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36 Rechterlijke groepsbesluitvorming

F.S. ten Velden* en T.R.W. de Wilde

Samenvatting

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat individuen, rechters incluis, kunnen
afwijken van rationele oordeels- en besluitvorming, met mogelijkerwijs onjuiste of onwenselijke
beslissingen tot gevolg. In het algemeen wordt verondersteld dat een meervoudige kamer, in
vergelijking met de enkelvoudige kamer, informatie op een betere en grondigere manier kan
verwerken door de aanwezigheid van meer diversiteit van kennis en vaardigheden. Hierdoor
zou de kans op afwijkingen van rationele besluitvorming, en het optreden van foutieve cog-
nitieve vertekeningen, afnemen. In dit hoofdstuk staat deze veronderstelling centraal. We
bespreken gedragswetenschappelijk onderzoek naar groepsbesluitvorming en factoren die
succesvolle groepsbesluitvorming verhinderen dan wel bevorderen.

1 Inleiding

De complexiteit van de wereld om ons heen zorgt ervoor dat mensen met meer informatie
geconfronteerd worden dan zij bewust kunnen verwerken. Dit probleem wordt doorgaans
aangepakt door informatie te filteren. Hierbij worden er, vaak onbewust, keuzes gemaakt
over welke informatie wel en welke informatie niet verwerkt wordt. Cognitieve vuistregels
zijn eenvoudige mentale regels of geautomatiseerde reacties die mensen in staat stellen
om in complexe situaties toch snel en gemakkelijk een beslissing te kunnen nemen.
Voorbeelden van zulke cognitieve vuistregels zijn ‘als iedereen het eens is zal het wel
kloppen’ en ‘eens een dief, altijd een dief’. Ondanks dat deze vuistregels kunnen helpen
bij het snel en effectief beslissen, kan het gebruik van vuistregels ook leiden tot suboptimale
of zelfs foutieve oordelen en beslissingen. Rechters hebben, net als ieder ander, niet altijd
voldoende cognitieve capaciteit om bewust aandacht te schenken aan elk potentieel
belangrijk stukje informatie en om alle beschikbare informatie te overwegen alvorens een
beslissing te nemen. Als zodanig kunnen rechters ten prooi vallen aan een scala van
denkfouten, die zorgen voor suboptimale oordeels- en besluitvorming. Zo heeft onderzoek

* Delen van dit hoofdstuk zijn eerder in het Engels verschenen als F.S. Ten Velden & C.K.W. De Dreu, ‘Groups
as motivated information processors: Implications for decision making among judges’, in: R. Giard (ed.),
Judicial Decision-Making in Civil Law (Vol. 1)’. The Hague: Eleven International Publishing, Boom Legal
Publishing 2012.
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onder rechters aangetoond dat zij soms gebruikmaken van irrelevante informatie1 en zich
laten leiden door externe factoren tijdens de besluitvorming. Onderzoekers in Israël
toonden bijvoorbeeld aan dat de uitspraken onder strafrechters drastisch varieerden,
afhankelijk van het moment op de dag.2 Zo bleek dat het aantal voorwaardelijke vrijlatingen
aan het begin van de werkdag rond de 65% lag, maar naarmate de tijd vorderde terugliep
tot bijna 0%. Na een lunchpauze nam het percentage voorwaardelijke vrijlatingen direct
toe tot rond de 65%. De auteurs verklaren dat deze resultaten mogelijk veroorzaakt worden
door mentale en/of fysieke vermoeidheid. Algemeen wordt aangenomen dat de kans op
het plaatsvinden van afwijkingen van rationele oordeels- en besluitvorming zoals hiervoor
beschreven afnemen wanneer individuen, rechters incluis, belangrijke beslissingen nemen
in groepen in plaats van individueel. Dit idee lijkt ook ten grondslag te liggen aan de
meervoudige kamer.3

De meervoudige kamer, bestaande uit drie of meer rechters, is een belangrijk onderdeel
van het Nederlandse rechtssysteem. Verwijzingen naar een meervoudige kamer doen zich
vooral voor indien sprake is van complexiteit, publieke of maatschappelijke gevoeligheid
en publiciteit, indien specialistische kennis vereist is of indien er sprake is van opleidings-
belang.4 Ten grondslag aan de keuze voor een meervoudige kamer ligt de gedachte dat de
kans op een juiste beslissing toeneemt als meerdere rechters een zaak behandelen, ‘drie
weten meer dan één’,5 en deze rechtvaardiging wordt door rechters zelf gedeeld.6 Zo zou
een meervoudige kamer meer informatie over een zaak tot zich kunnen nemen dan een
enkelvoudige kamer – meerdere aspecten in een zaak kunnen worden belicht, waardoor
er een kleiner risico is dat er iets over het hoofd wordt gezien. Tevens zou meervoudig
beslissen het risico op het optreden van fouten en vergissingen kunnen verminderen en
zou er een verminderd risico zijn op het ontstaan van een tunnelvisie bij rechters.7 Ten
slotte brengen de leden van de meervoudige kamer unieke achtergronden, ervaringen,
alsook vakinhoudelijke expertises en kennis in en deze inhoudelijke diversiteit wordt ver-
ondersteld positief bij te dragen aan de kwaliteit van oordeels- en besluitvorming.

Mede door het besloten karakter van de besluitvorming in de raadkamer weten we weinig
over de wijze waarop beslissingen in meervoudige kamers tot stand komen. Inzicht in
aspecten die van invloed zijn op de kwaliteit van de meervoudige rechtspraak is echter van
groot belang, mede omdat de oordelen van een meervoudige kamer verstrekkende gevolgen

1 Guthrie e.a. 2001.
2 Danziger e.a. 2011.
3 Dijksterhuis e.a. 2003.
4 Baas e.a. 2010.
5 Bauw e.a. 2013.
6 Baas e.a. 2010; Hartendorp 2007; Sunstein 2005.
7 Corstens 1999; Van Heukelom 1859.
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kunnen hebben voor betrokken partijen, voor de jurisprudentie en voor de maatschappelijke
acceptatie van specifieke rechterlijke uitspraken en de rechtsprekende instituties. In
tegenstelling tot de beperkte kennis over meervoudige kamers is er echter een uitgebreide
wetenschappelijke literatuur beschikbaar die de rol van (sociaal)psychologische factoren
in individuele en groepsbesluitvorming uiteenzet. Deze literatuur is grotendeels gebaseerd
op een lange traditie van experimenteel laboratoriumonderzoek naar hoe individuen en
kleine groepen (3-6 individuen) beslissingen nemen. Deze literatuur beschrijft onderzoek
naar de wijze waarop groepen gedurende kortere of langere tijd samenwerken en tot
gezamenlijke uitspraken komen, creatieve oplossingen bereiken, onderlinge tegenstellingen
uitonderhandelen, enzovoort.

In dit hoofdstuk staat de veronderstelling centraal dat het beslissen in groepsverband, zoals
plaatsvindt in de meervoudige kamer, kan leiden tot rationelere, kwalitatief hoogwaardigere
besluitvorming dan individuele besluitvorming zoals die plaatsvindt in de enkelvoudige
kamer. Essentieel in onze analyse is de aanname dat het proces van besluitvorming in
meervoudige kamers kan worden opgevat als een specifieke vorm van groepsbesluitvorming.
In dit hoofdstuk zal worden besproken in hoeverre deze veronderstelling ondersteund
wordt door (psychologisch) wetenschappelijk onderzoek. Bovendien wordt gedragsweten-
schappelijk onderzoek besproken waarin fundamentele factoren geïdentificeerd worden
die kwalitatief hoogwaardige rechterlijke besluitvorming stimuleren of ondermijnen.

