2009). Dit onderscheid tussen ingroup en outgroup is 

van invloed op de manier waarop individuen omgaan met conflicten. Zodra er namelijk 

sprake is van een conflict met een lid van de outgroup, vertoont men meer negatieve attitudes 

en gedragingen in het conflict dan wanneer het een lid van de ingroup betreft (Levin & 

Sidanius, 1999). 

  Individuen kunnen echter tot meerdere sociale groepen behoren, waardoor zij 

meerdere groepsidentiteiten kunnen hebben (Roccas & Brewer, 2002). Social identity 

complexity verwijst naar de subjectieve representatie van deze groepsidentiteiten (Roccas & 

Brewer, 2002). De mate waarin deze groepsidentiteiten met elkaar overeenkomen kan echter 

verschillen. Sommige groepen kunnen namelijk compleet geïntegreerd zijn in anderen (alle 

moeders zijn vrouwen), terwijl andere groepen nauwelijks overeenkomen (mannen en 

balletdansers). Zodra deze groepsidentiteiten maar gedeeltelijk overeenkomen zijn de 

implicaties voor de sociale identiteit complex. Leden van een ingroup op één dimensie 

kunnen namelijk tegelijkertijd leden van de outgroup op een andere dimensie zijn (Roccas & 

Brewer, 2002). Hierdoor zijn individuen met een hoge social identity complexity over het 

algemeen toleranter tegenover leden van de outgroup dan individuen met een lage social 

identity complexity (Knifsend & Juvonen, 2014). Dit betekent dat een hoge social identity 

complexity de invloed van het groepslidmaatschap van de tegenstander op de manier waarop 

individuen omgaan met conflicten kan verminderen.  

  Doordat conflicten binnen teams bijna onvermijdelijk lijken te zijn en er een aantal 

factoren invloed hebben op de manieren waarop individuen omgaan met conflicten, is goed 

conflictmanagement cruciaal. In het huidige onderzoek wordt er gefocust op de actieve 

conflictmanagement strategieën van de Dual Concern Theory (Pruitt & Rubin, 1986). Deze 

strategieën worden gekenmerkt door een bepaalde mate van concern for self, al dan niet 

gecombineerd met een concern for others (De Dreu, Weingart & Kwon, 2000). Hieronder 

vallen forceren en probleem oplossen.   

 Eerdere onderzoeken op het gebied van conflicten, actief conflictmanagement, 

groepslidmaatschappen en de sociale waardeoriëntatie hebben voornamelijk gekeken naar 
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taakconflicten. Waardeconflicten verschillen echter van taakconflicten, aangezien de identiteit 

van een individu centraal staat waardoor deze vaak als een bedreiging zullen worden 

waargenomen (Kouzakova et al., 2014). Het is daardoor onduidelijk of de mate waarin men 

forceert of problemen oplost in een waardeconflict afhankelijk is van zijn sociale 

waardeoriëntatie. Daarnaast is het onduidelijk of dit verschilt tussen een meerderheids-en 

minderheidstegenstander en wat de invloed is van social identity complexity op het effect van 

deze verschillende groepslidmaatschappen. Het huidige onderzoek tracht daarom meer inzicht 

te verschaffen in de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en actief conflictmanagement in 

de context van een waardeconflict. Bovendien zal de link tussen groepslidmaatschappen en 

social identity complexity voor het eerst bekeken worden in deze context. Dit zou de 

literatuur op het gebied van waardeconflicten kunnen verbreden en meer inzicht verschaffen 

in hoe individuen omgaan met dit soort conflicten. 

 Middels een experiment onder studenten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) 

tracht het huidige onderzoek te achterhalen of de sociale waardeoriëntatie invloed heeft op de 

keuze voor één van de actieve conflictmanagement strategieën tijdens een waardeconflict en 

of dit beïnvloed wordt door het groepslidmaatschap van de tegenstander en de mate social 

identity complexity. Zo wordt er verwacht dat de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en 

actief conflictmanagement wordt beïnvloed door het groepslidmaatschap van de tegenstander 

wanneer individuen geconfronteerd worden met een waardeconflict. Hierbij wordt er 

verwacht dat dit modererende effect van het groepslidmaatschap van de tegenstander 

beïnvloed wordt door de mate van social identity complexity van een individu. 

Waardeconflicten 

  Conflictsituaties spelen een grote rol binnen teams, aangezien teams vaak worden 

geconfronteerd met een verscheidenheid aan problemen en er vaak sprake is van onderlinge 

verdeeldheid (Alper et al., 2000). Deze conflicten kunnen schadelijk zijn voor organisaties, 

aangezien ze leiden tot een lagere teameffectiviteit, verminderd welzijn en verminderde 

teamprestaties (De Dreu & Weingart, 2003; De Wit, Greer, & Jehn, 2012).  

  Er zijn verschillende soorten conflicten die zich voor kunnen doen binnen teams. 

Zodra er conflicten ontstaan die betrekking hebben op het werk zelf, worden dit 

taakconflicten genoemd. Hierbij kunnen individuen bijvoorbeeld een meningsverschil hebben 

over de manier waarop een taak zou moeten worden aangepakt (De Dreu, 2005). Deze 

conflicten brengen niet standaard negatieve gevolgen met zich mee en kunnen de 

teamprestaties zelfs positief beïnvloeden (De Dreu, 2005). Naast taakconflicten kan er ook 

sprake zijn van relatieconflicten binnen teams. Dit zijn conflicten die het gevolg zijn van 
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persoonlijke confrontaties over bijvoorbeeld roddels, sociale evenementen of zelfs over 

verschillende waarden, interpersoonlijke stijlen of levensvoorkeuren (Jehn, Rupert, Nauta, & 

Van Den Bossche, 2010). Waar relatieconflicten echter direct betrekking hebben op de 

persoonlijke relatie tussen twee individuen, kan men ook in het algemeen verschillen in hun 

opvattingen van rechtvaardigheid en overtuigingen over wat moreel goed of fout is (De Dreu, 

2010). Dit soort conflicten worden waardeconflicten genoemd.  

  Doordat waardeconflicten ontstaan wanneer individuen het oneens zijn over de 

normatieve opvattingen over wat goed is in een bepaalde situatie (Kouzakova et al., 2014), 

worden zij vaak persoonlijk waargenomen. Deze conflicten impliceren namelijk dat de 

normen en waarden van een individu in twijfel worden getrokken en dit vormt een bedreiging 

voor de sociale identiteit van een individu (Aquino & Reed, 2002; Kouzakova et al., 2014). 

Individuen die geconfronteerd worden met een waardeconflict zullen daardoor niet snel 

toegeven (Harinck & De Dreu, 2004), aangezien het verdedigen van hun standpunt een 

manier is om hun sociale identiteit te beschermen (Cohen, Sherman, Bastardi, Hsu, McGoey, 

& Ross, 2007). Hierdoor hechten zij veel waarde aan hun eigen uitkomsten en zullen zij 

veelal gebruik maken van actieve conflictmanagement strategieën wanneer zij geconfronteerd 

worden met een waardeconflict.  

Conflictmanagement Strategieën �

  Over het algemeen worden conflicten tussen individuen opgelost middels 

onderhandelingen (Pruitt & Carnevale, 1993). De Dual Concern Theory (Pruitt & Rubin, 

1986) stelt dat de wijze waarop individuen omgaan met conflicten wordt bepaald door twee 

dimensies: concern for self en concern for others. Hierbij kan de concern for self dimensie 

worden omschreven als de mate waarin individuen waarde hechten aan hun eigen uitkomsten 

in conflicten. Daarentegen representeert de concern for others dimensie de mate waarin 

individuen waarde hechten aan de uitkomsten van anderen in conflicten. Deze twee dimensies 

vormen daarbij de basis voor vier verschillende conflict strategieën: forceren, probleem 

oplossen, toegeven en ontwijken, waarbij elk van deze strategieën verschillen in de mate van 

concern for self en concern for others (Sorenson, Morse, & Savage, 1999). Deze strategieën 

kunnen vervolgens onderverdeeld worden in actieve conflictmanagement strategieën en 

passieve conflictmanagement strategieën (De Dreu et al., 2000).�

  De strategieën waarin sprake is van hoog-tot gemiddeld concern for self, al dan niet 

gecombineerd met een hoog-tot laag concern for others, worden de actieve 

conflictmanagement strategieën genoemd (De Dreu et al., 2000). Hieronder vallen de 

strategieën: forceren en probleem oplossen. Zo is er bij de strategie forceren sprake van een 
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hoog concern for self, gecombineerd met een laag concern for others. Individuen die deze 

strategie hanteren proberen veelal hun mening door te drukken en dwingen daarbij de 

tegenpartij als het ware toe te geven (De Dreu, Evers, Beersma, Kluwer, & Nauta, 2001). De 

strategie probleem oplossen wordt gekenmerkt door een hoog concern for self en others en 

hierbij zijn individuen opzoek naar win-win oplossingen (De Dreu et al., 2001).  

 Zodra er echter sprake is van laag-tot geen concern for self, al dan niet gecombineerd 

met een hoog concern for others, worden deze conflictmanagement strategieën aangeduid als 

passief (De Dreu et al., 2000). Hieronder vallen de strategieën: toegeven en ontwijken. Hierbij 

wordt de strategie toegeven gekenmerkt door een laag concern for self, gecombineerd met een 

hoog concern for others. Individuen die deze strategie hanteren zullen gemakkelijk toegeven 

aan de argumenten van de tegenpartij (De Dreu et al., 2001). De strategie ontwijken wordt 

met name gekenmerkt door een zowel een laag concern for self als een laag concern for 

others. Wanneer individuen deze strategie hanteren, zullen zij het conflict negeren, of 

proberen te ontlopen (De Dreu et al., 2001).  

  Doordat de actieve strategieën allen worden gekenmerkt door een bepaalde mate van 

concern for self en waardeconflicten vaak heel persoonlijk worden genomen, is het 

aannemelijk dat individuen gebruik maken van één van deze strategieën wanneer zij 

geconfronteerd worden met een waardeconflict. Zo kan men middels de strategieën forceren 

en probleem oplossen een positieve uitkomst voor zichzelf behalen door een duidelijke 

communicatie over zijn zorgen, mogelijke oplossingen en gewenste resultaten. Hierbij is de 

keuze voor één van deze actieve conflictmanagement strategieën afhankelijk van de mate 

waarin men ook waarde hecht aan de uitkomsten van anderen, en dit wordt beïnvloed door 

zijn sociale waardeoriëntatie.  

Sociale Waardeoriëntatie 

  Conflicten kunnen gezien worden als situaties waarin individuen van elkaar 

afhankelijk zijn. De mate waarin de uitkomsten voordelig zijn voor henzelf en anderen is 

namelijk afhankelijk van de manier waarop individuen met elkaar onderhandelen en bereid 

zijn om elkaar tegemoet te komen. De sociale waardeoriëntatie heeft invloed op de manieren 

waarop individuen zich gedragen in situaties waarin er sprake is van wederzijds afhankelijke 

uitkomsten (De Dreu & Boles, 1998). Hierbij verwijst de sociale waardeoriëntatie naar de 

voorkeuren die individuen hebben voor bepaalde patronen van uitkomsten voor zichzelf en 

anderen. Het richt zich op een typologie van drie verschillende waardeoriëntaties: coöperatie, 

individualisme en competitie (Van Lange, 1999; Messick & McClintock, 1968), die kunnen 

worden onderverdeeld in twee categorieën: pro-sociale waardeoriëntatie en pro-zelf 
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waardeoriëntatie (Nauta et al., 2002).  

  Deze categorieën van sociale waardeoriëntatie geven inzicht in de manieren waarop 

individuen verschillen in hun aanpak, oordelen en reacties op anderen van wie zij afhankelijk 

zijn (Van Lange, 1999). Onder de pro-sociale waardeoriëntatie valt coöperatie, individuen 

met deze waardeoriëntatie proberen veelal hun eigen uitkomsten evenals de uitkomsten van 

anderen te maximaliseren (Messick & McClintock, 1968). De pro-zelf waardeoriëntatie wordt 

gekenmerkt door individualisme en competitie (Nauta et al., 2002). Individualisme verwijst 

hierbij naar het maximaliseren van de eigen uitkomsten met weinig tot geen respect voor de 

uitkomsten van anderen. Individuen die gebruik maken van competitie proberen veelal het 

relatieve voordeel van hun eigen uitkomsten ten opzichte van de uitkomsten van anderen te 

maximaliseren (Messick & McClintock, 1968). 

  In deze conflictsituaties worden individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie 

waargenomen als betrouwbaarder en zijn zij meer bereid om tegemoet te komen dan 

individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie (De Dreu & Van Lange, 1995). Bovendien zijn 

individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie meer geneigd om coöperatief te werk te gaan 

en een hogere gezamenlijke winst te behalen binnen conflicten dan individuen met een pro-

zelf waardeoriëntatie (De Dreu & Boles, 1998). Zo maken individuen met een pro-sociale 

waardeoriëntatie vaker gebruik van de strategie probleem oplossen, terwijl individuen met een 

pro-zelf waardeoriëntatie vaker gebruik maken van de strategie forceren (Beggan, Messick, & 

Allison, 1988).  

  Hoewel het is gebleken dat individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie in 

conflictsituaties vaak de forcerende strategie gebruiken en individuen met een pro-sociale 

waardeoriëntatie de probleemoplossende strategie (Beggan et al., 1998), is het niet duidelijk 

of deze relatie standhoudt tijdens een waardeconflict. Deze relatie is namelijk veelal 

aangetoond in de context van een taakconflict maar niet in de context waardeconflicten. 

Terwijl juist dit soort conflicten gecompliceerder zijn dan taakconflicten, aangezien ze een 

bedreiging vormen voor de identiteit van een individu (Aquino & Reed, 2002; Kouzakova et 

al., 2014). Bovendien zou deze relatie beïnvloed kunnen worden door het groepslidmaatschap 

van de tegenstander. Zo blijken individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie meer 

coöperatief gedrag te vertonen tegenover leden van hun eigen groep dan individuen met een 

pro-zelf waardeoriëntatie (De Dreu, 2010).  