2 Meervoudige besluitvorming

Vanuit een sociaalpsychologisch perspectief verdienen groepen de voorkeur boven indivi-
duen in situaties waarbij de te nemen beslissing complex is en er meerdere perspectieven
nodig zijn waarmee de relevante informatie bekeken dient te worden.8 De aanwezigheid
van meerdere individuen kan tot een situatie leiden waarin verschillende vaardigheden en
diverse bronnen van kennis tot accurate beslissingen leiden. Bovenal is de potentiële
capaciteit voor het onthouden en verwerken van informatie groter in groepen dan bij
individuen.9 Meerdere rechters kunnen, door onderlinge communicatie, uitwisseling en
eventueel debat, meer informatie verwerken en integreren, wat kan resulteren in een betere
beslissing dan de simpele optelsom van de individuele rechterlijke oordelen.10 Daar staat
tegenover dat in tegenstelling tot individuele rechters, rechters in meervoudige kamers
consensus moeten bereiken om een beslissing te nemen. Dit leidt tot meer complexiteit
en vergroot de eisen die gesteld worden aan de rechters tijdens het besluitvormingsproces.

8 Dijksterhuis e.a. 2003; Sunstein 2005.
9 Hartwick e.a. 1982.
10 Corstens 1999.
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Zo spelen zaken als de mate waarin effectief wordt samengewerkt, en er met meningsver-
schillen wordt omgegaan, een rol. De meervoudige kamer is daardoor, net zoals de enkel-
voudige kamer, afhankelijk van de individuele kwaliteiten en inzet van de rechters.

Onderzoek dat individuele en groepsbesluitvorming vergelijkt, bevestigt het beeld dat
groepen het potentieel hebben om betere beslissingen te nemen dan individuen en heeft
geïdentificeerd wanneer de potentieel positieve bijdrage van groepsbesluitvorming behaald
wordt.11 De consensus is dat, gemiddeld gezien, groepen beter presteren op intellectuele
taken – taken met duidelijke, objectieve criteria om de kwaliteit van de prestatie te beoor-
delen.12 Ondanks dat groepen vaak minder goed presteren dan hun best presterende
groepslid,13 zijn groepen in staat problemen op te lossen die geen van de groepsleden
afzonderlijk had kunnen oplossen en hebben individuen die in groepsverband werken een
grotere motivatie om te presteren dan wanneer zij individueel werken.14 Echter, niet alle
besluitvormingstaken die groepen uitvoeren zijn volledig intellectueel van aard. Veel van
de beslissingen die in een meervoudige kamer genomen worden, zijn maar gedeeltelijk te
herleiden tot duidelijke en objectieve criteria en zijn dus voor een minstens zo belangrijk
deel oordeelvormend. Er is sprake van een oordeelvormende beslissing wanneer subjectieve
oordelen een rol spelen tijdens het beslissingsproces, in plaats van objectieve gegevens die
een rol spelen bij intellectuele beslissingen. Beslissingen tijdens het raadkameroverleg,
variërend van een besluit over nalatigheid tot de vaststelling van schadevergoeding, kunnen
daardoor elementen van intellectuele en oordeelvormende beslissingen omvatten. Deze
ambiguïteit in het indelen van type beslissing maakt het moeilijk om te bepalen wat een
goed besluit is.15 Om die reden zijn groepsbeslissingen, ondanks de eerder gemelde
onderzoeksresultaten, vaak suboptimaal in de ogen van externe partijen, een normatieve
standaard of in de ogen van de groepsleden zelf.16

Zeker wanneer een groepsbeslissing grotendeels oordeelsvormend en subjectief van aard
is, blijkt dat de kwaliteit van de besluitvorming vaak achterblijft. Hiervoor is een palet aan
oorzaken ontdekt.17 Zo blijkt, ten eerste, dat groepsleden vaak bevestigende informatie
(informatie die overeenkomt met de initiële voorkeur) zoeken en bespreken, in plaats van
ontkrachtende informatie (informatie die een initiële voorkeur of mening tegenspreekt)
en dat zij hun eigen feilbaarheid onderschatten.18 Rechters kunnen een (gedeelte van) een

11 Fraidin 2004; Laughlin e.a. 2006.
12 Bauw e.a. 2013; Hastie e.a. 1986; Lauglin & Ellis 1986.
13 Fraidin 2004.
14 Hertel e.a. 2000; Laughlin e.a. 2006; Tindale & Larson 1992.
15 Laughlin & Ellis 1986.
16 Kerr & Tindale 2003; Nijstad 2009.
17 Kerr e.a. 1996.
18 Janis & Mann 1977; Schulz-Hardt e.a. 2000; Steiner 1972.
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dossier lezen en op basis van deze informatie een initiële mening vormen. Tijdens het
overleg in de raadkamer kunnen deze initiële meningen een dusdanige invloed hebben,
dat minder aandacht aan informatie gegeven wordt die ofwel tijdens de zitting naar voren
is gekomen, ofwel aangedragen wordt door één van de andere rechters en niet overeenkomt
met de initiële mening.19 Ten tweede zijn groepsleden in veel gevallen sterk bezig met de
onderlinge, interpersoonlijke verhoudingen en is de aandacht in mindere mate gericht op
het gezamenlijk nemen van een kwalitatief hoogwaardige beslissing.20 Met andere woorden:
kenmerken van de context waarin de besluitvorming plaatsvindt, leiden af van de inhoud
van de besluitvorming. Ten derde speelt dat groepsleden bezorgd zijn over de indruk die
zij maken op hun groepsgenoten en/of een extern publiek.21 Dit belemmert een open,
kritisch debat en bevordert zelfcensuur. In de meervoudige kamer zou dit bijvoorbeeld
kunnen optreden wanneer minder ervaren rechters of rechters in opleiding indruk trachten
te maken op hun meer ervaren collega’s of wanneer rechters bij maatschappelijk beladen
dossiers bezorgd zijn om de reactie in de maatschappij.

Ten vierde is er bij groepsbesluitvorming een (overmatige) druk om consensus te bereiken,
wat het debat ondermijnt en zelfcensuur bevordert. Onderzoek naar groupthink (een
denkwijze die optreedt wanneer nauw samenwerkende individuen een hechte groep vormen
en zoveel waarde hechten aan een unanieme mening, dat dit belangrijker wordt geacht
dan een kritische rationele houding) wijst uit dat een sterke nadruk op het creëren van
consensus door meningsverschillen en conflict te vermijden, kan interfereren met het
maken van grondige en accurate oordelen.22 De belangrijkste aanname en rechtvaardiging
van de meervoudige kamer, namelijk dat meer rechters meer weten dan één rechter, zou
onder druk kunnen komen te staan indien de druk om consensus te bereiken het uiten
van verschillende meningen en inzichten tegenwerkt. Ten vijfde treedt er bij groepen
productieblokkering op: wanneer andere groepsleden aan het woord zijn, wordt de pro-
ductie en uiting van de eigen argumenten en oordelen geblokkeerd.23 Discussies in groepen
worden in algemene zin sequentieel gevoerd – tijdens besluitvorming in de meervoudige
kamer betekent dit dat wanneer één rechter aan het woord is, de andere leden van de
meervoudige kamer zwijgen. Dit kan ertoe leiden dat inzichten en ideeën die ontstaan
wanneer een andere rechter het woord voert tijdens het raadkameroverleg vergeten worden
en daarmee verloren gaan. Ten slotte hebben groepsleden de neiging er impliciet van uit
te gaan dat informatie die door henzelf over het hoofd gezien wordt, door andere groeps-

19 Kelly & Karau 1999.
20 De Dreu e.a. 2008; Janis 1972.
21 De Dreu e.a. 2008; Garoupa & Ginsburg 2009.
22 Janis 1982.
23 Nijstad e.a. 2003.
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leden wel opgemerkt zal worden24 – en als ieder groepslid deze neiging is toegedaan, is de
kans groot dat een belangrijk deel van de relevante informatie niet of beperkt op tafel komt,
met alle gevolgen van dien. Vertaald naar de praktijk van de rechtspraak zou dit kunnen
betekenen dat wanneer rechters in (te) sterke mate vertrouwen op de aandacht en inzet
van collega’s tijdens de zitting, zij, onbewust of bewust, op sommige momenten zelf de
aandacht laten verslappen en informatie over het hoofd zien.

De hier genoemde redenen die ten grondslag liggen aan suboptimale besluitvorming in
groepen gaan elk op een eigen manier over de mate waarin en de wijze waarop groepsleden
informatie verwerken en informatie delen. Individuele groepsleden zoeken informatie en
nemen informatie in zich op en deze individuele informatieverwerking wordt op groeps-
niveau geïntegreerd door middel van interactie tussen groepsleden.25 Tijdens dit proces,
het integreren van de kennis en informatie van individuele groepsleden, kunnen gemakkelijk
onvolkomenheden ontstaan. Zo is het mogelijk dat niet alle groepsleden alle informatie
hebben gelezen of dat zij aan bepaalde informatie meer aandacht besteden dan aan andere
informatie. Daarnaast kunnen individuele groepsleden tijdens overleg tijdelijk zijn afgeleid
of minder geïnformeerd worden, omdat men aanneemt dat informatie reeds bekend is.
Dit kan tot gevolg hebben dat het ontstane totaalbeeld een suboptimale afspiegeling is van
de informatie die werkelijk voorhanden is en dat de uiteindelijke beslissing anders uitpakt
dan wanneer alle mogelijke informatie zowel verwerkt als gedeeld zou zijn. Met andere
woorden, om te profiteren van de unieke kennis, vaardigheden en informatie waarover
de verschillende groepsleden beschikken, dient informatie uitgewisseld en verwerkt te
worden; de kwaliteit van de beslissing hangt in sterke mate af van de mate waarin dit
plaatsvindt.

3 Groepen als informatieverwerkers

Het belang van informatieverwerking en -uitwisseling voor de kwaliteit van besluitvorming
is in eerder onderzoek goed geïllustreerd met behulp van zogeheten ‘verborgen profiel’-
studies.26 Zoals in het voorgaande is beschreven, kunnen groepsleden verschillen in de
informatie die zij tot hun beschikking hebben. In de meervoudige kamer is het bijvoorbeeld
mogelijk dat twee rechters het volledige dossier hebben gelezen en de derde een samenvat-
ting, of dat één van de rechters minder alert is geweest tijdens de zitting. Hieruit volgt dat
de aanname dat groepsleden die dezelfde informatie krijgen, deze op dezelfde manier
onthouden en interpreteren, wellicht onjuist is. Sommige informatie in groepen wordt

24 Latane e.a. 1979.
25 Hinsz e.a. 1997; Van Knippenberg e.a. 2004.
26 Stasser & Titus 1985; Stasser & Titus 1987.
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gedeeld door alle leden, terwijl andere informatie slechts bekend is bij één of enkele
groepsleden. Deze situatie wordt nagebootst in ‘verborgen profiel’-studies. In een ‘verborgen
profiel’-situatie moeten groepsleden een keuze maken uit verschillende opties (bijvoorbeeld
of een partij wel of niet aansprakelijk is). Ieder groepslid krijgt de beschikking over twee
verschillende soorten informatie: informatie die beschikbaar is voor alle groepsleden
(gedeelde informatie) en informatie die alleen beschikbaar is voor sommige groepsleden
(ongedeelde informatie). De informatie is verspreid over de groepsleden als een verborgen
profiel: de informatie die het beste alternatief ondersteunt, is grotendeels ongedeeld. Dus,
op basis van de gedeelde informatie lijkt een suboptimaal alternatief (partij is aansprakelijk)
het beste. Echter, wanneer gedeelde en ongedeelde informatie gecombineerd wordt, dan
blijkt een ander alternatief superieur te zijn (partij is niet aansprakelijk). Kortom, door het
uitwisselen en verwerken van ongedeelde informatie kunnen groepen betere beslissingen
nemen.27

Meer dan 25 jaar onderzoek naar besluitvorming in ‘verborgen profiel’-situaties toont
consistente resultaten. Ten eerste blijken groepsleden geneigd te zijn om voornamelijk te
praten over gedeelde informatie en kennen ze veel belang toe aan deze gedeelde informatie.
Ten tweede zijn groepsleden sterk geneigd om ongedeelde informatie niet te noemen in
een discussie of deze niet volledig serieus te nemen.28 De gedeelde informatie oefent hierdoor
een buitenproportioneel grote invloed uit op de groepsdiscussie en de beslissing. Belangrijk
is het hierbij om te merken dat wanneer individuen in deze groepen vanaf het begin alle
informatie tot hun beschikking hadden (en dus niet van informatie-uitwisseling afhankelijk
waren) zij in alle gevallen het correcte alternatief kozen.29 Deze resultaten worden onder-
steund door recent onderzoek, dat heeft laten zien dat wanneer alle groepsleden over alle
relevante informatie in een strafzaak beschikten, zij goed in staat waren de juiste beslissing
te nemen, zelfs beter dan individuen.30 Echter, tijdens besluitvorming in groepen kunnen,
door eerder beschreven oorzaken, verschillen ontstaan in de informatie waarover indivi-
duele groepsleden beschikken. De wijze waarop groepsleden met deze verschillen omgaan
en de kwaliteit van het besluit hangen af van een aantal karakteristieken van het groepsbe-
sluitvormingsproces.

Om de karakteristieken van groepsbesluitvorming te beschrijven en uit te leggen hoe deze
karakteristieken van invloed zijn op het besluitvormingsproces is recentelijk het Motivated
Information Processing in Groups (MIP-G)-model ontwikkeld.31 Dit model, weergegeven

27 Stasser & Birchmeier 2003.
28 Stasser & Titus 1985.
29 Schulz-Hardt e.a. 2006.
30 Bauw e.a. 2013.
31 De Dreu e.a. 2008.
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in figuur 36.1, beschrijft twee niveaus waarbinnen informatieverwerking plaatsvindt: het
individuele niveau en het groepsniveau.32 Groepen worden in dit model gezien als een
verzameling individuen die (onafhankelijk) informatie zoeken en verwerken en deze
informatie op groepsniveau delen en integreren. Volgens het MIP-G-model kunnen indi-
viduen in hun evaluatie en beoordeling van nieuwe informatie kiezen uit twee vormen
van informatieverwerking. Enerzijds kunnen zij de informatie verwerken op een snelle,
moeiteloze en heuristische wijze, die sterk gegrond is in aangeleerde associaties. Aan de
andere kant kunnen individuen ook gebruikmaken van meer inspannende, weloverwogen
en systematische manieren van informatieverwerking.33 Het gebruiken van beslissingsheu-
ristieken kan soms helpen bij het maken van acceptabele en relatief snelle beslissingen,
maar het gebruikmaken van gesimplificeerde strategieën kan ook tot desastreuze keuzes
leiden.34 In die gevallen kan een meer systematische informatieverwerkingsstrategie groepen
wel leiden tot een kwalitatief hoge beslissing.

Het model beschrijft een tweetal factoren: sociale motivatie en epistemische motivatie, die
beïnvloeden i) de mate waarin er biases (vertekeningen) in de informatieverwerking ont-
staan en ii) welke informatieverwerkingsstrategie (snel en moeiteloos vs. grondig en syste-
matisch) personen (onbewust) kiezen. Deze factoren worden in de volgende paragrafen
uitgebreid toegelicht.

32 Hinsz e.a. 1997.
33 Chaiken 1987; Petty & Cacioppo 1986.
34 De Dreu & Carnevale 2003.
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Motivated information Processing in Group model (MIP-G; De Dreu
e.a.)

Figuur 36.1
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4 Vertekeningen in de informatieverwerking: de rol van sociale

motivatie

Het merendeel van het tot nu toe besproken onderzoek naar groepsbesluitvorming gaat
uit van de (impliciete) aanname dat groepsleden een gezamenlijk doel nastreven – het
bereiken van consensus en het nemen van een kwalitatief hoogwaardige beslissing. Er zijn
geen andere doelen aanwezig, zoals het imponeren of het overtreffen van groepsleden.
Echter, de realiteit laat vaak een andere situatie zien. Zo kunnen groepsleden gedreven
worden door persoonlijke motieven, zoals het verkrijgen van een hoge status binnen de
groep, het imponeren van anderen, het strijken met de eer van de groepsprestatie of het
demonstreren van de eigenbekwaamheid.35 Individuen in besluitvormingsgroepen hebben
daardoor te maken met een mix van individualistische, zelfzuchtige motieven om een
persoonlijk doel te bereiken, en coöperatieve, gezamenlijke motieven om samen een goede
beslissing te nemen.36

Individuen verschillen in de mate waarin zij zich in hun gedrag tijdens groepsbesluitvorming
laten leiden door meer individualistische of meer coöperatieve motieven. Sociale motivatie
refereert aan de mate waarin personen de individualistische versus de coöperatieve
motieven in een situatie benadrukken. Personen met een coöperatieve motivatie zien een
besluitvormingssituatie als een gezamenlijke taak waarin eerlijkheid en harmonie essentieel
zijn. Personen met een individualistische motivatie zien besluitvormingssituaties daaren-
tegen als een competitieve taak, waarin macht en persoonlijk succes essentieel zijn. Eén
persoon kan zowel coöperatieve als individualistische motieven bezitten, maar onder
andere door omgevingsfactoren kan de één de ander overheersen.