Groepslidmaatschap 

  De sociale identiteit van een individu kan worden omschreven als het gevoel van een 

individu van wie hij is op basis van zijn groepslidmaatschappen (Tajfel, 1979). De Social 



SOCIALE WAARDEORIËNTATIE EN ACTIEF CONFLICTMANAGEMENT 11 

Identity Theory (SIT; Tajfel, 1979) stelt dat individuen gemotiveerd zijn om een positief 

zelfbeeld te behalen en te behouden. Zij categoriseren zichzelf in groepen op basis van 

gemeenschappelijke kenmerken en overeenkomsten en dit vormen de groepslidmaatschappen 

van een individu. Zodra individuen hetzelfde groepslidmaatschap delen, is er sprake van een 

ingroup. Wanneer dit groepslidmaatschap echter niet wordt gedeeld met andere individuen is 

er sprake van een outgroup (Ben-Ner et al., 2009). Er zijn een aantal verschillende manieren 

waarop individuen zichzelf en anderen categoriseren in groepen. Zo wordt er bijvoorbeeld 

vaak gebruik gemaakt van toewijzing op basis van saillante uiterlijke kenmerken, waarbij er 

onderscheid gemaakt wordt tussen de meerderheid en de minderheid (Ben-Ner et al., 2009). 

Hierbij kan de meerderheid de ingroup van een individu representeren en de minderheid de 

outgroup, mits het individu behoort tot de meerderheidsgroep.   

  Deze groepslidmaatschappen maken vervolgens deel uit van hun zelfconcept en 

daarmee vormen zij een belangrijke bron van trots en zelfvertrouwen, aangezien groepen een 

gevoel geven van verbondenheid met de sociale wereld (Tajfel, 1979; Roccas & Brewer, 

2002). Individuen proberen dit zelfbeeld hoog te houden, maar wanneer de behoeften, ideeën 

en argumenten van individuen in twijfel worden getrokken, vormt dit een bedreiging voor hun 

sociale identiteit waardoor hun positieve zelfbeeld wordt ondermijnd (Bushman & 

Baumeister, 1998). Deze bedreiging van het zelfbeeld kan ertoe leiden dat individuen die 

geconfronteerd worden met een conflict minder snel samen zullen werken met de tegenpartij, 

een vijandige houding zullen aannemen (Bechtoldt, De Dreu, Nijstadt, & Zapf, 2010) en 

vaker overgaan op actief conflictmanagement (Beggan et al., 1988).  

 Over het algemeen hechten individuen namelijk veel belang aan hun 

groepslidmaatschap, aangezien deze deel uit maakt van hun sociale identiteit (Brewer, 1999). 

Zo worden de leden uit de eigen groep vaak positiever waargenomen dan leden van de 

outgroup (Marques & Yzerbyt, 1988). Deze verschillende houdingen tegenover de ingroup en 

de outgroup worden verklaard door de intergroup bias, die stelt dat men veelal een 

preferentiële evaluatie heeft over zijn eigen groep ten opzichte van een outgroup (Brewer, 

1999). Daarentegen houdt men negatieve stereotypen over het gedrag van leden van de 

outgroup (Riek, Mania, & Gaertner, 2006), die gepaard gaan met negatieve attitudes 

(Spencers-Rodgers & McGovern, 2002). 

  Hierbij kunnen de negatieve attitudes en verwachtingen over de outgroup, de sociale 

informatieverwerking en sociale beoordelingen beïnvloeden (Ybarra, Schaberg, & Keiper, 

1999). Dit draagt eraan bij dat informatie en argumenten van ingroup-leden vaak 

systematischer worden verwerkt dan die van outgroup-leden (Reese, Steffens, & Jonas, 2013). 
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Zo heeft het onderzoek van Esposo, Hornsey en Spoor (2013) bijvoorbeeld aangetoond dat de 

reacties op gerichte groepskritiek afhankelijk zijn van de afzender van dit kritiek. Zodra de 

groepskritiek geleverd werd door een lid van de eigen groep, werd dit kritiek beoordeeld op 

basis van de relatieve sterkte van de argumentatie. Wanneer dit kritiek echter geleverd werd 

door een lid van de outgroup, werd deze beoordeeld op basis van hun groepslidmaatschap. Dit 

leidde ertoe dat de gerichte groepskritiek van een outgroup-lid als meer negatief en minder 

constructief werd ervaren dan dezelfde kritiek afkomstig van iemand van de eigen groep. 

  Daarnaast is het gebleken dat de mening van minderheden (outgroup) over het 

algemeen niet worden meegenomen in discussies en beslissingen (Palmer & Gore, 2014). 

Binnen waardeconflicten zou het groepslidmaatschap van de tegenstander daarom van invloed 

kunnen zijn op de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en actief conflictmanagement. Zo 

zouden individuen die geconfronteerd worden met een waardeconflict met minderheden meer 

waarde kunnen hechten aan hun eigen uitkomsten en minder aan die van de anderen, ongeacht 

hun sociale waardeoriëntatie.  

  Individuen behoren echter tot meerdere groepen en deze groepen kunnen onderling erg 

verschillen (Roccas & Brewer, 2002). De manier waarop individuen deze groepen waarnemen 

wordt social identity complexity genoemd (Roccas & Brewer, 2002). Dit betekent dat de 

waarneming van ingroup-leden en outgroup-leden afhankelijk is van de mate van social 

identity complexity (Roccas & Brewer, 2002).  

Social Identity Complexity 

  Doordat individuen tot meerdere sociale groepen kunnen behoren, kunnen zij 

tegelijkertijd lid zijn van verschillende sociale groepen en daarmee meerdere 

groepsidentiteiten hebben (Roccas & Brewer, 2002). Social identity complexity verwijst naar 

de manier waarop men deze verschillende groepsidentiteiten waarneemt. Een vrouwelijke 

advocaat kan zich bijvoorbeeld beschrijven in termen van een samengestelde combinatie van 

zowel sekse als professie, waardoor haar identiteit alleen wordt gedeeld met andere 

vrouwelijke advocaten. Hierbij kan haar groepslidmaatschap worden omschreven als een 

overlappend geheel, aangezien alleen vrouwelijke advocaten deel uitmaken van haar ingroup 

en zij hierbinnen geen onderscheid maakt. Alle anderen die niet haar gezamenlijke identiteit 

delen (mannelijke advocaten of vrouwen die geen advocaat zijn) vormen leden van de 

outgroup (Roccas & Brewer, 2002). Daarentegen kan de vrouwelijke advocaat zich ook 

identificeren met haar sekse evenals haar professie. Hierbij overschrijdt haar identificatie met 

vrouwen als ingroup de grens tussen advocaten en geen-advocaten. Daarnaast overschrijdt 

haar identificatie met advocaten op zijn beurt weer de grens tussen mannen en vrouwen 
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(Roccas & Brewer, 2002). Immers, niet alle vrouwen zijn advocaat en niet alle advocaten zijn 

vrouwen, waardoor zij onderscheid maakt tussen haar verschillende groepsidentiteiten. 

Daarmee erkent de vrouwelijke advocaat dat zij lid is van meerdere verschillende groepen, 

namelijk vrouwen en advocaten. Zodra de verschillende groepsidentiteiten belangrijk en 

saillant zijn over situaties voor een individu en men een duidelijk onderscheid maakt tussen 

zijn verschillende groepsidentiteiten, wordt de grens tussen ingroup en outgroup vervaagd 

(Roccas & Brewer, 2002).  

  Zo kunnen leden van de outgroup op één dimensie tegelijkertijd leden van de ingroup 

zijn op een andere dimensie (Roccas & Brewer, 2002). Individuen met een hoge social 

identity complexity herkennen deze verschillende groepsidentiteiten (Brewer & Pierce, 2005). 

Zo herkent de vrouwelijke advocaat die zich identificeert met haar sekse evenals haar 

professie, deze twee verschillende groepsidentiteiten. Hierbij zou zij een mannelijke collega 

kunnen categoriseren als een lid van haar eigen groep op de professie-dimensie, maar 

tegelijkertijd ook als een lid van de outgroup op de sekse-dimensie. Doordat zij haar 

verschillende groepsidentiteiten herkent en daar een duidelijk onderscheid tussen maakt, heeft 

zij een hoge social identity complexity (Roccas & Brewer, 2002). Daarentegen heeft de 

vrouwelijke advocaat die zichzelf beschrijft in termen van de samengestelde combinatie van 

zowel sekse als professie (een vrouwelijke advocaat), een relatief lage social identity 

complexity. Haar groepsidentiteit wordt namelijk alleen maar gedeeld met andere vrouwelijke 

advocaten en hierbinnen herkent zij geen andere groepen en maakt zij geen onderscheid. Dit 

is een relatief simpele representatie van haar groepsidentiteiten, aangezien een individu niet 

tegelijkertijd lid kan zijn van haar eigen groep als van de outgroup. Alle vrouwelijke 

advocaten maken namelijk deel uit van haar eigen groep en alle anderen zoals bijvoorbeeld 

vrouwen die geen advocaat zijn of mannelijke advocaten vormen haar outgroup.  

  Hoewel het is gebleken dat de meningen en oplossingen afkomstig uit de outgroup 

vaak niet worden meegenomen (Palmer & Gore, 2014), is social identity complexity juist 

gelinkt aan meer tolerantie voor de outgroup (Roccas & Brewer, 2002). De herkenning van de 

verschillende groepsidentiteiten vermindert namelijk het belang dat men hecht aan één van 

hun groepsidentiteiten om hun behoefte ergens bij te horen te bevredigen. Hierdoor zijn 

individuen met een hoge social identity complexity minder gemotiveerd om een intergroup 

bias te vertonen dan individuen met een lage social identity complexity (Brewer, 1991). Zo 

hebben individuen met een hoge social identity complexity over het algemeen meer positieve 

attitudes tegenover leden van de outgroup dan individuen met een lage social identity 

complexity (Knifsend & Juvonen, 2014). Doordat social identity complexity is gelinkt aan 
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meer tolerantie voor de outgroup, zou dit het modererende effect van het groepslidmaatschap 

van de tegenstander binnen de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en actief 

conflictmanagement kunnen beïnvloeden. 

Hypotheses 

  Alles samennemend wordt er een directe relatie verwacht tussen de sociale 

waardeoriëntatie en actief conflictmanagement. Daarnaast wordt er een drie-wegsinteractie 

verwacht tussen de sociale waardeoriëntatie, het groepslidmaatschap van de tegenstander en 

social identity complexity (zie Figuur 1). Specifiek gesteld, wordt er verwacht dat de relatie 

tussen de sociale waardeoriëntatie en actief conflictmanagement tijdens een waardeconflict 

wordt gemodereerd door het groepslidmaatschap van de tegenstander. Daarnaast wordt er 

verwacht dat dit modererende effect van het groepslidmaatschap van de tegenstander, 

gemodereerd wordt door de mate van social identity complexity van een individu. Dit leidt 

ertoe dat er zes hypotheses zijn opgesteld die per actieve conflictmanagement strategie zullen 

worden toegelicht.  

  Binnen de strategie forceren wordt er allereerst verwacht dat individuen met een pro-

zelf waardeoriëntatie tijdens een waardeconflict meer gebruik zullen maken van deze strategie 

dan individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie (Hypothese 1). Bijkomend wordt er 

verwacht dat de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en forceren versterkt wordt tijdens 

een waardeconflict met minderheden in tegenstelling tot meerderheden (Hypothese 2). 

Daarnaast wordt er verwacht dat de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en forceren 

tijdens waardeconflicten met minderheden verzwakt, wanneer er sprake is van een hoge mate 

van social identity complexity (Hypothese 3). Daarentegen wordt er binnen de strategie 

probleem oplossen verwacht dat individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie, tijdens een 

waardeconfllict, meer gebruik zullen maken van deze strategie dan individuen met een pro-

zelf waardeoriëntatie (Hypothese 4). Bijkomend wordt er verwacht dat de relatie tussen de 

sociale waardeoriëntatie en probleem oplossen verzwakt wordt tijdens een waardeconflict met 

minderheden, in tegenstelling tot meerderheden (Hypothese 5). Tot slot wordt er verwacht dat 

een hoge social identity complexity de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en probleem 

oplossen versterkt, ongeacht een meerderheids-of minderheidstegenstander (Hypothese 6). 

 

Methode 

Design en Steekproef  

  Er is gekozen om een experimenteel onderzoek uit te voeren, met een 2 

(conflictmanagement strategie: probleem oplossen versus toegeven) x 2 (groepslidmaatschap 
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van de tegenstander: meerderheid versus minderheid) factorieel tussengroepen design. De 

deelnemers zijn geworven middels een werving in het hoofdgebouw van de VU in een 

periode van vier weken. Hierbij is gekozen voor een homogene populatie om mogelijke 

confounding factoren te minimaliseren, waarbij de steekproef geselecteerd werd op basis van 

enkele randvoorwaarden: (i) de deelnemer diende een student te zijn aan de VU, (ii) de 

deelnemer diende deel uit te maken van de blanke autochtone meerderheidsgroep. In totaal 

hebben er 60 studenten met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar (SD=3.04) deelgenomen aan 

het experiment. Hiervan was 72% van de deelnemers vrouw (N=43) en 28% van de 

deelnemers man (N=17). De sociale waardeoriëntatie van zes deelnemers kon echter niet 

worden vastgesteld, waardoor de hypothesetoetsing is uitgevoerd over 54 deelnemers met een 

gemiddelde leeftijd van 23 jaar (SD=3.12), waarvan 70% van de deelnemers vrouw was 

(N=38) en 30% man (N=16).  

Procedure 

  Alvorens het experiment van start ging, werden de deelnemers willekeurig toegewezen 

aan één van de vier condities: (1) probleemoplossende meerderheid (N=13), (2) toegevende 

meerderheid (N=14), (3) probleemoplossende minderheid (N=15) of (4) toegevende 

minderheid (N=12). Hierbij was alleen het onderscheid tussen de meerderheid en de 

minderheid van belang voor het huidige onderzoek. Vervolgens werden de deelnemers 

gevraagd het informed consent te ondertekenen, waarin beknopte informatie over het 

experiment werd gecommuniceerd en de anonimiteit en vrijwilligheid van de deelnemer 

werden benadrukt (zie Appendix A). Na het verlenen van toestemming ging het experiment 

van start en kregen de deelnemers achtergrondinformatie over het experiment in de vorm van 

een buddyprogramma (zie Appendix B).  