Volgens het MIP-G-model beïnvloedt sociale motivatie het type informatie dat individuen
en groepen zoeken, verwerken en uitwisselen. Groepsleden met een coöperatieve motivatie
zijn meer geneigd om naar informatie te zoeken die bijdraagt aan de groepsdoelen, zoals
het behouden of bevorderen van harmonie en het bereiken van collectieve beslissingen.
Groepsleden met een individualistische motivatie zijn daarentegen meer geneigd te zoeken
naar informatie die aansluit bij hun persoonlijke doelen, zoals het behouden of bevorderen
van status en macht in de groep. Bovenal zullen zij gemotiveerd zijn om hun eigen persoon-
lijke voorkeuren in de uiteindelijke beslissing te verwerken, met weinig aandacht voor de
voorkeuren van andere groepsleden. Dit leidt ertoe dat er een systematische vertekening
optreedt in de informatieverwerking, waarbij coöperatieve groepsleden vooral informatie

35 Stroebe e.a. 1992.
36 Davis e.a. 1976.
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benadrukken dat het gezamenlijk doel dient en individualistische personen informatie
benadrukken dat het persoonlijk doel dient (zie figuur 1).

Sociale motivatie is geworteld in stabiele persoonlijkheidstrekken, maar kan ook (tijdelijk)
beïnvloed worden door kenmerken van de situatie. De linkerzijde van figuur 237 geeft een
overzicht van de factoren die sociale motivatie beïnvloeden. In de volgende paragraaf
bespreken we deze factoren en lichten toe hoe sociale motivatie informatieverwerking en
-uitwisseling in groepen beïnvloedt.

4.1 Persoonlijkheids- en situationele factoren die sociale motivatie
beïnvloeden

Zoals gezien kan worden in figuur 2 is sociale motivatie gerelateerd aan verschillende sta-
biele persoonlijkheidsfactoren, zoals individuele verschillen in sociale waardeoriëntatie38

en vriendelijkheid (agreeableness).39 Sociale waardeoriëntatie refereert aan de stabiele
voorkeur die individuen hebben voor een verdeling van uitkomsten tussen henzelf en
anderen. Ondanks dat er een grote variëteit aan sociale waardeoriëntaties mogelijk is, zoals
altruïstisch, competitief, individualistisch en coöperatief, hanteren de meeste studies het
meer globale onderscheid tussen prozelf- en prosociale motivatie. Prozelf omvat competi-
tieve (gericht op het beter doen dan anderen) en puur individualistische (gericht op de
eigen uitkomst, ongeacht die van anderen) motivaties en de prosociale motivatie omvat
coöperatieve (in samenwerking met anderen een goede eigen en goede groepsuitkomst
bereiken) en puur altruïstische (goed doen voor anderen, ongeacht de eigen uitkomst)
motieven. Individuen met een prozelfmotivatie proberen de eigen uitkomst te maximali-
seren en hebben geen of negatieve aandacht voor andermans uitkomsten. Individuen met
een prosociale motivatie daarentegen proberen de groepsuitkomsten te maximaliseren.
Een grote hoeveelheid onderzoek toont dat sociale waardeoriëntatie een variëteit aan atti-
tudes en gedragingen beïnvloedt, zoals de mate waarin individuen in een groep elkaar
vertrouwen en de mate waarin personen belang hechten aan harmonie en gezamenlijk
welzijn. De conclusie van dit onderzoek is dat prosociale personen een sterkere neiging
hebben om elkaar te vertrouwen, harmonie en gezamenlijk welzijn meer te waarderen, en
beslissingen nemen die het coöperatieve doel bevorderen. Individuen met een prozelfmo-
tivatie zijn echter geneigd anderen te wantrouwen, waarderen macht en persoonlijk welzijn
meer, en nemen beslissingen die individualistische doelen bevorderen.40

37 Deze figuur is gebaseerd op tabel 1 uit De Dreu e.a. 2008.
38 McClintock 1977.
39 Hofstee e.a. 1992.
40 Voor overzichtsartikelen zie De Dreu & Carnevale 2003; Weber e.a. 2004.
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Sociale motivatie is tevens gerelateerd aan de stabiele persoonlijkheidsfactor vriende-
lijkheid. Personen die hoog scoren op vriendelijkheid kunnen beschreven worden als
‘fundamenteel altruïstisch, meevoelend met anderen, behulpzaam, en welwillend om hulp
te ontvangen’. Iemand die laag scoort op vriendelijkheid is meer egocentrisch, sceptisch
tegenover andermans intenties en streeft individualistische in plaats van coöperatieve
doelen na.41 Onderzoek naar de effecten van deze persoonlijkheidsfactor op het gedrag
van individuen in groepen laat zien dat in groepen waarvan de leden vriendelijker zijn
meer coöperatie en minder competitie plaatsvindt dan in groepen waarvan de leden minder
vriendelijk zijn.42

Uit de genoemde onderzoeken blijkt dat de sociale waardeoriëntatie en vriendelijkheid
van individuele groepsleden beïnvloeden of groepsleden individualistische of coöperatieve
motieven hanteren die gericht zijn op persoonlijk succes of gezamenlijk succes. Sociale
motivatie kan echter ook (tijdelijk) worden beïnvloed door externe factoren. Bijvoorbeeld,
het geven van instructies dat een individu niet alleen de eigen belangen en voorkeuren in
overweging moet nemen, maar ook de voorkeuren van anderen, heeft een positieve invloed
op coöperatieve motivatie. Wanneer instructies echter voorschrijven dat personen zich
moeten richten op de eigen voorkeuren, verhoogt dit de individualistische motivatie en
dit leidt tot het nastreven van persoonlijke doelen in plaats van een collectief doel.43 Een
tweede externe factor die sociale motivatie beïnvloedt, is de onderlinge relatie van
groepsleden. Groepsleden die elkaar al geruime tijd kennen en/of verwachten in de toekomst
vaker te gaan samenwerken, stellen zich coöperatiever op dan groepsleden die elkaar niet
kennen en/of geen toekomstige samenwerking verwachten.44

Kortom, stabiele persoonlijkheidsfactoren beïnvloeden de sociale motivatie van individuen,
die vervolgens beïnvloedt of individuen een gezamenlijk doel nastreven, gericht op con-
sensus, of een persoonlijk doel nastreven, gericht op persoonlijk succes. Daarnaast kan
sociale motivatie beïnvloed worden door situationele factoren. Zo verschillen groepssituaties
in de mate waarin ze coöperatieve en individualistische prikkels bevatten: een groep
management trainees kan wellicht vooral individualistisch gemotiveerd zijn, omdat ze
voor een baan strijden, terwijl rechters in de meervoudige kamer hoogstwaarschijnlijk
voornamelijk gericht zijn op het accuraat beoordelen van de zaak en het bereiken van
consensus. Het kan daarbij echter niet uitgesloten worden dat individuele rechters ook
individualistisch gemotiveerd zijn door onder andere statusmotieven of de wens dat hun
voorkeur voor een beslissing gesteund wordt. Essentieel is dus dat zelfs in situaties die

41 Costa & McCrae 1992.
42 Barry & Friedman 1998; Feist 1998; Graziona e.a. 1997.
43 De Dreu e.a. 2008.
44 Ben-Yoav & Pruitt 1984; Fry e.a. 1983.
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gedomineerd worden door coöperatieve motieven, individualistische motieven wel degelijk
een rol kunnen spelen. In de volgende paragraaf wordt besproken hoe coöperatieve versus
individualistische motieven groepsdiscussies en groepsbesluitvorming beïnvloeden.

4.2 Effecten van sociale motivatie op groepsbesluitvorming

Onderzoek heeft verschillende manieren geïdentificeerd waarop sociale motivatie de
informatieverwerking tijdens besluitvorming in groepen beïnvloedt. In de voorgaande
paragrafen is besproken dat sociale motivatie voor vertekening in de informatieverwerking
zorgt: sommige informatie wordt geaccentueerd, terwijl andere genegeerd wordt, afhankelijk
van de individuele motivatie van personen. Zo kunnen groepsleden bijvoorbeeld vooral
voor hun eigen positie argumenteren en informatie benadrukken die consistent is met die
positie. Deze vertekening, ook wel advocacy genoemd, vindt vooral plaats wanneer
groepsleden een individualistische of competitieve motivatie hebben.45 Bijvoorbeeld wanneer
groepsleden in een groepsbeslissing zelfzuchtige belangen of voorkeuren hebben, zijn ze
geneigd vooral informatie te delen die het alternatief van hun voorkeur ondersteunt,
daarbij tegenstrijdige informatie negerend.

Een tweede vertekening kan ontstaan wanneer groepsleden een gevoel van eigenaarschap
ontwikkelen over hun ideeën, argumenten en voorkeuren, omdat ze energie hebben besteed
aan het ontwikkelen van die ideeën.46 Dit gevoel van eigenaarschap heeft twee gevolgen.
Ten eerste, individuen reageren vaak defensief als hun meningen in twijfel getrokken
worden, aangevochten worden of weerlegd worden op basis van nieuwe feiten en bewijs.
Ten tweede, individuen proberen vaak de validiteit en waarheid van hun argumenten en
voorkeuren te vergroten, wat kan leiden tot het onvermoeibaar pleiten voor de eigen per-
spectieven en het van tafel proberen te vegen van tegenargumenten die aangedragen worden
door groepsleden. In het kort, gedurende groepsdiscussies proberen groepsleden hun eigen
voorkeuren naar voren te brengen, groter en beter te laten lijken en andere informatie te
negeren dan wel te bestrijden. Onderzoek suggereert dat dit vooral optreedt bij individua-
listisch gemotiveerde personen – individuen met een coöperatieve motivatie lijken minder
gevoelig zijn voor gevoelens van eigenaarschap op individueel niveau.47 In plaats daarvan
construeren ze een gevoel van eigenaarschap op groepsniveau. Dit suggereert dat coöpera-
tieve groepsleden minder geneigd zijn om hun eigen voorkeuren te verdedigen, wat ertoe
zou kunnen leiden dat groepen met coöperatieve groepsleden meer open staan voor ver-

45 Schulz-Hardt e.a. 2000; Stasser & Titus 1985.
46 Abelson 1986.
47 Carnevale 1995.

1120

F.S. ten Velden en T.R.W. de Wilde



schillende meningen en voorkeuren, wat de uiteindelijke kwaliteit van de besluitvorming
ten goede komt.

Echter, een coöperatieve motivatie is geen wondermiddel voor alle potentiële problemen
in informatieverwerking en informatiedeling. Een sterke coöperatieve motivatie kan ook
leiden tot bepaalde vertekeningen in informatieverwerking en -deling. Bewijs hiervoor
kan gevonden worden in de hiervoor besproken ‘verborgen profiel’-studies die laten zien
dat gedeelde informatie hoger gewaardeerd en meer gedeeld wordt dan unieke, ongedeelde
informatie. In deze studies wordt er, expliciet of impliciet, van uitgegaan dat groepsleden
coöperatief naar het gezamenlijke doel van een goede beslissing toewerken. Dit suggereert
dat juist in coöperatieve situaties er een te grote focus op gedeelde informatie ligt, ten koste
van ongedeelde informatie. Dit leidt vaak tot het nemen van een suboptimale beslissing.
Deze vertekening heeft twee mogelijke oorzaken: zelfcensuur en mutual enhancement.
Groepsleden met een coöperatieve motivatie waarderen harmonie en consensus, wat ervoor
kan zorgen dat ze zichzelf weerhouden van het delen van informatie die tegen de huidige
consensus van de groep ingaat. Anders gesteld, coöperatieve groepsleden zijn minder
geneigd een afwijkende mening te uiten. Deze zelfcensuur kan leiden tot de eerder
beschreven focus op gedeelde informatie en beslissingen van lagere kwaliteit.

De tweede oorzaak voor de vertekening in informatiedeling in coöperatieve groepen is dat
gedeelde informatie de eigenschap heeft dat het gevalideerd kan worden door andere
groepsleden. Het gevolg is dat groepsleden die gedeelde informatie uitten, gezien worden
als meer centrale groepsleden, en als beter geïnformeerd en meer competent dan groepsle-
den die ongedeelde informatie noemen. Deze mutual enhancement zorgt ervoor dat
groepsleden met veel gedeelde informatie invloedrijker zijn.48 Het is aannemelijk dat dit
proces vaker voorkomt in coöperatieve groepen dan in individualistische groepen, omdat
in deze groepen de kans groter is dat groepsleden gestimuleerd worden elkaar te valideren
om de harmonie en samenwerking te vergroten. Dus, zelfcensuur en mutual enhancement
krijgen meer kans in coöperatieve dan in individualistische groepen en sturen de informa-
tiedeling in de richting van gedeelde in plaats van ongedeelde informatie.

4.3 Coöperatie versus individualisme: Wat leidt tot de beste besluiten?

Volgens het MIP-G-model, zorgen individualistische en coöperatieve motieven beide voor
specifieke vertekeningen in het type informatie waar groepsleden naar zoeken, hoe deze
informatie gegenereerd wordt en hoe de informatie verwerkt wordt. Coöperatieve
groepsleden zijn dankzij hun focus op harmonie meer geneigd hun eigen afwijkende

48 Wittenbaum e.a. 1999.
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meningen te censureren en meer waarde te hechten aan gedeelde informatie dan individu-
alistische groepsleden. Individualistische groepsleden daarentegen zijn geneigd onafhan-
kelijker te denken, wat kan leiden tot een hogere waardering van unieke, ongedeelde
informatie, en dus tot het maken van betere groepsbesluiten. Hun focus op persoonlijk
gewin zorgt echter voor advocay en gevoelens van eigenaarschap. Ook kan een sterke
individualistische drang ertoe leiden dat ideeën en informatie van anderen genegeerd of
onnodig sterk bekritiseerd worden.

Kortom, onderzoek naar sociale motivatie leidt tot een interessant raadsel. Enerzijds lijkt
het dat hoe meer groepsleden een individualistische motivatie hebben, hoe minder waar-
schijnlijk het is dat de groep zich focust op het bereiken van consensus en het integreren
van perspectieven. Dit zorgt voor een toename in het delen van unieke informatie, wat
cruciaal is gebleken voor het nemen van hoogwaardige beslissingen. Aan de andere kant
is gebleken dat hoe meer groepsleden een individualistische motivatie hebben, hoe minder
waarschijnlijk het is dat andermans ideeën serieus genomen worden en geïntegreerd
worden met de eigen ideeën en in de uiteindelijke beslissing. Hieruit kan dus afgeleid
worden dat coöperatieve groepsleden beter zijn in het nemen van goede beslissingen die
de voorkeuren van alle groepsleden bevatten, maar slechter zijn in het nemen van beslis-
singen als groepsleden veel unieke informatie bezitten die afwijkt van de dominante
voorkeur in de groep.

Deze paradox wordt goed geïllustreerd in onderzoek naar de effecten van de onderlinge
bekendheid van groepsleden op de kwaliteit van de groepsbeslissing. Zoals eerder genoemd,
zijn groepsleden die bekend zijn met elkaar vaker coöperatief gedurende de discussie en
streven vaker een gezamenlijk doel na dan groepsleden die onbekend zijn met elkaar. Zo
is gebleken dat groepen bestaande uit vrienden beter in staat zijn om ‘verborgen profiel’-
situaties op te lossen dan groepen die bestaan uit vreemden.49 Echter, als groepsleden
elkaars voorkeuren kennen (wat vaker voorkomt als groepsleden bekend zijn met elkaar),
dan besteden ze minder aandacht aan elkaars argumenten, wat de besluitvorming negatief
beïnvloedt.50 Dus ook hier wordt weer bevestigd dat zowel individualistische als coöperatieve
groepen gevoelig zijn voor vertekeningen in informatieverwerking en -deling.