 De deelnemers werden voorbereid op een discussie met een gesimuleerde 

tegenstander, die hun buddy zou vormen gedurende het experiment. De deelnemers werd 

echter verteld dat hun buddy een medestudent was die zich in een andere ruimte bevond. 

Alvorens de discussie van start ging, werd hen gevraagd om een aantal vragenlijsten in te 

vullen. Deze vragenlijsten hadden betrekking op hun persoonlijkheid, sociale 

waardeoriëntatie, social identity complexity, zelfvertrouwen, zelf-verificatie motief en self-

enhancement motief.  

 Vervolgens werd hen verteld dat zij een discussie zouden gaan voeren omtrent de 

stelling: ‘Mag er op studentenbijeenkomsten georganiseerd door de VU alcohol geschonken 

worden?’. Hierbij ontvingen zij achtergrondinformatie en werd er gevraagd om een standpunt 

in te nemen omtrent deze stelling en deze te onderbouwen met een vijftal argumenten. Deze 
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argumenten werden uitgewisseld met de argumenten van hun buddy (zie Appendix C). 

Daarnaast werd de deelnemer gevraagd naar de verwachte uitkomsten van de discussie.  

  Zodra de deelnemer klaar was met de argumenten en de vragenlijst omtrent de 

verwachte uitkomsten, werd de deelnemer de naam evenals leeftijd van hun buddy verteld. 

Hierbij had de buddy altijd dezelfde leeftijd als de deelnemer en was de naam afhankelijk van 

hun toegewezen conditie en geslacht. In de meerderheidsconditie werden de buddy’s 

aangeduid met Sandra (N=20) en Arjan (N=7), in de minderheidsconditie met Shaima (N=18) 

en Ayham (N=9). Op basis van deze informatie dienden de deelnemers vragenlijsten in te 

vullen over de algemene aantrekkelijkheid van de buddy en de voordelen van het 

buddyprogramma. Ondertussen werden de argumenten van de deelnemer en de buddy 

uitgewisseld door de proefleider. 

  De deelnemers werd gevraagd de argumenten van de buddy aandachtig door te lezen, 

waarbij deze argumenten gelijk waren over alle condities. Vervolgens dienden zij de 

vragenlijsten over de algemene aantrekkelijkheid, de voordelen van het buddyprogramma, 

conflictmanagement strategieën en verwachte uitkomsten in te vullen. Daarnaast werd hen 

gevraagd om te reageren op deze argumenten. Middels een meerkeuze-format konden zij 

aangeven wat zij van de argumenten van hun buddy vonden, of zij nog achter hun eigen 

argumenten stonden en hoe zij de discussie in zouden willen gaan. Deze boodschap werd 

vervolgens uitgewisseld met de buddy, waarna de deelnemers de boodschap van de buddy 

ontvingen.  

  De deelnemers werd gevraagd om deze boodschap eveneens aandachtig door te 

nemen, waarbij de inhoud van deze boodschap verschilde afhankelijk van de toegewezen 

conditie (zie Appendix D). Daarna werd hen gevraagd nogmaals de vragenlijsten over de 

algemene aantrekkelijkheid, de voordelen van het buddyprogramma en de verwachte 

uitkomsten in te vullen. Verder werd hen gevraagd om een advies te formuleren voor de 

organisatoren van het buddy-programma met betrekking tot de stelling.  

  Tot slot kregen alle deelnemers een controlevragenlijst. Hierbij werd er naast de 

controlevragen ook gevraagd naar het onderzoeksdoel en kregen de deelnemers de ruimte 

voor mogelijke opmerkingen. Na voltooiing van deze controlevragen werd de deelnemers 

medegedeeld dat er geen discussie meer zou plaatsvinden met hun buddy en dat zij aan het 

eind van het experiment waren gekomen (zie Appendix E).  

  Na afloop van het experiment dienden de deelnemers een ontvangstformulier te 

tekenen om in aanmerking te komen voor de €5,- geldelijke beloning (zie Appendix F). 

Tevens werden er twee waardebonnen van €50,- verloot en een overnachting op een boot. Tot 
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slot ontvingen alle geïnteresseerde deelnemers een debriefing per mail, hierin stonden het 

doel evenals de bevindingen van het onderzoek vermeld.  

Materialen 

  Pilotstudie. Alvorens het experiment werd uitgevoerd is er een pilotstudie uitgevoerd 

onder 30 studenten van de VU. Deze deelnemers werden geworven middels een convenience-

sample, waarbij er is gekozen om de vragenlijst online te verspreiden. Middels deze 

pilotstudie werd de geloofwaardigheid en overtuigingskracht van de argumenten van de 

buddy’s vastgesteld. Hierbij werden vijftien vooropgestelde argumenten omtrent de stelling 

van de discussie getest op geloofwaardigheid en overtuigingskracht. Op basis van deze 

resultaten zijn de vijf argumenten met de hoogste geloofwaardigheid en meeste 

overtuigingskracht uitgekozen. Deze vijf argumenten tezamen vormden vervolgens de 

argumenten van de gesimuleerde tegenstander gedurende de discussie. Deelnemers van de 

pilotstudy werden echter uitgesloten van het experiment, aangezien hun voorkennis de 

validiteit van het experiment zou kunnen bedreigen.  

  Sociale waardeoriëntatie. De sociale waardeoriëntatie van de deelnemers werd 

gemeten middels de korte versie van de Decomposed Games vragenlijst (Van Lange & 

Kuhlman, 1994; Van Lange, Otten, De Bruin, & Joireman, 1997). Deze vragenlijst bestond 

uit negen items en binnen deze vragenlijst werden de deelnemers keuzes voorgehouden met 

betrekking tot een combinatie van uitkomsten voor henzelf en zogenaamde anderen. Hierbij 

werden er telkens drie verschillende opties getoond, welke werden aangeduid met A, B en C. 

De keuze van de deelnemer voor één van deze opties konden daarbij punten opleveren voor 

zowel henzelf als de zogenaamde ander, waarbij er per item telkens een variatie zat in het 

puntentotaal. Een voorbeelditem is: ‘A. U krijgt 480 punten, de andere persoon krijgt 80 

punten, B. U krijgt 540 punten, de andere persoon krijgt 280 punten, C. U krijgt 480 punten, 

de andere persoon krijgt 480 punten’ (zie Appendix G). Op basis van alle negen gegeven 

antwoorden werden de deelnemers geclassificeerd in de categorieën: coöperatie, 

individualisme en competitie, mits de deelnemers minimaal zes keer voor dezelfde categorie 

hadden gekozen. In navolging van Nauta, De Dreu en Van der Vaart (2002) zijn deze drie 

categorieën vervolgens onderverdeeld in twee dimensies: pro-sociale waardeoriëntatie en pro-

zelf waardeoriëntatie. Om het effect van de sociale waardeoriëntatie te achterhalen, werden er 

daarom twee condities gecreëerd: de pro-zelf conditie en de pro-sociale conditie. Deelnemers 

werden hierbij toegewezen aan een conditie op basis van hun score op de Decomposed Games 

vragenlijst. Deelnemers die geclassificeerd waren in de categorieën competitie en 
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individualisme werden toegewezen aan de pro-zelf conditie (N=13)1. Deelnemers die 

geclassificeerd werden in de categorie coöperatie werden toegewezen aan de pro-sociale 

conditie (N=41). Dit werd gecodeerd middels 0 (pro-zelf) en 1 (pro-sociaal). 

  Social identity complexity. Om de social identity complexity van de deelnemer te 

achterhalen, werd er gebruik gemaakt van een aangepaste versie van de Social Identity 

Complexity Generic Overlap Measure (α = .78; Brewer, n.d.). Deze vragenlijst bestond uit 

tien items (zie Appendix H), waarbij het eerste item vroeg naar de drie belangrijkste 

groepslidmaatschappen van de deelnemers die werden aangeduid met A, B en C. Vervolgens 

werd er bij de items 2, 3 en 4 gevraagd naar de mate waarin de deelnemers zichzelf 

identificeren met de bij item 1 opgegeven groepslidmaatschappen, waarbij de antwoorden 

gescoord werden op een 7-puntslikertschaal (1= helemaal niet en 7= helemaal wel). De items 

5 tot en met 10 hadden betrekking op de mate waarin de opgegeven groepslidmaatschappen 

met elkaar overlappen en werden gescoord op een 9-puntslikertschaal (1= bijna geen, 5= 

ongeveer de helft en 9= bijna allemaal). Een voorbeelditem hiervan is: ‘Wanneer je denkt aan 

alle mensen die deel uitmaken van groep A en groep B, hoeveel leden van groep A zijn ook lid 

van groep B?’. Deze items werden vervolgens gehercodeerd, waardoor een hoge score een 

hoge social identity complexity impliceerde.  

 Actieve conflictmanagement strategieën. De actieve conflictmanagement strategieën 

van de deelnemers werden gemeten middels de sub-schalen forceren en probleem oplossen 

van de Dutch Test for Conflict Handling-Revised version (DUTCH; De Dreu et al., 2001, zie 

Appendix I).  

  Forceren. De sub-schaal forceren van de DUTCH (α = .83; De Dreu et al., 2001) 

bevatte vier items die werden gescoord op een 5-puntslikertschaal (1= zeer zeker niet en 5= 

zeer zeker wel). Een voorbeelditem is: ‘Ik druk mijn eigen mening door’. 

  Probleem oplossen. De sub-schaal probleem oplossen van de DUTCH (α = .86; De 

Dreu et al., 2001) bevatte vier items die werden gescoord op een 5-puntslikertschaal (1= zeer 

zeker niet en 5= zeer zeker wel). Een voorbeelditem is: ‘Ik bekijk problemen net zo lang totdat 

ik een oplossing heb gevonden die zowel mij als de meerderheid van mijn collega’s tevreden 

stelt’. 

  Manipulatiecheck. Om te achterhalen of het gemanipuleerde materiaal de gewenste 

invloed heeft gehad, werden er twee manipulatiechecks uitgevoerd. Hoewel het huidige 

																																																								
1	Van de 13 deelnemers die werden toegewezen aan de pro-zelf conditie, bleek slechts één 
deelnemer te vallen onder de categorie competitie. 
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onderzoek zich focust op het gemanipuleerde materiaal in de vorm van de afkomst van de 

buddy, zal daarnaast ook een manipulatiecheck worden uitgevoerd omtrent de 

conflictmanagement strategie van de buddy. Dit betrof eveneens gemanipuleerd materiaal en 

zal in het huidige onderzoek worden meegenomen als controlevariabele. De strategie-

manipulatie werd alleen meegenomen als controlevariabele. De minderheids-manipulatie 

werd getest middels twee items. Het eerste item werd gescoord op een 7-puntslikertschaal (1= 

helemaal niet en 7= helemaal wel) en was geformuleerd op de volgende wijze: ‘Ik heb het 

vermoeden dat de familie van mijn buddy in een ander land is geboren’. Het tweede item 

werd als volgt geformuleerd: ‘Tot welke groep denk je dat jouw buddy behoort?’. Deelnemers 

konden hierbij de keuze maken tussen (0) de culturele meerderheid en (1) de culturele 

minderheid. De strategie-manipulatie werd getest middels het item: ‘In het bericht dat je 

ontving van je buddy over het verloop van de discussie, gaf je buddy aan …’. De deelnemers 

konden hierbij kiezen uit vier antwoordcategorieën: (1) Ik ben zeker bereid toe te geven aan 

jouw wensen, (2) Ik denk dat we samen een oplossing kunnen vinden waarin we onze beide 

standpunten kunnen verwerken, (3) Ik denk dat we het hier beter niet te veel over kunnen 

hebben tijdens onze eerste kennismaking en (4) Mijn inzet zal zijn om uiteindelijk bij mijn 

standpunt uit te komen.  

Statistische Analyses 

   De hypotheses werden onderzocht middels statistische analyses in de vorm van 

meervoudige regressies met drie-wegsinteracties. Hierbij werden de sociale waardeoriëntatie, 

groepslidmaatschap van de tegenstander, evenals social identity complexity meegenomen als 

onafhankelijke variabelen. De actieve conflictmanagement strategieën werden meegenomen 

als als afhankelijke variabelen. Gezien het gegeven dat er een driewegsinteractie werd 

verwacht, werd er eveneens een interactieterm aangemaakt tussen de sociale waardeoriëntatie 

en het groepslidmaatschap van de tegenstander. Tevens werd er een interactieterm 

aangemaakt tussen de sociale waardeoriëntatie en social identity complexity. Tot slot werd er 

een interactieterm aangemaakt tussen social identity complexity en het groepslidmaatschap 

van de tegenstander. Daarnaast werd er gecontroleerd op leeftijd, sekse en 

identiteitsherkenning van de deelnemers en de conflictmanagement strategie van de 

tegenstander. Binnen deze meervoudige regressieanalyses werden alle continue 

onafhankelijke variabelen gecentreerd op het nulpunt (Aiken & West, 1991). Voor de sociale 

waardeoriëntatie, sekse, het groepslidmaatschap van de tegenstander en de strategie van de 

tegenstander werden er dummyvariabelen aangemaakt. Voordat deze analyses echter werden 

uitgevoerd, was het van belang om te achterhalen of er aan de assumpties van de meervoudige 
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regressies werd voldaan. Deze assumpties zijn achtereenvolgens: (1) lineaire relatie, (2) 

multivariate normaliteit, (3) geen multicollineariteit, (4) geen auto-correlatie en (5) 

homoscedasticiteit (Field, 2009). Op basis van de resultaten van de verkennende analyses kan 

er gesteld worden dat er aan alle assumpties is voldaan.  

 

Resultaten 

 Controlevariabelen 

  Alvorens de hypotheses werden getoetst, is middels een Pearson correlatieanalyse de 

samenhang tussen de controlevariabelen leeftijd, sekse, tegenstanderstrategie en 

identiteitsherkenning evenals de onafhankelijke variabelen groepslidmaatschap van de 

tegenstander, social identity complexity en de afhankelijke variabelen forceren en probleem 

oplossen onderzocht. De resultaten zijn schematisch weergegeven in Tabel 1.  

  Zoals weergegeven in Tabel 1, vertoonde de identiteitsherkenning een significante 

samenhang met leeftijd. Daarnaast vertoonden de controlevariabelen sekse en 

tegenstanderstrategie een significante samenhang met forceren. Bovendien vertoonde sekse 

ook een significante samenhang met probleem oplossen. De invloed van sekse op de 

afhankelijke variabelen is verder onderzocht middels eenwegs-variantieanalyses. Op basis van 

deze resultaten kan er gesteld worden dat sekse een medium significant effect had op 

forceren, F(1,52)=6.81, p<.05, η2=.12. Zo bleken mannen gemiddeld meer te forceren 

(M=3.23, SD=.88) dan vrouwen (M=2.65, SD=.69). Daarnaast kan er gesteld worden dat 

sekse eveneens een medium significant effect had op probleem oplossen, F(1,52)=3.67, 

p<.05, η2=.12. Zo bleken mannen gemiddeld minder gebruik te maken van de strategie 

probleem oplossen (M=3.47, SD=.99) dan vrouwen (M=4.04, SD=.57). Verder is de invloed 

van tegenstanderstrategie op forceren ook onderzocht middels een eenwegs-variantieanalyse. 

Op basis van de resultaten kan er gesteld worden dat tegenstanderstrategie ook een medium 

significant effect had op forceren, F(1,52)=4.45, p<.05, η2=.08. Zo bleken deelnemers die 

geconfronteerd werden met een tegenstander die de probleemoplossende strategie hanteerde, 

meer te forceren (M=3.04, SD=.78), dan deelnemers die werden geconfronteerd met een 

tegenstander die de toegevende strategie hanteerde (M=2.60, SD=.75).  

  Daarnaast zijn er met behulp van het chi-kwadraat standaardisatiechecks uitgevoerd 

om te controleren of sekse niet significant verschilde tussen de pro-zelf en pro-sociale 

conditie en tussen de meerderheids-en minderheidsconditie. Sekse bleek niet significant te 

verschillen tussen de pro-zelf en pro-sociale conditie (X2 (1) =.35, p =.553) ook bleek sekse 

niet significant te verschillen tussen de meerderheids-en minderheidsconditie (X2 (1) =.36, p 
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=.551). Dit betekent dat sekse gelijk verdeeld is over alle condities. Daarnaast werd er 

middels t-toetsen gecontroleerd of de leeftijd van de deelnemers niet significant verschilde 

tussen de pro-zelf en pro-sociale conditie en tussen de meerderheids-en minderheidsconditie. 

Op basis van de resultaten kan er gesteld worden dat de gemiddelde leeftijd van de 

deelnemers in de pro-zelf conditie (M=22.92, SD=2.81) niet significant verschilde van de 

gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de pro-sociale conditie (M=23.00, SD=3.24), t(52)=-

.08, p=.939. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de meerderheidsconditie (M=23.00, 

SD=3.06) bleek eveneens niet significant te verschillen van de gemiddelde leeftijd van de 

deelnemers in de minderheidsconditie (M=22.96, SD=3.22), t(52)=.04, p=.966.  

Manipulatiechecks 

  Om vast te stellen of de minderheids-manipulatie en strategie-manipulatie hebben 

gewerkt, zijn er meerdere t-toetsen uitgevoerd. De eerste minderheids-manipulatievraag 

betrof het vermoeden dat de ouders van de tegenstander in een ander land waren geboren. 

Deelnemers in de minderheidsconditie bleken inderdaad een hoger vermoeden te hebben 

(M=5.96, SD=.98), dan de deelnemers in de meerderheidsconditie (M=2.33, SD=1.47). Dit 

verschil bleek significant te zijn t(45.34)=-10.69, p<.001. Levene’s test gaf echter aan dat er 

hierbij niet mag worden uitgegaan van gelijke varianties, F(52)=5.25, p<.05. De tweede 

minderheids-manipulatievraag betrof het groepslidmaatschap van de tegenstander. De 

deelnemers in de minderheidsconditie gaven inderdaad aan dat zij het gevoel hadden dat hun 

tegenstander behoorde tot de minderheid (M=1.00, SD=.00). Dit in tegenstelling tot de 

deelnemers in de meerderheidsconditie, die over het algemeen aangaven het gevoel te hebben 

dat hun tegenstander behoorde tot de meerderheid (M=.15, SD=.46). Hoewel niet alle 

deelnemers in de meerderheidsconditie het gevoel hadden dat hun tegenstander behoorde tot 

de meerderheid (.15>0), blijkt het verschil tussen de minderheids-en meerderheidsconditie 

significant te zijn, t(26.00)=-9.71, p<.001. Levene’s test gaf echter aan dat er hierbij niet mag 

worden uitgegaan van gelijke varianties, F(52)=13.78, p<.01. Op basis van de resultaten van 

deze twee minderheids-manipulatievragen kan er gesteld worden dat de 

minderheidsmanipulatie heeft gewerkt. Deze resultaten dienen echter met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, aangezien er bij beide vragen niet mag worden 

uitgegaan van gelijke varianties. 

  Daarnaast gaven de deelnemers die een tegenstander hadden die een 

probleemoplossende strategie hanteerde aan dat hun tegenstander inderdaad het probleem 

wilde oplossen (M=2.00, SD=.00). Dit in tegenstelling tot de deelnemers die een tegenstander 

hadden die een toegevende strategie hanteerde, aangezien zij over het algemeen aangaven dat 
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hun tegenstander wilde toegeven aan hun wensen (M=1.15, SD=.37). Hoewel niet alle 

deelnemers met een toegevende tegenstander ook daadwerkelijk aangaven dat hun 

tegenstander wilde toegeven aan hun wensen (1.15>1), blijkt het verschil tussen een 

probleemoplossende tegenstander en een toegevende tegenstander significant te zijn, 

t(25.00)=11.73, p<.001. Dit betekent dat de strategie-manipulatie heeft gewerkt. Deze 

resultaten dienen echter met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, aangezien 

Levene’s test aangaf dat er niet mag worden uitgegaan van gelijke varianties, F(52)=29.29, 

p<.001.  

  Tot slot zijn er twee meervoudige regressieanalyses uitgevoerd om vast te stellen of 

deze manipulaties onafhankelijk van elkaar zijn. Hierbij werd er allereerst onderzocht of de 

strategie-manipulatie geen onbedoeld effect had op de eerste minderheids-manipulatiecheck 

die betrekking had op de afkomst van de ouders. De resultaten laten zien alleen dat het 

groepslidmaatschap van de tegenstander een significant hoofdeffect had op de eerste 

minderheids-manipulatiecheck (B=3.63, t(53)=10.69, p<.001). Zowel de strategie-manipulatie 

(B=-.17, t(53)=-.48, p=.631), als de interactie tussen de minderheids-en strategie-manipulatie 

(B=.16, t(53)=.24, p=.814) bleken niet significant. Vervolgens werd er onderzocht of de 

strategie-manipulatie geen onbedoeld effect had op de tweede minderheids-manipulatiecheck 

die betrekking had op het groepslidmaatschap van de tegenstander. De resultaten laten 

eveneens zien dat alleen het groepslidmaatschap van de tegenstander een significant 

hoofdeffect had op de tweede manipulatie-check (B=.85, t(53)=9.71, p<.001). Ook hierbij 

bleek het effect van zowel de strategie-manipulatie (B=-.08, t(53)=-.91, p=.368) als de 

interactie tussen de minderheids-en strategie-manipulatie (B=.16, t(53)=.90, p=.372) niet 

significant te zijn. Op basis van de resultaten van beide meervoudige regressieanalyses kan er 

gesteld worden dat de manipulaties onafhankelijk van elkaar waren. 

Actieve Conflictmanagement Strategieën 

  Voor de toetsing van de hypotheses met betrekking tot forceren en probleem oplossen 

zijn er vier series van meervoudige regressieanalyses uitgevoerd. Hierbij werden de 

controlevariabelen, onafhankelijke variabelen, twee-wegsinteracties en drie-wegsinteractie 

stapsgewijs toegevoegd. Het aantal stappen binnen deze analyses waren hierbij afhankelijk 

van de hypotheses. Voor alle hypotheses gold dat de controlevariabelen als eerste werden 

toegevoegd. Dit werd gevolgd door de onafhankelijke variabelen en twee-

wegsinteractietermen die werden toegevoegd per stap. Afhankelijk van de getoetste hypothese 

werd er ook een driewegsinteractieterm toegevoegd aan het model. In alle analyses werd er 
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gecontroleerd voor leeftijd, sekse en tegenstanderstrategie en afhankelijk van de getoetste 

hypothese werd er ook op identiteitsherkenning gecontroleerd.   

  Forceren. De eerste hypothese die getoetst werd stelde dat individuen met een pro-

zelf waardeoriëntatie meer zullen forceren in een waardeconflict dan individuen met een pro-

sociale waardeoriëntatie. De tweede hypothese die getoetst werd stelde dat de relatie tussen de 

sociale waardeoriëntatie en de forcerende conflictmanagement strategie wordt versterkt 

tijdens een waardeconflict met minderheden in tegenstelling tot meerderheden. De resultaten 

zijn schematisch weergegeven in Tabel 2 en geven aan dat er sprake was van een marginaal 

significant hoofdeffect van de sociale waardeoriëntatie op forceren (B=.43, t(53)=1.93, 

p=.060). Hierbij lag de trend in lijn met de verwachtingen, aangezien individuen met een pro-

zelf waardeoriëntatie meer bleken te forceren in een waardeconflict dan individuen met een 

pro-sociale waardeoriëntatie. Op basis van deze marginale significantie kan hypothese 1 

worden ondersteund.  

  Voor de tweede hypothese werd naast de sociale waardeoriëntatie ook gekeken naar 

het effect van het groepslidmaatschap van de tegenstander. Dit bleek geen significant 

hoofdeffect te hebben op forceren (B=-.12, t(53)=-.64, p=.524). Dit betekent dat het 

groepslidmaatschap van de tegenstander niet van invloed was op de mate waarin een individu 

de forcerende conflictmanagement strategie hanteerde, wanneer hij geconfronteerd werd met 

een waardeconflict. De interactieterm tussen de sociale waardeoriëntatie en het 

groepslidmaatschap van de tegenstander bleek significant (B=.92, t(53)=2.13, p<.05). 

Toevoeging van het interactie-effect aan de voorspellers leidde daarom tot een significante 

verbetering in de voorspelling (∆R²=.06, p<.05). Dit betekent dat het groepslidmaatschap van 

de tegenstander een modererende invloed had op de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie 

en de forcerende conflictmanagement strategie. De interactie tussen de sociale 

waardeoriëntatie en de forcerende conflictmanagement strategie werd daarom nader 

onderzocht middels de stratificatiemethode. Hierbij werd het databestand gesplitst op het 

groepslidmaatschap van de tegenstander, waardoor er twee groepen (meerderheid versus 

minderheid) ontstonden die met elkaar werden vergeleken. Vervolgens werd de moderatie 

opnieuw getoetst middels een meervoudige regressieanalyse. Deze resultaten zijn schematisch 

weergegeven in Tabel 3 en grafisch in Figuur 2. De resultaten laten zien dat er bij een 

meerderheidstegenstander geen sprake was van een significant direct effect van de sociale 

waardeoriëntatie op forceren (B=.02, t(53)=.07, p=.944). Daarentegen bleek er bij een 

minderheidstegenstander sprake te zijn van een significant direct effect van de sociale 

waardeoriëntatie op forceren (B=.91, t(53)=3.06, p<.05) en dit verklaarde 52% van de 
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variantie in de forcerende conflictmanagement strategie (R²=.52, p<.05). Om te onderzoeken 

of dit verschil significant was, werd er een Z-score berekend: Zpro-zelf= (.02-

.91)/√(.32²+.30²) = -2.04, p<.05. Dit betekent dat er sprake was van een significant verschil in 

de mate waarin men de forcerende conflictmanagement strategie hanteerde tussen een 

meerderheids-en minderheidstegenstander. Hierbij forceerden individuen met een pro-zelf 

waardeoriëntatie in verhouding tot individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie meer in 

een waardeconflict met een minderheidstegenstander, maar niet in een waardeconflict met een 

meerderheidstegenstander. Op basis van deze bevindingen kan hypothese 2 bevestigd worden. 

  De derde hypothese die getoetst werd stelde dat de relatie tussen de sociale 

waardeoriëntatie en de forcerende conflictmanagement strategie tijdens waardeconflict met 

minderheden wordt verzwakt, wanneer er sprake is van een hoge mate van social identity 

complexity. De resultaten zijn schematisch weergegeven in Tabel 4 en grafisch in Figuur 3. 

Er bleek geen sprake te zijn van een significant hoofdeffect van de sociale waardeoriëntatie 

op forceren (B=.40, t(53)=1.69, p=.098). Het groepslidmaatschap van de tegenstander bleek 

eveneens geen significant hoofdeffect te hebben op forceren (B=-.12, t(53)=-.62, p=.539). Dit 

betekent dat de sociale waardeoriëntatie en het groepslidmaatschap van de tegenstander niet 

van invloed waren op de mate waarin een individu de forcerende conflictmanagement 

strategie hanteerde wanneer hij geconfronteerd werd met een waardeconflict. Daarentegen 

bleek social identity complexity een significant hoofdeffect te hebben op forceren (B=-.12, 

t(53)=2.06, p<.05). Hierbij forceerden individuen met een lage social identity complexity 

sneller in het waardeconflict, dan individuen met een hoge social identity complexity. De 

interactieterm tussen de sociale waardeoriëntatie en het groepslidmaatschap van de 

tegenstander bleek echter niet significant te zijn (B=.77, t(53)=.45, p=.094). Ook de 

interactieterm tussen de sociale waardeoriëntatie en social identity complexity bleek niet 

significant te zijn (B=-.17, t(53)=-1.09, p=.284). De interactieterm tussen de social identity 

complexity en het groepslidmaatschap van de tegenstander bleek eveneens niet significant 

(B=-.17, t(53)=-1.45, p=.155). Tot slot bleek ook de drie-wegsinteractie tussen de sociale 

waardeoriëntatie, het groepslidmaatschap van de tegenstander en social identity complexity 

niet significant te zijn (B=.54, t(53)=1.60, p=.118). Dit betekent dat het groepslidmaatschap 

van de tegenstander geen modererende invloed had op de relatie tussen de sociale 

waardeoriëntatie en de forcerende conflictmanagement strategie. Daarmee had de mate van 

social identity complexity van een individu ook geen invloed op de modererende rol van het 

groepslidmaatschap van de tegenstander. Op basis van deze bevindingen kan hypothese 3 niet 

worden ondersteund. 
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  Probleem oplossen. De vierde hypothese die getoetst werd stelde dat individuen met 

een pro-sociale waardeoriëntatie meer gebruik maken van probleem oplossen in een 

waardeconflict, dan individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie. De vijfde hypothese die 

getoetst werd stelde dat de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en de 

probleemoplossende conflictmanagement strategie wordt verzwakt tijdens een waardeconflict 

met minderheden, in tegenstelling tot meerderheden. De resultaten zijn schematisch 

weergegeven in Tabel 5. Er bleek geen sprake te zijn van een significant hoofdeffect van de 

sociale waardeoriëntatie op probleem oplossen (B=-.11, t(53)=-.49, p=.629). Dit betekent dat 

de sociale waardeoriëntatie niet van invloed was op de mate waarin een individu de 

probleemoplossende conflictmanagement strategie hanteerde wanneer hij geconfronteerd 

werd met een waardeconflict. Op basis van deze bevindingen kan hypothese 4 niet worden 

ondersteund.  