49 Gruenfeld e.a. 1996.
50 Mojzisch & Schulz-Hardt 2010.
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Persoonlijkheidsfactoren en externe factoren die voor meer (+) of minder
(-) coöperatieve sociale motivatie en epistemische motivatie zorgen (De
Dreu e.a.)

Figuur 36.2

Concluderend kan gesteld worden dat een coöperatieve en gezamenlijke doelstelling,
gericht op het bereiken van consensus en harmonie, geen voldoende voorwaarde is voor
succesvolle oordeels- en besluitvorming. Coöperatieve groepen moeten de neiging om
zichzelf te censureren en om gedeelde informatie te overwaarderen, onderdrukken. In
plaats daarvan moeten ze individuele, unieke informatie betrekken in het proces en deze
ongedeelde informatie goed verwerken en delen. In de volgende paragraaf beargumenteren
we dat naast een coöperatief doel, groepen informatie ook op een grondige en weloverwogen
manier moeten verwerken.

5 De grondigheid van informatieverwerking: epistemische motivatie

Individuen kunnen wanneer zij informatie evalueren, delen en integreren, gebruikmaken
van een tweetal, elkaar onderling uitsluitende strategieën: beschikbare informatie kan
verwerkt worden op een snelle, oppervlakkige wijze, of op een intensieve, systematische
wijze waarbij alle alternatieven grondig worden geëvalueerd. Wanneer informatie verwerkt
wordt op een oppervlakkige en heuristische wijze, wordt informatie beoordeeld aan de
hand van eerder opgedane ervaringen en heuristieken. Een voorbeeld van een dergelijke
heuristiek is de ‘consensus impliceert juistheid’-heuristiek, waarbij een samenhang tussen
de mate van consensus in een groep en de correctheid van een oordeel wordt verondersteld:
naarmate meer personen het eens zijn met elkaar, is de kans dat het oordeel juist is groter.
Deze heuristiek speelt een belangrijke rol in groepsbesluitvorming wanneer sprake is van
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verschillende oordelen en meerdere personen in een groep hetzelfde oordeel hebben, terwijl
anderen een afwijkende mening hebben. Wanneer informatie echter op een systematische,
intensieve manier wordt verwerkt, wordt er minder gebruikgemaakt van heuristieken en
baseren individuen hun beslissing of oordeel op inhoudelijke en voor de zaak specifieke
informatie met beslissingen van hogere kwaliteit tot gevolg.

Volgens het MIP-G-model is de mate waarin individuen informatie oppervlakkig en
heuristisch dan wel systematisch en grondig verwerken afhankelijk van hun epistemische
motivatie.51 Epistemische motivatie refereert aan de mate waarin een individu gemotiveerd
is om moeite en aandacht te besteden aan het creëren van een grondig en weloverwogen
beeld van de wereld, waaronder ook oordelen en beslissingen vallen. Een oppervlakkige
manier van informatieverwerking, gebaseerd op heuristieken, komt vaker voor als personen
een lage epistemische motivatie hebben, terwijl grondige en diepgaande informatieverwer-
king vaker voorkomt bij personen met een hoge epistemische motivatie. Daarnaast zijn
individuen met een lage epistemische motivatie vatbaarder voor allerlei vertekeningen,
oftewel biases, in het besluitvormingsproces. Individuen met een lage epistemische moti-
vatie vallen bijvoorbeeld vaker ten prooi aan het ankereffect.52 Het anker effect houdt in
dat bij het maken van numerieke schattingen personen waarde hechten aan irrelevante
referentiepunten. Zo is in onderzoek bijvoorbeeld aan een groep mensen gevraagd om de
hoogte van de dom in Keulen te schatten. De eerste groep kreeg van te voren het cijfer 50
te zien, terwijl de tweede groep het cijfer 1000 te zien kreeg. Deze nummers functioneerden
als referentiepunt (anker), waardoor de hoogte van de dom in Keulen door de eerste groep
lager geschat werd dan door de tweede groep. Mensen met een hoge epistemische motivatie
zijn echter beter in staat om het anker te negeren bij het maken van hun schatting.

Epistemische motivatie kan, net zoals sociale motivatie, geworteld zijn in stabiele, indivi-
duele factoren of (tijdelijk) beïnvloed worden door externe factoren. De rechterkolom in
figuur 2 geeft een overzicht van de individuele en situationele factoren die epistemische
motivatie bevorderen of belemmeren. In paragraaf 5.1 worden deze factoren in meer detail
besproken.

5.1 Persoonlijkheidsfactoren die epistemische motivatie beïnvloeden

Need for Cognitive Closure – Behoefte aan cognitieve afsluiting
Figuur 2 toont dat epistemische motivatie negatief gerelateerd is aan Need for Cognitive
Closure, de behoefte aan cognitieve afsluiting, een stabiele persoonlijkheidstrek die refereert

51 De Dreu e.a. 2008.
52 Tversky & Kahneman, 1974.
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aan iemands behoefte om eenduidige en resolute antwoorden te vinden op vragen.53

Individuen met een hoge behoefte aan cognitieve afsluiting worden gekenmerkt door
cognitieve ongeduldigheid: ze vellen eerder een oordeel op basis van onvolledig bewijs en
redeneren vaak op een rigide manier. Personen met een lage behoefte aan cognitieve
afsluiting zijn echter meer geneigd om oordelen uit te stellen en gaan sneller over tot het
vergaren van additionele informatie, en proberen informatie op meerdere manieren te
interpreteren. In vergelijking met individuen met een lage behoefte aan cognitieve afsluiting
worden individuen met een hoge behoefte aan cognitieve afsluiting gemakkelijker beïnvloed
door eerste indrukken, maken ze meer gebruik van stereotypes en reageren negatiever op
personen die de consensus in een groep aanvechten.

Het MIP-G-model stelt dat personen met een hoge behoefte aan cognitieve afsluiting
informatie sneller als toereikend zien dan personen met een lage behoefte aan cognitieve
afsluiting, waardoor zij vaker de informatie die het eerst voorhanden is gebruiken. Zij
komen zo tot snelle conclusies en houden aan deze conclusies vast. In scherp contrast
staan individuen met een lage behoefte aan cognitieve afsluiting. Zij stellen hun oordelen
uit totdat ze zo veel mogelijk informatie ingewonnen hebben. Kortom, een hoge behoefte
aan cognitieve afsluiting leidt tot een lage epistemische motivatie en dit vermindert het
grondig zoeken, evalueren en integreren van informatie.

Need for Cognition – Behoefte aan cognitie
Need for Cognition, de behoefte aan cognitie, refereert aan de manier waarop individuen
de wereld om hen heen en de problemen en besluiten die ze tegenkomen, benaderen.
Individuen met een hoge behoefte aan cognitie worden gekenmerkt door een sterke,
intrinsieke behoefte om informatie op een diepgaande en intensieve manier te verwerken.54

Ze bestuderen en gebruiken alle beschikbare informatie en hebben vooral aandacht voor
de kwaliteit van argumenten in discussies. Ze worden ook minder snel dan individuen
met een lage behoefte aan cognitie beïnvloed door irrelevante informatie en stimuli zoals
de aantrekkelijkheid van de discussiepartner. Wanneer individuen een hoge behoefte aan
cognitie hebben, leidt dit tot een hogere epistemische motivatie, en vice versa, en dit
beïnvloedt de mate waarin individuen geneigd zijn de oordelen van anderen te accepteren
zonder zelf informatie in te winnen. Zo bleek uit een studie naar het besluitvormingsproces
bij tweetallen dat individuen met een lage behoefte aan cognitie meer geneigd zijn om de
oordelen en kennis van anderen te vertrouwen en vaker gebruikmaken van heuristieken