  Voor de vijfde hypothese werd er naast de sociale waardeoriëntatie ook gekeken naar 

het effect van het groepslidmaatschap van de tegenstander. Dit bleek eveneens geen 

significant hoofdeffect te hebben op probleem oplossen (B=-.07, t(53)=-.35, p=.731). Dit 

betekent dat ook het groepslidmaatschap van de tegenstander niet van invloed was op de mate 

waarin een individu de probleemoplossende conflictmanagement strategie hanteerde wanneer 

hij geconfronteerd werd met een waardeconflict. Daarnaast bleek ook de interactieterm tussen 

de sociale waardeoriëntatie en het groepslidmaatschap van de tegenstander niet significant 

(B=.34, t(53)=.71, p=.484). Toevoeging van het interactie-effect aan de voorspellers leidde 

daarom niet tot een significante verbetering in de voorspelling (∆R²=.01, p=.484). Dit 

betekent dat het groepslidmaatschap van de tegenstander geen modererende invloed had op de 

relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en de probleemoplossende conflictmanagement 

strategie. Op basis van deze bevindingen kan hypothese 5 niet worden ondersteund. 

  De zesde hypothese die getoetst werd stelde dat een hoge social identity complexity de 

relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en de probleemoplossende conflictmanagement 

strategie versterkt, ongeacht een meerderheids-of minderheidstegenstander. De resultaten zijn 

schematisch weergegeven in Tabel 6 en grafisch in Figuur 4. Er bleek geen sprake te zijn van 

een significant hoofdeffect van de sociale waardeoriëntatie op probleem oplossen (B=-.20, 

t(53)=-.82, p=.414). Het groepslidmaatschap van de tegenstander bleek eveneens geen 

significant hoofdeffect te hebben op probleem oplossen (B=-.06, t(53)=-.30, p=.764). Ook 

social identity complexity bleek geen significant hoofdeffect te hebben op probleem oplossen 

(B=.03, t(53)=.51, p=.610). Dit betekent dat de sociale waardeoriëntatie, het 

groepslidmaatschap van de tegenstander en social identity complexity niet van invloed waren 
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op de mate waarin een individu de probleemoplossende conflictmanagement strategie 

hanteerde wanneer hij geconfronteerd werd met een waardeconflict. Daarnaast bleek de 

interactieterm tussen de sociale waardeoriëntatie en het groepslidmaatschap van de 

tegenstander niet significant te zijn (B=-.28, t(53)=-.56, p=.580). Ook de interactieterm tussen 

de sociale waardeoriëntatie en social identity complexity bleek niet significant te zijn (B=-.07, 

t(53)=-.40, p=.691). De interactieterm tussen de social identity complexity en het 

groepslidmaatschap van de tegenstander bleek eveneens niet significant (B=-.20, t(53)=-1.46, 

p=.151). Tot slot bleek ook de drie-wegsinteractie tussen de sociale waardeoriëntatie, het 

groepslidmaatschap van de tegenstander en social identity complexity niet significant te zijn 

(B=-.27, t(53)=-.69, p=.497). Dit betekent dat het groepslidmaatschap van de tegenstander 

geen modererende invloed had op de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en de 

probleemoplossende conflictmanagement strategie. Daarmee had de mate van social identity 

complexity van een individu ook geen invloed op de modererende rol van het 

groepslidmaatschap van de tegenstander. Op basis van deze bevindingen kan hypothese 6 niet 

worden ondersteund. 

 

Discussie 

  Het huidige onderzoek trachtte middels een experiment onder 54 VU-studenten te 

achterhalen of de sociale waardeoriëntatie invloed heeft op de keuze voor één van de actieve 

conflictmanagement strategieën tijdens een waardeconflict en of dit beïnvloed wordt door het 

groepslidmaatschap van de tegenstander en social identity complexity. Allereerst werd er 

onderzocht of de sociale waardeoriëntatie invloed heeft op de de keuze voor de actieve 

conflictmanagement strategieën. Vervolgens is er onderzocht of het hebben van een 

minderheidstegenstander in tegenstelling tot een meerderheidstegenstander deze relatie 

beïnvloedde. Tot slot is er onderzocht of de invloed van het hebben van een 

minderheidstegenstander op deze relatie wordt beïnvloed door de mate van social identity 

complexity. Uit de resultaten blijkt dat er geen verschil zit tussen individuen met een pro-zelf 

waardeoriëntatie en pro-sociale waardeoriëntatie en de mate waarin zij gebruik maken van de 

strategie probleem oplossen, tijdens een waardeconflict. Daarentegen blijken individuen met 

een pro-zelf waardeoriëntatie meer te forceren tijdens een waardeconflict, dan individuen met 

een pro-sociale waardeoriëntatie. Zodra men geconfronteerd wordt met een waardeconflict 

met een minderheidstegenstander in tegenstelling tot een meerderheidstegenstander, blijken 

individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie eveneens meer gebruik te maken van de 

strategie forceren dan individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie. De mate van social 
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identity complexity blijkt echter geen invloed te hebben op het modererende effect van een 

minderheidstegenstander. 

 Allereerst wordt de hypothese dat individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie 

meer gebruik zullen maken van de strategie probleem oplossen tijdens een waardeconflict dan 

individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie, niet ondersteund door de resultaten. 

Daarentegen wordt de hypothese dat individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie meer 

gebruik zullen maken van de strategie forceren tijdens een waardeconflict dan individuen met 

een pro-sociale waardeoriëntatie, ondersteund door de resultaten. Deze bevinding dient echter 

met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden, aangezien er sprake is van een marginale 

significantie. De trend ligt hierbij in lijn met de verwachtingen. Deze bevindingen liggen 

deels in lijn met eerdere onderzoeken op het gebied van de sociale waardeoriëntatie en actief 

conflictmanagement. Zo hebben eerdere onderzoeken aangetoond dat individuen met een pro-

sociale waardeoriëntatie in conflictsituaties meer gebruik maken van de strategie probleem 

oplossen. Individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie maken daarentegen meer gebruik van 

de strategie forceren (Beggan et al., 1998; De Dreu & Van Lange, 1995; De Dreu & Boles, 

1998). Hoewel in tegenstelling tot eerdere onderzoeken alleen een trend is gevonden in lijn 

met de verwachting omtrent forceren, zou dit verklaard kunnen worden door het verschil in 

context. In eerdere onderzoeken is deze relatie voornamelijk aangetoond in de context van 

taakconflicten, het huidige onderzoek trachtte echter te achterhalen of deze relatie standhoudt 

in de context van een waardeconflict. Dit verschil in context kan eraan hebben bijgedragen 

dat er geen relatie is gevonden tussen de sociale waardeoriëntatie en probleem oplossen en de 

slechts marginaal significante relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en forceren. Waar 

taakconflicten namelijk betrekking hebben op het werk zelf, hebben waardeconflicten echter 

betrekking op de algemene verschillen in opvattingen van rechtvaardigheid en overtuigingen 

over wat moreel goed en fout is (De Dreu, 2005; De Dreu, 2010). Hierdoor roepen 

waardeconflicten andere emoties op dan taakconflicten (De Dreu & Vianen, 2001: Kouzakova 

et al., 2014). Dit zou eraan kunnen hebben bijgedragen dat individuen anders omgaan met 

waardeconflicten dan verwacht kon worden op basis van de huidige literatuur. Deze 

bevindingen benadrukken dan ook het verschil tussen taakconflicten en waardeconflicten. 

Daarmee verschaffen ze meer inzicht in de rol van de sociale waardeoriëntatie binnen 

conflicten. Ze geven namelijk aan dat in tegenstelling tot taakconflicten, de invloed van de 

sociale waardeoriëntatie op de actieve conflictmanagement strategieën binnen 

waardeconflicten zich beperkt tot forceren. 
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 Daarnaast wordt de hypothese dat de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en de 

strategie probleem oplossen wordt verzwakt tijdens een waardeconflict met minderheden in 

tegenstelling tot meerderheden, niet ondersteund door de resultaten. Daarentegen wordt de 

hypothese dat de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en de strategie forceren wordt 

versterkt tijdens een waardeconflict met minderheden in tegenstelling tot meerderheden, 

ondersteund. Zo is er bij een waardeconflict met een minderheidstegenstander sprake van een 

relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en forceren, waarbij individuen met een pro-zelf de 

waardeoriëntatie meer forceren dan individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie. Deze 

bevinding is consistent met eerdere onderzoeken waaruit blijkt dat de houding tegenover 

minderheden en meerderheden significant verschilt, waarbij de meningen van minderheden 

vaak niet worden meegenomen in discussies (Levin & Sidanius, 1999; Palmer & Gore, 2014). 

Op basis van deze literatuur is het echter onduidelijk waarom de invloed van een 

minderheidstegenstander binnen de strategie probleem oplossen niet is aangetoond. Ondanks 

dat deze bevindingen tegenstrijdig zijn met elkaar en niet geheel verklaard kunnen worden op 

basis van de huidige literatuur, verschaffen ze nieuwe inzichten in de rol van een 

minderheidstegenstander binnen waardeconflicten. De huidige bevindingen tonen namelijk 

aan dat de invloed van een minderheidstegenstander binnen waardeconflicten wordt beperkt 

tot de strategie forceren. Doordat het op basis van de huidige literatuur onduidelijk is waarom 

deze invloed beperkt blijft tot de strategie forceren, vormt dit een aanleiding voor toekomstige 

onderzoeken deze onduidelijkheid te verklaren.  

 Tot slot wordt de hypothese dat de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en de 

strategie forceren tijdens een waardeconflict met minderheden verzwakt wanneer er sprake is 

van een hoge social identity complexity, niet ondersteund door de resultaten. Bijkomend 

wordt ook de hypothese dat een hoge social identity complexity de relatie tussen de sociale 

waardeoriëntatie en de strategie probleem oplossen versterkt ongeacht het groepslidmaatschap 

van de tegenstander, niet ondersteund door de resultaten. Dit ligt niet in lijn met de literatuur 

die stelt dat een hoge social identity complexity is gelinkt aan meer tolerantie voor de 

outgroup (Brewer & Pierce, 2005; Knifsend & Juvonen). Deze bevindingen zouden mogelijk 

verklaard kunnen worden in het licht van de identiteitsbedreiging die gepaard gaat met 

waardeconflicten (Aquino & Reed, 2002). De perceptie van een identiteitsbedreiging kan 

namelijk leiden tot een vereenvoudigde subjectieve representatie van groepslidmaatschappen 

(Schmidt, Hewstone, Tausch, Cairns, & Hughes, 2009). Dit betekent dat deze 

identiteitsbedreiging de social identity complexity kan verlagen en een lagere social identity 

complexity resulteert in minder tolerantie voor de outgroup (Roccas & Brewer, 2002). 
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Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat het opgeroepen waardeconflict als een dermate 

identiteitsbedreiging werd waargenomen, waardoor men gedurende dit conflict zijn 

subjectieve representatie van groepslidmaatschappen vereenvoudigde. Hoewel de onderzoeks-

verwachtingen niet worden ondersteund door de resultaten, draagt het huidige onderzoek bij 

aan de literatuur op het gebied van social identity complexity. Deze bevindingen tonen aan 

dat de link tussen social identity complexity en tolerantie voor de outgroup mogelijk 

afhankelijk is van de situatie waarin men zich bevindt.  

Beperkingen 

  Ondanks de nauwkeurigheid waarmee de huidige studie is uitgevoerd, kent het een 

aantal beperkingen. Allereerst is er in het huidige onderzoek voor gekozen om het experiment 

uit te voeren onder studenten. Hierdoor ontstaat de vraag of de verkregen resultaten 

gegeneraliseerd kunnen worden naar andere populaties. Studenten verschillen namelijk van 

andere populaties, aangezien zij over het algemeen hun sociale identiteiten nog niet volledig 

hebben ontwikkeld, betere cognitieve vaardigheden hebben en meer gewillig gedrag vertonen 

(Wintre, North, & Sugar, 2001; Brewer & Pierce, 2005). Hierdoor ontstaat eveneens de vraag 

of uitvoering van het onderzoek onder studenten eraan bijdraagt dat er geen effect gevonden 

is van social identity complexity. Brewer & Pierce (2005) suggereren namelijk dat social 

identity complextiy beter onderzocht zou kunnen worden bij volwassenen. Volwassenen 

zouden meer sociale identiteiten hebben verworven binnen verschillende domeinen en hebben 

daarbij een relatief stabiele cognitieve vertegenwoordiging van hun eigen groepen bereikt. 

Studenten zijn daarentegen vaak nog niet zo lang volwassen en bevinden zich vaak midden in 

een transitie in hun leven, waarbij zij vaak nog bezig zijn met het verkennen van hun sociale 

identiteiten (Austin, 2010). De studenten binnen de huidige steekproef hebben gemiddeld 

echter een hoge social identity complexity (M=6.25, SD=1.71). Dit duidt erop dat zij een 

duidelijk beeld hebben van hun sociale identiteiten. Hierdoor is het onwaarschijnlijk dat de 

uitvoering van het onderzoek onder studenten verantwoordelijk is voor het gebrek aan 

ondersteuning voor de veronderstelde rol van social identity complexity. Bovendien worden 

experimenten vaak uitgevoerd onder studenten en is er aangetoond dat zij een geschikte en 

representatieve steekproef kunnen vormen voor onderzoek (Mook, 1983, Sears, 1986). Het is 

dan ook gebleken dat onderzoeken met studentenpopulaties vaak gegeneraliseerd kunnen 

worden naar andere populaties (Druckman & Kam, 2009).  