53 Zie Kruglanski & Webster 1996 voor een overzichtsartikel.
54 Behoefte aan cognitie is slechts zeer beperkt gerelateerd aan intelligentie. Zo werd een grote variabiliteit in

behoefte aan cognitie gevonden in studies waarin gebruikgemaakt werd van bovengemiddeld intelligente
studentenpopulaties; Fleischhauer e.a. 2010.
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om tot een oordeel te komen.55 Daarnaast is in onderzoek met schijnjury’s aangetoond dat
juryleden met een hoge behoefte aan cognitie actiever meededen in het overleg, langer
spraken, meer overtuigende argumenten gebruikten en minder gemakkelijk overtuigd
werden door mede-juryleden dan individuen met een lage behoefte aan cognitie.56

Need for Structure – behoefte aan structuur
Need for Structure, de behoefte aan structuur, verwijst naar de neiging om gegeneraliseerde
en gesimplificeerde representaties van voorgaande ervaringen te gebruiken. Individuen
met een hoge behoefte aan structuur worden gekarakteriseerd door een chronische voorkeur
voor eenvoud en structuur; zij beschouwen de wereld en de te nemen beslissing op minder
complexe wijze en verwerken informatie op een snelle, oppervlakkige manier.57 Onderzoek
heeft aangetoond dat individuen met een hoge behoefte aan structuur bij het nemen van
een beslissing vaker vertrouwen op stereotyperingen en het probleem simplificeren.58

Bovendien blijkt uit meer recente studies dat individuen met een sterke behoefte aan
structuur weinig tolerantie hebben voor afwijkende (minderheids)standpunten en geneigd
zijn deze te negeren of zelfs actief te onderdrukken.59 Individuen met een lage behoefte
aan structuur worden gekenmerkt door een voorkeur voor complexiteit en spontaniteit,
zijn minder geneigd gebruik te maken van heuristieken en meer geneigd om nieuwe
informatie in het besluitvormingsproces te verwerken. Het MIP-G-model stelt daarom
dat personen met een lage behoefte aan structuur vaker een hogere epistemische motivatie
hebben dan personen met een hoge behoefte aan structuur, en informatie daardoor gron-
diger verwerken.

De mate waarin individuen informatie op een grondige, diepgaande manier verwerken
hangt niet alleen af van stabiele persoonlijkheidsfactoren, maar wordt ook bepaald door
een groot aantal externe factoren. Wanneer individuen bijvoorbeeld onder tijdsdruk snel
een beslissing moeten nemen, is het waarschijnlijk dat hun epistemische motivatie verandert
(vijf minuten voor het verstrijken van een deadline lijkt een bepaalde beslissing bijvoorbeeld
meer toereikend dan twee dagen voor het verstrijken van een deadline). In de volgende
paragrafen worden externe factoren besproken die de informatieverwerking tijdens de
besluitvorming beïnvloeden.

55 Shestowsky e.a. 1998.
56 Shestowsky & Horowitz 2004.
57 Neuberg & Newsom 1993.
58 Thompson e.a. 2001.
59 Kruglanski e.a. 2006.
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5.2 Externe factoren die epistemische motivatie beïnvloeden

Tijdsdruk
Tijdsdruk ontstaat wanneer een deadline nadert, wanneer er tegenwerking plaatsvindt in
een zaak of simpelweg als er niet voldoende tijd is en het volgende onderwerp of de volgende
zaak al op de agenda staat. Vanuit een psychologisch perspectief zijn de oorzaken van
tijdsdruk minder relevant. Waar het om gaat, is dat tijdsdruk psychologisch ervaren wordt,
ongeacht of het objectief gezien ook daadwerkelijk aanwezig is. Op individueel niveau
beïnvloedt tijdsdruk de manier waarop individuen informatie verwerken en evalueren:
wanneer individuen tijdsdruk ervaren, wordt informatieverwerking versimpeld.60 Individuen
besteden bijvoorbeeld alleen aandacht aan specifieke types informatie en zoeken cognitieve
afsluiting. Dit maakt het waarschijnlijker dat individuen hun mening baseren op eerste
indrukken, ankers en stereotypen.61 Tijdsdruk vermindert de epistemische motivatie,
omdat onder druk informatie sneller als toereikend wordt gezien, waardoor groepen
overstappen op het gebruik van oppervlakkige manieren van informatieverwerking.
Hierdoor neemt de kans op het ontstaan van vertekeningen in het besluitvormingsproces
toe.

Een lange geschiedenis van onderzoek naar de invloed van tijdsdruk tijdens groepsbesluit-
vorming heeft aangetoond dat wanneer groepen tijdsdruk ervaren, zij minder informatie
uitwisselen waardoor de kwaliteit van hun besluiten afneemt.62 Daarnaast worden onder
tijdsdruk minder vaak foutieve aannames en oordelen herzien, en zijn groepen meer
geneigd om routines en protocollen te volgen.63 Recent onderzoek laat zien dat tijdsdruk
ook voor een toename in de vertekening van besluitvormingsprocessen zorgt. In een studie
met schijnjury’s kregen groepen van drie personen vier strafzaken te lezen waarvan ze de
schuld-onschuld van de verdachte moesten bepalen. Onder tijdsdruk werd de vierde ver-
dachte vaker schuldig bevonden als de eerste drie verdachten onschuldig waren bevonden,
en vice versa.64 Dit fenomeen staat bekend als de gokkersfout, een vertekening die kan
optreden wanneer individuen herhaaldelijk beslissingen nemen.65 Een aansprekend voor-
beeld is dat wanneer een munt vijf keer wordt opgegooid en de eerste vier keer komt ‘kop’
boven te liggen, mensen onterecht vermoeden dat de kans groter is dat in de vijfde worp
‘munt’ gegooid wordt.

60 De Dreu 2003.
61 Kruglanski & Freund 1983; Wright 1974.
62 Kelly & Karau 1999.
63 De Grada e.a. 1999.
64 Ten Velden & De Dreu 2012.
65 Tversky & Kahneman 1974.
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Procesverantwoordelijkheid
Procesverantwoordelijkheid refereert aan de mate waarin individuen verwachten dat ze
geobserveerd en geëvalueerd worden door anderen.66 Uit onderzoek is gebleken dat de
beslissingskwaliteit verhoogd wordt als de beslissing belangrijk geacht wordt en groepsleden
zich verantwoordelijk voelen voor het proces. De redenen hiervoor zijn door recent
onderzoek blootgelegd. Procesverantwoordelijkheid zorgt er ten eerste voor dat groepen
meer systematisch, grondig en weloverwogen informatie verwerken en ten tweede dat dit
ook de kwaliteit van de groepsbeslissing verhoogt.67 In een studie met een ‘verborgen
profiel’-taak gaven groepen met hoge procesverantwoordelijkheid aan (i) dat ze meer
informatie nodig hadden om tot een goede beslissing te komen, ii) dat ze gemotiveerder
waren om informatie systematisch te verwerken en iii) dat ze meer ongedeelde informatie
deelden.68 Groepen die deze meer systematische manier van informatieverwerking hanteer-
den, maakten daardoor vaker de juiste keuze dan groepen die de taak uitvoerden zonder
procesverantwoordelijkheid. Kortom, procesverantwoordelijkheid verhoogt epistemische
motivatie, omdat de procesverantwoordelijkheid ervoor zorgt dat groepsleden informatie
minder snel als toereikend zien, wat leidt tot betere beslissingen.

5.3 Factoren op groepsniveau die epistemische motivatie beïnvloeden

Homogeniteit van voorkeuren en kritische norm
Naast de eerder beschreven externe factoren zijn er ook groepskenmerken die de epistemi-
sche motivatie en daarmee de kwaliteit van informatieverwerking in groepen beïnvloeden.
Onderzoekers hebben in het bijzonder aangetoond dat ‘homogeniteit van voorkeuren’
leidt tot een hoger vertrouwen van groepsleden in de juistheid van hun oordelen en ideeën
(zie ook de eerder genoemde ‘consensus impliceert juistheid heuristiek’). Wanneer er
binnen een groep een sterke consensus is met betrekking tot de te nemen beslissing, dan
wordt het oordeel al snel als toereikend beschouwd. Met andere woorden: de epistemische
motivatie wordt verlaagd en daarmee wordt de kans verkleind dat de groep op zoek gaat
naar extra informatie. Een heterogeniteit van voorkeuren kan er echter voor zorgen dat
het vertrouwen van groepsleden in de beslissing daalt, waardoor de epistemische motivatie
stijgt en dus de kans vergroot dat er naar extra informatie gezocht wordt.69

Een tweede aan groepsbesluitvorming gerelateerde externe factor die de epistemische
motivatie beïnvloedt, is de mate waarin er in de groep een norm heerst dat men elkaar

66 Procesverantwoordelijkheid is niet hetzelfde als uitkomstverantwoordelijkheid, waarbij personen verwachten
verantwoordelijk gehouden te worden voor de uitkomst van hun beslissingen in plaats van voor de wijze
waarop ze tot die beslissing zijn gekomen (het proces); zie Lerner & Tetlock 1999.