  Verder is er in het huidige onderzoek gebruik gemaakt van een aantal zelfrapportage 

vragenlijsten en dit kan de validiteit van de resultaten hebben beïnvloed. Binnen 

zelfrapportage vragenlijsten is er namelijk vaak sprake van sociale wenselijkheid (Fisher & 
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Katz, 2008). Bovendien kende het experiment een tweetal momenten waarop informatie werd 

uitgewisseld met de gesimuleerde tegenstander, dit kan enigszins verwarrend zijn 

overgekomen op de deelnemers. Ondanks dat er namelijk expliciet wordt vermeld dat de 

anonimiteit van de deelnemers gewaarborgd blijft, blijken deelnemers over het algemeen vaak 

bang te zijn dat anderen hun informatie onder ogen krijgen (Donaldson & Grant-Vallone, 

2002). Dit in combinatie met de sociale wenselijkheid, leiden tot de mogelijkheid dat de 

deelnemers de vragen niet geheel naar waarheid hebben beantwoord. De nadruk binnen het 

huidige onderzoek lag echter op de sociale waardeoriëntatie en de subjectieve representatie 

van identiteiten. Dit zijn beide concepten die innerlijke eigenschappen representeren, die niet 

middels een observatie kunnen worden vastgesteld (Rubin & Babbie, 2016). Zelfrapportage 

vragenlijsten vormen daarvoor een meer gepaste methode en daarom is er gekozen om deze 

op te nemen in het huidige onderzoek.  

 Tot slot is er in het huidige onderzoek gekozen voor een gesimuleerde tegenstander in 

de discussie omtrent het waardeconflict. Doordat alle deelnemers dezelfde stelling en 

handgeschreven argumenten van de tegenstander ontvingen, werd de kans op mogelijke 

confounds geminimaliseerd. Dit brengt echter de vraag met zich mee in hoeverre de 

deelnemers het gevoel hadden dat zij daadwerkelijk aan het discussiëren waren met een echt 

persoon. Ondanks dat er in het huidige onderzoek controlevragen waren opgenomen, werden 

deze beperkt tot het gemanipuleerde materiaal. Hierdoor kon er niet worden gecontroleerd op 

de geloofwaardigheid van de tegenstander en dit kan mogelijk van invloed zijn geweest op de 

resultaten. Hoewel dit de resultaten kan hebben beïnvloed, werd het huidige onderzoek echter 

gepresenteerd als een onderzoek naar een buddysysteem op de VU. Zo werd de deelnemers 

verteld dat het doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in het verloop van de 

eerste introductie tussen buddy’s. Deze presentatie van informatie maakt de 

geloofwaardigheid van de tegenstander aannemelijk. Desalniettemin wordt toekomstig 

onderzoek aangeraden om een controlevraag op te nemen over de geloofwaardigheid van de 

tegenstander.  

Toekomstig onderzoek 

  Er zijn een aantal aanbevelingen waar toekomstig onderzoek rekening mee kan 

houden, zodat de huidige beperkingen worden overwonnen en de huidige bevindingen worden 

bevorderd. Allereerst wordt toekomstig onderzoek aangeraden een steekproef te gebruiken 

met een andere populatie dan studenten en waarbij er sprake is van enige mate van diversiteit. 

In het huidige onderzoek is er namelijk voor gekozen om het onderzoek uit te voeren onder 

een homogene steekproef, die bestond uit blanke autochtone studenten. Dit vergrootte de kans 
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dat de minderheids-manipulatie het gewenste effect had, maar verschaft geen inzicht in de 

conflictmanagement strategieën die minderheden hanteren tijdens een waardeconflict. Een 

diverse steekproef stelt toekomstig onderzoek in staat om te achterhalen welke 

conflictmanagement strategie minderheden hanteren wanneer zij geconfronteerd worden met 

een waardeconflict. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat culturele verschillen niet alleen 

bestaan in normen en waarden, maar ook in gedragingen en communicatiestijlen (Hofstede, 

1980). Dit zou kunnen betekenen dat minderheden wellicht anders reageren op 

waardeconflicten dan meerderheden. Daarnaast biedt dit de mogelijkheid om te achterhalen of 

de conflictmanagement strategieën die minderheden hanteren, zullen verschillen bij een 

minderheids-of meerderheidstegenstander. De categorisatie van groepslidmaatschappen is bij 

minderheden namelijk tegenovergesteld van meerderheden. Dit betekent dat andere 

minderheden hun ingroup kunnen vormen en meerderheden hun outgroup (Ben-Ner et al., 

2009). In het huidige onderzoek is aangetoond dat individuen met pro-zelf waardeoriëntatie 

meer forceren in een waardeconflict met een minderheidstegenstander dan individuen met een 

pro-sociale waardeoriëntatie. Het is daarom interessant om te onderzoeken of de keuze voor 

de actieve conflictmanagement strategieën tijdens waardeconflicten bij minderheden ook 

wordt beïnvloed door het groepslidmaatschap van de tegenstander.  

  Daarnaast zou toekomstig onderzoek naast zelfrapportagevragenlijsten ook gebruik 

kunnen maken van een niet-participerende observatie. Zo zou er voor het vaststellen van de 

actieve conflictmanagement strategieën gebruik gemaakt kunnen worden van een echte 

tegenstander in de vorm van een undercover onderzoeksassistent. Hierbij zou de 

onderzoeksleider middels een niet-participerende observatiemethode het verloop van de 

discussie kunnen volgen in een andere ruimte middels videobeelden. Doordat de toegepaste 

conflictmanagement strategie van de deelnemers wordt achterhaald middels niet-

participerende observatie, kan hun neiging tot sociaal wenselijk antwoorden worden 

geminimaliseerd (Rubin & Babbie, 2016). Daarentegen kent deze methode ook nadelen, zo 

zou de undercover onderzoeksassistent in de discussie de deelnemers een bepaalde richting in 

kunnen sturen als gevolg van zijn eigen verwachtingen (Opdenakker, 2006). Om de 

tekortkomingen van beide methoden te overkomen, zou toekomstig onderzoek ervoor kunnen 

kiezen om de zelfrapportagevragenlijsten en niet-participerende observatie te combineren. Het 

combineren van deze verschillende onderzoeksmethoden kan namelijk de tekortkomingen van 

beide methoden overwinnen (Brewer & Hunter, 1989). 
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Conclusie 

  Alles samennemend tonen de bevindingen aan dat de invloed van de sociale 

waardeoriëntatie op de keuze voor één van de actieve conflictmanagement strategieën zich 

binnen waardeconflicten beperkt tot forceren. Zo blijkt de sociale waardeoriëntatie alleen een 

marginaal effect te hebben op forceren, waarbij individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie 

meer forceren dan individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie. Bijkomend blijken 

individuen met een pro-zelf waardeoriëntatie ook meer te forceren in een waardeconflict met 

een minderheidstegenstander dan individuen met een pro-sociale waardeoriëntatie. Er is 

echter geen ondersteuning gevonden voor de invloed van een minderheidstegenstander binnen 

de relatie tussen de sociale waardeoriëntatie en probleem oplossen. Daarnaast is er ook geen 

ondersteuning gevonden voor de verwachte rol van social identity complexity.  

  Hoewel niet alle onderzoeks-verwachtingen zijn ondersteund, zijn de bevindingen 

interessant en kent het een belangrijke praktische implicatie. Tegenwoordig is er namelijk 

sprake van een toenemende diversiteit binnen organisaties en werken individuen vaak in 

teams (Ng & Burke, 2005). Hierdoor is de kans groot dat deze teams uit zowel meerderheids-

en minderheidsleden bestaan (Ng & Burke, 2005). Consistent met eerder onderzoek, blijkt de 

houding tegenover minderheidsleden significant te verschillen van de houding tegenover 

meerderheidsleden (Levin & Sidanius, 1999). De combinatie van een teamlid met een pro-zelf 

waardeoriëntatie en een teamlid met een minderheidsachtergrond, zou in tijden van een 

waardeconflict kunnen leiden tot forcerend gedrag. Dit is nadelig voor organisaties, aangezien 

forcerend gedrag de onderlinge verhoudingen tussen de teamleden kan verslechteren (De 

Dreu et al., 2000). Om dit te voorkomen zouden teamleiders preventieve maatregelen kunnen 

nemen. Zo zouden zij hun teamleden de mogelijkheid kunnen bieden om hun verschillende 

identiteiten te uiten. Dit geeft teamleden ruimte om op zoek te gaan naar onderlinge 

overeenkomsten, waardoor de focus gelegd kan worden op een gedeelde identiteit (Mortensen 

& Hinds, 2001). Hierdoor zullen de positieve gedragingen die men heeft tegenover zijn eigen 

groep worden uitgebreid naar alle leden van het team en zal men minder onderscheid maken 

tussen bijvoorbeeld meerderheids-en minderheidsleden (Knifsend & Juvonen, 2014). Dit zou 

eraan kunnen bijdragen dat de neiging tot forceren in een waardeconflict met minderheden 

wordt geminimaliseerd.  
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Tabel 1 
De Pearson correlaties r tussen de controlevariabelen, onafhankelijke variabelen en 
afhankelijke variabelen. 

Noot. *p<.05, **p<.01. 
 
 
 
Tabel 2 

 Meervoudige regressieanalyse met forceren als afhankelijke variabele en het 

groepslidmaatschap van de tegenstander als moderator (N=54).  

Noot. Leeftijd is gecentreerd op het gemiddelde, *p<.05. 
  

Variabele 1 2 3 4 5 6 7 

(1) Leeftijd 

(2) Sekse 

(3) Tegenstanderstrategie 

(4) Identiteitsherkenning 

(5) Groepslidmaatschap Tegenstander 

(6) Social Identity Complexity 

(7) Forceren  

(8) Probleem Oplossen 

 

-.240 

.018 

-.386** 

-.006 

-.030 

-.135 

-.169 

 

 

.057 

.159 

-.081 

.094 

-.340* 

.347* 

 

 

 

.146 

-.074 

-.051 

-.281* 

-.093 

 

 

 

 

-.057 

-.171 

.101 

.194 

 

 

 

 

 

.035 

-.035 

-.062 

 

 

 

 

 

 

-.290* 

.084 

 

 

 

 

 

 

 

.001 

Stap Variabele  B SE (B) β ∆R² 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

Leeftijd 

Sekse (0=man) 

Tegenstanderstrategie (0=probleem oplossen) 

Sociale waardeoriëntatie (0=pro-sociaal) 

Groepslidmaatschap Tegenstander 

(0=meerderheid) 

Sociale  waardeoriëntatie * Groepslidmaatschap 

Tegenstander 

-.06 

-.65* 

-.40* 

.43 

-.12 

 

.92* 

.03 

.22 

.20 

.22 

.19 

 

.44 

-.22 

-.38 

-.26 

.23 

-.08 

 

.37 

.23* 

 

 

.05 

.01 

 

.06* 
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Tabel 3 
Moderatieanalyse middels de stratificatiemethode, met het groepslidmaatschap van de 
tegenstander als moderator en forceren als afhankelijke variabele (N=54). 

 Meerderheid 

(N=27) 

Minderheid 

(N=27) 

Variabele B SE (B) β 
 

B SE (B) Β 
 

Constante 

Sekse (0=man) 

Leeftijd 

Tegenstanderstrategie 

(0=probleem oplossen) 

Sociale Waardeoriëntatie  

(0=pro-sociaal) 

 

R² 

F for change in R² 

3.53** .34  

-.82* .32 -.48* 

-.06 .05 -.24 

-.12 .28 -.08 

 

.02 

 

.32 

 

.01 

               

 

.25 

.01 

3.33** .23  

-.57 .28 -.33 

-.04 .04 -.16 

-.77* .25 -.47* 

 

.91* 

 

.30 

 

.46* 

                

 

.52 

9.33* 

Noot. Leeftijd is gecentreerd op het gemiddelde, *p<.05, **p<.001. 
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Tabel 4 

Meervoudige regressieanalyse van de drie-wegsinteractie tussen de sociale waardeoriëntatie, 

het groepslidmaatschap van de tegenstander en social identity complexity met de forcerende 

conflictmanagement strategie als afhankelijke variabele (N=54). 

Noot. Leeftijd, identiteitsherkenning en social identity complexity zijn gecentreerd op het 
gemiddelde, *p<.05. 
 
 
 
  

Stap Variabele  B SE (B) β ∆R² 

1 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Leeftijd 

Sekse (0=man) 

Tegenstanderstrategie (0=probleem oplossen) 

Identiteitsherkenning 

Sociale Waardeoriëntatie (0=pro-sociaal) 

Groepslidmaatschap Tegenstander 

(0=meerderheid) 

Social Identity Complexity 

Sociale Waardeoriëntatie * Groepslidmaatschap 

Tegenstander 

Sociale Waardeoriëntatie * Social Identity 

Complexity 

Social Identity Complexity * 

Groepslidmaatschap Tegenstander 

Sociale Waardeoriëntatie * Social Identity 

Complexity * Groepslidmaatschap Tegenstander 

-.04 

-.66* 

-.43* 

.14 

.40 

-.12 

 

-.12* 

.77 

 

-.17 

 

-.17 

 

.54 

.04 

.22 

.20 

.14 

.23 

.19 

 

.06 

.45 

 

.16 

 

.12 

 

.34 

-.17 

-.39 

-.28 

.14 

.22 

-.08 

 

-.25 

.31 

 

-.16 

 

-.22 

 

.31 

.25* 

 

 

 

.04 

.01 

 

.06* 

.04 

 

.02 

 

.03 

 

.03 
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Tabel 5 
 Meervoudige regressieanalyse met probleem oplossen als afhankelijke variabele en het 

groepslidmaatschap van de tegenstander als moderator (N=54).  

Noot. Leeftijd is gecentreerd op het gemiddelde, *p<.05. 
 
 
 
 
 
 
  

Stap Variabele  B SE (B) β ∆R² 

1 

 

 

2 

3 

 

4 

Leeftijd 

Sekse (0=man) 

Tegenstanderstrategie (0=probleem oplossen) 

Sociale waardeoriëntatie (0=pro-sociaal) 

Groepslidmaatschap Tegenstander 

(0=meerderheid) 

Sociale  waardeoriëntatie * Groepslidmaatschap 

Tegenstander 

-.02 

.55* 

-.17 

-.11 

-.07 

 

.34 

.03 

.22 

.20 

.23 

.20 

 

.48 

-.09 

.33 

-.11 

-.06 

-.05 

 

.14 

.14 

 

 

.00 

.00 

 

.01 
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Tabel 6 

Meervoudige regressieanalyse van de drie-wegsinteractie tussen de sociale waardeoriëntatie, 

het groepslidmaatschap van de tegenstander en social identity complexity met de 

probleemoplossende conflictmanagement strategie als afhankelijke variabele (N=54). 

Noot. Leeftijd, identiteitsherkenning en social identity complexity zijn gecentreerd op het 
gemiddelde, *p<.05. 
 
 
  

Stap Variabele  B SE (B) Β ∆R² 

1 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

Leeftijd 

Sekse (0=man) 

Tegenstanderstrategie (0=probleem oplossen) 

Identiteitsherkenning 

Sociale Waardeoriëntatie (0=pro-sociaal) 

Groepslidmaatschap Tegenstander 

(0=meerderheid) 

Social Identity Complexity 

Sociale Waardeoriëntatie * Groepslidmaatschap 

Tegenstander 

Sociale Waardeoriëntatie * Social Identity 

Complexity 

Social Identity Complexity * 

Groepslidmaatschap Tegenstander 

Sociale Waardeoriëntatie * Social Identity 

Complexity * Groepslidmaatschap Tegenstander 

-.01 

.53* 

-.20 

.15 

-.20 

-.06 

 

.03 

-.28 

 

-.07 

 

-.20 

 

-.27 

.04 

.22 

.20 

.14 

.24 

.20 

 

.06 

.50 

 

.18 

 

.14 

 

.39 

-.03 

.32 

-.13 

.15 

-.11 

-.04 

 

.07 

-.18 

 

-.07 

 

-.27 

 

-.16 

.16 

 

 

 

.01 

.00 

 

.01 

.01 

 

.00 

 

.04 

 

.01 
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Figuur 1. Conceptueel model. 
 
 
 
 
 

 
 
Figuur 2. Grafische representatie van de interactie tussen de sociale waardeoriëntatie en het 

groepslidmaatschap van de tegenstander, met forceren als afhankelijke variabele.  
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Figuur 3. Grafische representatie van de drie-wegsinteractie tussen de sociale 

waardeoriëntatie, het groepslidmaatschap van de tegenstander en social identity complexity, 

met forceren als afhankelijke variabele.  

 
 

 

Figuur 4. Grafische representatie van de drie-wegsinteractie tussen de sociale 

waardeoriëntatie, het groepslidmaatschap van de tegenstander en social identity complexity, 

met probleem oplossen als afhankelijke variabele. 
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Appendix A 
 
 
	

Beste	student,	
	
Het	experiment	zal	zo	starten.	Op	dit	formulier	staan	een	aantal	belangrijke	zaken	waarvan	
het	voor	ons	belangrijk	is	dat	je	ze	goed	begrijpt.	Door	dit	formulier	te	ondertekenen,	geef	je	
aan	deze	informatie	te	begrijpen	en	geef	je	ons	toestemming	om	het	experiment	met	jou	uit	
te	voeren.	
	

• Alle	antwoorden	die	je	geeft	tijdens	dit	experiment	worden	vertrouwelijk	en	anoniem	
bewaard.	Dit	betekent	dat	we	de	antwoorden	apart	bewaren	van	jou	persoonlijke	
informatie.	Bovendien	zullen	alleen	de	onderzoekers	de	antwoorden	en	de	persoonlijke	
informatie	inzien.	De	antwoorden	die	jij	geeft	zullen	niet	door	derden	worden	ingezien.		
	

	
• Daarnaast	worden	alle	antwoorden	volstrekt	vertrouwelijk	en	anoniem	gerapporteerd.	Dit	

betekent	dat	we	alleen	over	groepen	(en	niet	over	individuen)	zullen	rapporteren.	Hierdoor	
kunnen	de	antwoorden	die	jij	geeft,	niet	tot	jou	persoonlijk	worden	herleidt	

	
	

• Deelname	is	geheel	vrijwillig.	Je	mag	op	elk	moment	stoppen	met	het	experiment.	Wanneer	
je	besluit	te	stoppen,	zullen	we	ook	de	antwoorden	die	je	al	hebt	ingevuld,	niet	gebruiken.		
	

	
	
Datum:	 	 	 	 	 	 	 Handtekening:	
	
…………………………………………..		 	 	 ………………………………………………………………..	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 Naam:		
	
	 	 	 	 	 	 	 ………………………………………………………………..	
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Appendix B 
 
 
 

Het Buddy Systeem 
 

De VU is een universiteit met veel verschillende studierichtingen en een zeer diverse 

studentenpopulatie. Graag wil de VU de verschillende studenten meer met elkaar in contact 

brengen. Het Buddy Systeem is een nieuw initiatief om dit te kunnen bereiken. 

Hoe? 

In het  Buddy Systeem worden studenten een collegejaar lang in duo’s aan elkaar gekoppeld. 

Door elk collegejaar een nieuw duo te vormen, wordt er een bijdrage geleverd aan het 

versterken van onderlinge contacten tussen verschillende studenten. 

Wat? 

Gedurende het collegejaar zullen deze buddy’s gezamenlijk opdrachten moeten maken en 

deel moeten nemen aan workshops. Hiervoor krijgen zij studiepunten. Juist door het 

samenwerken, zullen de buddy’s elkaar nog beter leren kennen. 

Wanneer? 

Het doel van het Buddy Systeem is om vanaf collegejaar ‘16/’17 van start te gaan met een 

selecte groep studenten. Na een positieve evaluatie kan het Buddy Systeem vanaf collegejaar 

‘17/’18 ingevoerd worden. 
Verdere informatie? E-mail de coördinator: buddy.fsw@vu.nl 
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Appendix C	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Beste	deelnemer,		
Het	onderzoek	waar	je	aan	deel	gaat	nemen,	is	onderdeel	van	een	pilot-
onderzoek	naar	het	nieuwe	buddyprogramma	van	de	VU.		
De	VU	is	een	universiteit	met	veel	verschillende	studierichtingen	en	een	
zeer	diverse	studentenpopulatie.	Graag	wil	de	VU	de	verschillende	
studenten	meer	met	elkaar	in	contact	brengen.	Eén	van	de	nieuw	
ontwikkelde	programma’s	om	dit	te	kunnen	bereiken	is	het	Buddy-
programma.	Hierbij	worden	studenten	een	collegejaar	lang	in	duo’s	aan	
elkaar	gekoppeld.	Gedurende	het	collegejaar	zullen	deze	buddy’s	
gezamenlijk	opdrachten	moeten	maken	en	deel	moeten	nemen	aan	
workshops.	Elk	collegejaar	zullen	alle	studenten	gekoppeld	worden	aan	
een	nieuwe	buddy.		
Het	Buddy-programma	zal	in	het	collegejaar	’16-’17	voor	het	eerst	
worden	ingevoerd.	Het	onderzoek	waaraan	je	deelneemt	is	een	pilot	
om	inzicht	te	krijgen	in	hoe	de	eerste	introductie	tussen	deze	buddy’s	
verloopt.		
We	verwachten	dat	de	meeste	contacten	tussen	buddy’s	digitaal	zullen	
plaatsvinden.	Om	hierbij	aan	te	sluiten,	hebben	we	een	eerste	module	
ontwikkeld	die,	zodra	de	digitale	omgeving	in	gereedheid	is	gebracht,	
digitaal	zal	plaatsvinden.	Na	deze	digitale	module	zullen	de	buddy’s	
elkaar	ontmoeten.	Deze	eerste	module	zal	je	nu	samen	met	een	buddy	
doorlopen.		
In	deze	module	zal	je	een	specifiek	onderwerp	bespreken	met	een	
andere	student	die	je	buddy	zal	zijn.	Graag	willen	we	je	vragen	om	je	
voor	te	stellen	dat	dit	de	eerste	kennismaking	is	met	je	nieuwe	buddy;	
de	persoon	waarmee	jij	een	collegejaar	lang	mee	zal	samenwerken	aan	
opdrachten	en	in	workshops.	
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Samen	met	je	buddy	zal	je	de	volgende	stelling	bespreken:		
‘Mag	op	studentenbijeenkomsten	georganiseerd	door	de	VU	alcohol	
geschonken	worden?’	
Toelichting:	De	VU	organiseert	regelmatig	studentbijeenkomsten	die	
een	informeler	karakter	hebben	dan	de	hoorcolleges	en	werkgroepen.	
Deze	studentbijeenkomsten	zullen	ook	georganiseerd	worden	in	het	
kader	van	het	Buddy-programma.	Denk	hierbij	aan	bijeenkomsten	
waarbij	buddy’s	elkaar	beter	kunnen	leren	kennen	tijdens	activiteiten	
als	pub	quizzen	en	sportieve	activiteiten.	Het	doel	van	deze	
bijeenkomsten	is	om	een	informeler	karakter	op	te	zetten,	waarin	het	
contact	tussen	studenten	op	natuurlijke	wijze	verloopt.	Een	vergelijking	
kan	getrokken	worden	met	bijeenkomsten	georganiseerd	door	
studentenverenigingen.		
Ter	voorbereiding	van	het	bediscussiëren	van	de	stelling,	willen	we	je	
vragen	om	je	standpunt	bovenaan	het	papier	te	schrijven	en	hieronder	
vijf	argumenten	te	formuleren.	Je	buddy	zal	hetzelfde	doen.		
Wanneer	je	klaar	bent,	kan	je	de	onderzoekleidster	bij	je	roepen.	Zij	zal	
je	kaart	innemen	en	ter	voorbereiding	van	de	discussie	overhandigen	
aan	je	buddy.	Jij	krijgt	ook	de	argumenten	van	je	buddy	te	lezen.	Omdat	
jullie	beide	tijd	nodig	hebben	om	de	argumenten	te	formuleren,	kan	het	
zijn	dat	je	hier	even	op	moet	wachten.		
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Vraag:	‘Mag	op	studentenbijeenkomsten	georganiseerd	door	de	VU	
alcohol	geschonken	worden?’	

	
(Nick-)naam:	Sandra/Shaima/Arjan/Ayham	

	
Standpunt:	Nee	op	studentenbijeenkomsten	georganiseerd	door	de	VU	
mag	geen	alcohol	geschonken	worden.		

	
Argumenten:	

(1)	De	VU	moet	een	plek	zijn	voor	iedereen,	en	de	VU	moet	zich	zo	
opstellen	dat	iedereen	zich	er	fijn	kan	voelen.	En	blijkbaar	wil	niet	
iedereen	alcohol	om	zich	heen.		
	
(2)	De	VU	heeft	een	diverse	studentenpopulatie,	waarbij	niet	iedereen	
alcohol	gebruikt.	Je	moet	niemand	voor	het	hoofd	stoten	tijdens	
bijeenkomsten	georganiseerd	door	de	VU.		
	
(3)	Niet	Iedereen	vindt	het	fijn	om	dronken	mensen	om	zich	heen	te	
hebben,	deze	mensen	moeten	zich	ook	op	hun	gemak	kunnen	voelen.			
	
(4)	Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	de	VU	om	haar	studenten	goed	
op	te	leiden	en	ze	te	beschermen.	Dit	kan	de	VU	bijvoorbeeld	doen	door	
zelf	geen	alcohol	te	schenken.		
	
(5)	Het	schenken	van	alcohol	past	niet	bij	een	onderwijsinstelling	die	
zichzelf	en	haar	studieaanbod	serieus	neemt.	Alcohol	schenken	wekt	de	
indruk	dat	er	een	makkelijk	lokmiddel	nodig	is	om	de	
studiebijeenkomsten	interessant	genoeg	te	maken.		
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Appendix D 
 

Toegevende Conditie 
 

 
 
 
 
 
 

 

Bericht van je Buddy: Sandra/Shaima/Arjan/Ayham 

 

Wat vind je van de argumenten van je buddy? 

(a) Heel sterk 

(b) Sterk  

(c) Niet zwak, niet sterk 

(d) Zwak 

(e) Heel zwak 

 

Wat vind je van je eigen argumenten? 

(a) Ik sta volledig achter mijn standpunt 

(b) Ik sta nog achter mijn standpunt 

(c) Ik twijfel een beetje over mijn standpunt 

(d) Ik twijfel sterk over mijn standpunt 

(e) Ik sta niet meer achter mijn standpunt 

 

Hoe denk je dat de discussie zal verlopen? 

(a) Ik ben zeker bereid toe te geven aan jouw wensen 

(b) Ik denk dat we samen een oplossing kunnen vinden waarin we 

onze beide standpunten kunnen verwerken 

(c) Ik denk dat we het hier beter niet te veel over kunnen hebben 

tijdens onze eerste kennismaking 

(d) Mijn inzet zal zijn om uiteindelijk bij mijn standpunt uit te komen  
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Probleemoplossende Conditie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht van je Buddy: Sandra/Shaima/Arjan/Ayham 

 

Wat vind je van de argumenten van je buddy? 

(f) Heel sterk 

(g) Sterk  

(h) Niet zwak, niet sterk 

(i) Zwak 

(j) Heel zwak 

 

Wat vind je van je eigen argumenten? 

(f) Ik sta volledig achter mijn standpunt 

(g) Ik sta nog achter mijn standpunt 

(h) Ik twijfel een beetje over mijn standpunt 

(i) Ik twijfel sterk over mijn standpunt 

(j) Ik sta niet meer achter mijn standpunt 

 

Hoe denk je dat de discussie zal verlopen? 

(e) Ik ben zeker bereid toe te geven aan jouw wensen 

(f) Ik denk dat we samen een oplossing kunnen vinden waarin we 

onze beide standpunten kunnen verwerken 

(g) Ik denk dat we het hier beter niet te veel over kunnen hebben 

tijdens onze eerste kennismaking 

(h) Mijn inzet zal zijn om uiteindelijk bij mijn standpunt uit te komen  

 

	



SOCIALE WAARDEORIËNTATIE EN ACTIEF CONFLICTMANAGEMENT 53 

Appendix E 
 

(1)		In	het	bericht	dat	je	ontving	van	je	buddy	over	het	verloop	van	de	discussie,	gaf	je	buddy	
aan	:	
	

(a) Ik	ben	zeker	bereid	toe	te	geven	aan	jouw	wensen	

(b) Ik	denk	dat	we	samen	een	oplossing	kunnen	vinden	waarin	we	onze	beide	standpunten	

kunnen	verwerken	

(c) Ik	denk	dat	we	het	hier	beter	niet	te	veel	over	kunnen	hebben	tijdens	onze	eerste	

kennismaking	

(d) Mijn	inzet	zal	zijn	om	uiteindelijk	bij	mijn	standpunt	uit	te	komen		

	
	
(2)	Wat	was	de	naam	van	je	Buddy?	
	
	
	
(3)	Ik	heb	het	vermoeden	dat	de	familie	van	mijn	buddy	in	een	ander	land	geboren	is	

	
	
	

	
(4)	Tot	welke	groep	denk	je	dat	jouw	buddy	behoord?		

	 o	Culturele	meerderheid	

	 o	Culturele	minderheid		
	
	
(5)	Wat	was	het	doel	van	dit	onderzoek?	
	
	
	
(6)	Heb	je	verder	nog	vragen	of	opmerkingen?		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Helemaal	
niet	 o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	

Helemaal	
wel	
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Appendix F 
 

	

Ontvangstformulier	financiële	vergoeding	deelname	onderzoek	

	

	

Hierbij	verklaar	ik	(naam)…………………………………………………..,	dat	ik	vijf	euro	vergoeding		heb	

ontvangen	voor	deelname	aan	een	onderzoek	naar	buddy	programma’s,	afgenomen	op	

(datum)	………………………………………………………..	aan	de	Vrije	Universiteit	te	Amsterdam.		

	

Dit	onderzoek	werd	gecoördineerd	door	G.N.	Veenstra	(g.n.veenstra@vu.nl).	

	

Handtekening:		 	 	 	 	 	 Datum:	

	

………………………………………………………………..	 	 ……………………………………………………….	

	

	

Handtekening	en	naam	onderzoeksleider:	

	

………………………………………………………………..	
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Appendix G 

Bij	deze	taak	vragen	we	je	om	je	in	te	beelden	dat	je	op	willekeurige	wijze	aan	een	ander	
persoon	bent	gekoppeld.	Deze	persoon	noemen	we	‘de	ander’.	Deze	persoon	is	iemand	die	je	
niet	kent	en	die	je	ook	nooit	zal	ontmoeten.	Zowel	jijzelf	als	de	ander	zullen	keuzes	maken	
door	de	letter	‘A’,	‘B’	of	‘C’	te	omcirkelen.		
	
De	keuzes	die	jij	maakt,	leveren	voor	jou		en	voor	de	ander	punten	op.	Op	dezelfde	wijze	
leveren	de	keuzes	van	de	ander	punten	op	voor	hem	of	haar,	alsook	voor	jou.	Deze	punten	
zijn	waardevol:	hoe	meer	punten	je	ontvangt,	hoe	beter	dat	voor	je	is.	Hoe	meer	punten	de	
ander	ontvangt,	hoe	beter	dat	voor	hem	of	haar	is.		
	
Dit	is	een	voorbeeld	van	hoe	de	taak	in	zijn	gang	gaat:	
	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 500	 500	 550	
De	ander	krijgt	 100	 500	 300	
	
Als	je	in	dit	voorbeeld	voor	de	optie	A	kiest,	ontvang	jij	500	punten	en	de	ander	100	punten.	
Als	je	voor	de	optie	B	kiest,	ontvang	jij	500	punten	en	de	ander	500	punten.	Als	je	voor	de	
optie	C	kiest,	ontvang	jij	550	punten	en	de	ander	300	punten.	Je	ziet	dus	dat	de	keuze	die	jij	
maakt	invloed	heeft	op	zowel	de	punten	die	jij	ontvangt,	als	op	de	punten	die	de	ander	
ontvangt.	
Onthoud	dat	er	bij	het	maken	van	de	keuzes	geen	goede	of	foute	antwoorden	zijn	–	kies	
steeds	voor	de	optie	waar	jij,	om	wat	voor	reden	dan	ook,	de	voorkeur	aan	geeft.	Onthoud	
ook	dat	de	punten	waardevol	zijn:	hoe	meer	je	er	verzamelt,	hoe	beter	dat	voor	je	is.	Op	
dezelfde	manier	geldt	dit	voor	de	ander;	hoe	meer	punten	de	ander	verzamelt,	hoe	beter	
dat	voor	hem	of	haar	is.	
Omcirkel	voor	elk	van	de	volgende	situaties	optie	‘A’,	‘B’	of	‘C’,	afhankelijk	van	welke	kolom	
jouw	voorkeur	heeft.	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 480	 540	 480	
De	ander	krijgt	 80	 280	 480	
	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 560	 500	 500	
De	ander	krijgt	 300	 500	 100	
	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 520	 520	 580	
De	ander	krijgt	 520	 120	 320	
	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 500	 560	 490	
De	ander	krijgt	 100	 300	 490	
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	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 560	 500	 490	
De	ander	krijgt	 300	 500	 90	
	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 500	 500	 570	
De	ander	krijgt	 500	 100	 300	
	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 510	 560	 510	
De	ander	krijgt	 510	 300	 110	
	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 550	 500	 500	
De	ander	krijgt	 300	 100	 500	
	
	 A	 B	 C	
Jij	krijgt	 480	 490	 540	
De	ander	krijgt	 100	 490	 300	
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Appendix H 
 

De	volgende	vragen	hebben	betrekking	op	tot	welke	groepen	je	jezelf	rekent;	je	
groepslidmaatschappen.	Hiermee	bedoelen	we	groepen	waar	je	toe	behoort	op	basis	van	
een	of	meerdere	overeenkomsten	tussen	jou	en	deze	groepen.		
	

1. Wat	zijn	je	drie	belangrijkste	groepslidmaatschappen?	
	

A. _____________________________	
	

B. _____________________________	
	

C. _____________________________	
	

Vervolgens	willen	we	je	vragen	in	welke	mate	je	jezelf	identificeert	met	de	hierboven	door	je	
genoemde	groepslidmaatschappen.	Binnen	deze	vragen	wordt	er	gebruik	gemaakt	van	de	
letternotering	zoals	deze	bij	vraag	1	staan	aangegeven.	Zodra	er	gevraagd	wordt	naar	groep	
A,	B	of	C,	kijk	dan	terug	naar	welk	groepslidmaatschap	je	hierbij	hebt	ingevuld	en	vul	op	
basis	daarvan	de	vragen	in.	Vink	hierbij	alstublieft	één	van	de	nummers	op	de	bijbehorende	
schaal	aan,	oplopend	van	1	tot	7.	Hierbij	betekent	1	dat	je	jezelf	helemaal	niet	identificeert	
met	dit	groepslidmaatschap	en	7	dat	je	jezelf	helemaal	identificeert	met	dit	
groepslidmaatschap.		
	

2. In	hoeverre	identificeer	je	jezelf	met	groepslidmaatschap	A?	

	
	
	
	

	
3. In	hoeverre	identificeer	je	jezelf	met	groepslidmaatschap	B?	

	

	
	
	
	

	
4. In	hoeverre	identificeer	je	jezelf	met	groepslidmaatschap	C?	

	

	
	
	

Helemaal	niet	 o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	
Helemaal	

wel	

Helemaal	niet	 o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	
Helemaal	

wel	

Helemaal	niet	 o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	
Helemaal	

wel	
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De	onderstaande	vragen	hebben	eveneens	betrekking	op	je	drie	belangrijkste	
groepslidmaatschappen,	zoals	je	die	hebt	aangegeven	bij	vraag	1.	Binnen	deze	vragen	wordt	
er	weer	gebruik	gemaakt	van	de	letternotering	zoals	deze	bij	vraag	1	staat	aangegeven.	
Zodra	er	gevraagd	wordt	naar	groep	A,	B	of	C,	kijk	dan	terug	naar	welk	groepslidmaatschap	
je	hierbij	hebt	ingevuld	en	vul	op	basis	daarvan	de	vragen	in.	Vink	hierbij	één	van	de	
nummers	op	de	bijbehorende	schaal	aan,	oplopend	van	1	(bijna	geen	van	de	leden	van	de	
aangegeven	groep	behoren	tot	de	andere	aangegeven	groep)	tot	9	(bijna	alle	van	de	leden	
van	de	aangegeven	groep	behoren	tot	de	andere	aangegeven	groep).		

5. Wanneer	je	denkt	aan	alle	mensen	die	deel	uitmaken	van	groep	A	en	groep	B,	hoeveel	leden	
van	groep	A	zijn	ook	lid	van	groep	B?	

Bijna	
geen	

	 	 	 Ongeveer	
de	helft	

	 	 	 Bijna	
allemaal	

o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	 o8	 o9	
	

6. Wanneer	je	denkt	aan	alle	mensen	die	deel	uitmaken	van	groep	A	en	groep	C,	hoeveel	leden	
van	groep	A	zijn	ook	lid	van	groep	C?	

Bijna	
geen	

	 	 	 Ongeveer	
de	helft	

	 	 	 Bijna	
allemaal	

o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	 o8	 o9	
	

7. Wanneer	je	denkt	aan	alle	mensen	die	deel	uitmaken	van	groep	B	en	groep	C,	hoeveel	leden	
van	groep	B	zijn	ook	lid	van	groep	C?	

Bijna	
geen	

	 	 	 Ongeveer	
de	helft	

	 	 	 Bijna	
allemaal	

o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	 o8	 o9	
	

8. Wanneer	je	denkt	aan	alle	mensen	die	deel	uitmaken	van	groep	B	en	groep	A,	hoeveel	leden	
van	groep	B	zijn	ook	lid	van	groep	A?	

Bijna	
geen	

	 	 	 Ongeveer	
de	helft	

	 	 	 Bijna	
allemaal	

o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	 o8	 o9	
	

9. Wanneer	je	denkt	aan	alle	mensen	die	deel	uitmaken	van	groep	C	en	groep	A,	hoeveel	leden	
van	groep	C	zijn	ook	lid	van	groep	A?	

Bijna	
geen	

	 	 	 Ongeveer	
de	helft	

	 	 	 Bijna	
allemaal	

o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	 o8	 o9	
	

10. Wanneer	je	denkt	aan	alle	mensen	die	deel	uitmaken	van	groep	C	en	groep	B,	hoeveel	leden	
van	groep	C	zijn	ook	lid	van	groep	B?	

Bijna	
geen	

	 	 	 Ongeveer	
de	helft	

	 	 	 Bijna	
allemaal	

o1	 o2	 o3	 o4	 o5	 o6	 o7	 o8	 o9	
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Appendix I 
 

Geef	hieronder	aan	in	hoeverre	onderstaande	uitspraken	de	manier	waarop	jij	straks	wilt	

opstellen	tijdens	de	discussie	goed	weergeven:	

	 	 Zeer	
zeker	
niet	

	 	 	 Zeer	
zeker	
wel	

1	 Ik	zal	toegeven	aan	de	wensen	van	de	mijn	buddy.	 1	 2	 3	 4	 5	
2	 Ik	zal	de	kwestie	net	zolang	onderzoeken	tot	ik	een	

oplossing	vind	waar	ik	en	mijn	buddy	beide	echt	
tevreden	mee	zijn.	

1	 2	 3	 4	 5	

3	 Ik	zal	proberen	er	een	compromis	uit	te	slepen.	 1	 2	 3	 4	 5	
4	 Ik	zal	een	confrontatie	over	onze	tegenstellingen	

vermijden.	 1	 2	 3	 4	 5	

5	 Ik	zal	m’n	eigen	standpunt	erdoor	duwen.	 1	 2	 3	 4	 5	
6	 Ik	geef	mijn	buddy	gelijk.	 1	 2	 3	 4	 5	
7	 Ik	zal	opkomen	voor	mijn	eigen	en	voor	mijn	buddy’s	

doelen	en	belangen.	 1	 2	 3	 4	 5	

8	 Ik	zal	benadrukken	dat	we	een	tussenweg	moeten	zien	
te	vinden.	 1	 2	 3	 4	 5	

9	 Ik	zal	de	meningsverschillen	waar	mogelijk	omzeilen.	 1	 2	 3	 4	 5	
10	 Ik	zal	proberen	winst	te	boeken.	 1	 2	 3	 4	 5	

	
	
	 	 Zeer	

zeker	
niet	

	 	 	 Zeer	
zeker	
wel	

11	 Ik	zal	proberen	mijn	buddy	tegemoet	te	komen.	 1	 2	 3	 4	 5	
12	 Ik	zal	ideeën	van	beide	kanten	onderzoeken	om	een	

voor	ons	beide	optimale	oplossing	te	bedenken.	 1	 2	 3	 4	 5	

13	 Ik	zal	erop	staan	dat	we	allebei	water	bij	de	wijn	doen.	 1	 2	 3	 4	 5	
14	 Ik	zal	proberen	tegenstellingen	minder	scherp	te	doen	

lijken.	 1	 2	 3	 4	 5	

15	 Ik	zal	vechten	voor	een	goede	uitkomst	voor	mijzelf.	 1	 2	 3	 4	 5	
16	 Ik	zal	me	aanpassen	aan	de	doelen	en	belangen	van	

mijn	buddy.	 1	 2	 3	 4	 5	

17	 Ik	zal	een	oplossing	uitwerken	die	zowel	mijn	eigen,	als	
de	belangen	van	mijn	buddy	zo	goed	mogelijk	dienen.	 1	 2	 3	 4	 5	

18	 Ik	zal	waar	mogelijk	streven	naar	een	compromis.	 1	 2	 3	 4	 5	
19	 Ik	zal	proberen	een	confrontatie	met	mijn	buddy	te	

voorkomen.	 1	 2	 3	 4	 5	

20	 Ik	zal	alles	doen	om	te	winnen.	 1	 2	 3	 4	 5	

	
	

 