67 De Dreu e.a. 2000.
68 Scholten e.a. 2007.
69 Baker & Petty 1994; Schulz-Hardt e.a. 2002.
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mag bekritiseren. Zodra groepen op een zelfkritische manier het besluitvormingsproces
en elkaars meningen, voorkeuren en oordelen beoordelen, delen en verwerken ze ook meer
relevante informatie. Zo is uit onderzoek gebleken dat als groepen eerst een taak moeten
uitvoeren waarbij groepsleden gevraagd wordt kritisch te zijn, er een kritische norm ontstaat
die leidt tot deling van unieke informatie en betere prestaties in een volgende taak.70

Wanneer groepen echter vooraf een taak moesten uitvoeren waarbij groepsleden consensus
moesten bereiken, werd minder unieke informatie gedeeld en volgde een kwalitatief min-
derwaardige prestatie. Deze bevindingen suggereren dat, zeker wanneer sprake is van hoge
tijdsdruk, groepen wellicht geneigd zijn om een consensusnorm te verkiezen boven een
kritische norm. Kortom, homogeniteit van voorkeuren leidt tot meer zelfvertrouwen in
groepen, waardoor de groep minder kritisch wordt in de beoordeling van de juistheid van
hun voorkeuren. Deze lagere epistemische motivatie zorgt ervoor dat informatie minder
grondig en systematisch wordt verwerkt.

Beslisregels en minderheidsstandpunten
In tegenstelling tot individuele besluitvorming vereist groepsbesluitvorming het gebruik
van een beslisregel. Beslisregels betreffen formele of informele afspraken over de wijze
waarop een beslissing genomen dient te worden en variëren in de mate waarin consensus
nodig is om tot een oordeel te komen. Daarbij wordt de keus in veel gevallen gemaakt
tussen twee beslisregels: unanimiteitsregel en meerderheidsregel.71 Wanneer sprake is van
het gebruik van een unanimiteitsregel, dienen alle leden van een groep akkoord te zijn met
de beslissing. Een meerderheidsregel daarentegen impliceert een consensus in de meerder-
heid van de groep; het is daarbij niet noodzakelijk dat alle groepsleden het eens zijn met
de te nemen beslissing. Onderzoek naar de psychologische effecten van het gebruik van
deze beslisregels heeft een aantal relevante bevindingen opgeleverd. Zo is gebleken dat het
gebruik van unanimiteitsregel door jury’s in de Verenigde Staten in vergelijking tot
meerderheidsregels wordt ervaren als moeilijker en het gebruik van deze beslisregel leidt
tot minder en langzamer genomen beslissingen.72 Daarnaast blijkt het gebruik van de
unanimiteitsregel vaker te leiden tot een beslissing die overeenkomsten vertoont met de
initiële voorkeur van het meest extreme groepslid dan wanneer gebruikgemaakt wordt
van de meerderheidsregel. Een mogelijke verklaring voor deze vindingen is dat als de
unanimiteitsregel gehanteerd wordt, de individuele bijdragen van groepsleden belangrijker
worden, aangezien alle groepsleden een beslissing moeten nemen en een mening moeten
vormen over de kwestie. Het gevolg is dat er meer geluisterd wordt naar groepsleden met
afwijkende meningen dan als er een meerderheidsregel gebruikt wordt. De resultaten van

70 Postmes e.a. 2001.
71 Kaplan & Miller 1987; Stasser & Birchmeier 2003.
72 Davis e.a. 1975; Kerr e.a. 1976.
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dit onderzoek suggereren dus dat het gebruik van de unanimiteitsregel systematische en
grondige informatieverwerking stimuleert, waardoor de meningen van alle groepsleden
van invloed zijn op de te nemen beslissing.

Ondanks dat de voorkeur van de meerderheid meestal domineert, kan het soms zo zijn
dat een minderheid de meerderheid overtuigt, en zelfs wanneer dit niet gebeurt, heeft
onderzoek uitgewezen dat de aanwezigheid van afwijkende meningen van minderheden
leidt tot meer divergent denken, minder zoeken naar bevestigende informatie en minder
conformiteit.73 Het MIP-G-model stelt dat door de aanwezigheid van afwijkende standpun-
ten bij minderheden de overige groepsleden informatie grondiger gaan verwerken. Top
op heden ontbreekt systematisch onderzoek naar de effecten van minderheidsstandpunten
op informatieverwerking tijdens groepsbesluitvorming, maar wij verwachten dat de
genoemde voordelen zich vooral voordoen als de unanimiteitsregel gebruikt wordt, aange-
zien in het geval van de meerderheidsregel het niet noodzakelijk is dat minderheden
gehoord worden, waardoor zij minder invloedrijk zijn.

Machts- en statusverschillen
Individuele verschillen tussen groepsleden, zoals machts- en statusverschillen, beïnvloeden
ook de informatieverwerking en de kwaliteit van beslissingen. Machtsverschillen kunnen
veroorzaakt worden door verschillende factoren. Zo kunnen statusverschillen binnen een
groep, veroorzaakt worden door verschillen in senioriteit, bijdragen aan een waargenomen
machtsverschil tussen groepsleden. Ook de verschillende rollen die groepsleden hebben
in een groep kunnen machtsverschillen veroorzaken. Een voorzitter kan een grotere
stempel op het besluitvormingsproces drukken dan een nieuwe medewerker of een rechter
in opleiding.

Onderzoek heeft aangetoond dat machtsverschillen invloed uitoefenen op de mate
waarin individuen diagnostische of bevestigende informatie verwerken en zoeken. Zo
suggereren de resultaten van eerder onderzoek dat personen met weinig macht controle
proberen te krijgen over hun situatie door veel aandacht te schenken aan de persoon met
macht, om zo de wensen, behoeftes en acties van het machtige groepslid te voorspellen.74

In een verborgen profieltaak heeft dit bijvoorbeeld als gevolg dat personen met een lage
status vaker gedeelde informatie noemen dan personen met een hoge status. Een verklaring
voor deze bevinding kan zijn dat het noemen van gedeelde informatie, die bij iedereen
bekend is, meer status en invloed oplevert dan het noemen van ongedeelde informatie.75

Ander onderzoek liet tevens zien dat groepsleden met weinig macht zich meer richten tot

73 Gruenfeld e.a. 1998; Schulz-Hardt e.a. 2000.
74 Copeland 1994; Fiske 1992.
75 Wittenbaum 1998.
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de machtige groepsleden en daardoor minder geneigd zijn afwijkende meningen te uiten.
De resultaten van deze onderzoeken laten zien dat wanneer sprake is van machtsverschillen,
de mening van het machtigste groepslid een onevenredige invloed kan uitoefenen op de
uiteindelijke groepsbeslissing

Leiderschap
De laatste, voor groepen specifieke, externe factor die de epistemische motivatie beïnvloedt,
is de leiderschapsstijl van de leider of de voorzitter van de groep. Transformationeel leider-
schap – leiderschap door middel van het verspreiden van een inspirerende boodschap en
het stimuleren van volgers – stimuleert groepsleden om ideeën bij te dragen aan de groep.76

Autocratisch of sterk directief leiderschap ondermijnt echter het onafhankelijk en welover-
wogen denken over taken.77 De mate waarin een leider in staat is om een discussie te faci-
literen en belangrijke informatie boven tafel weet te krijgen is van invloed op de kwaliteit
van het groepsbesluit.78 Hoewel systematisch onderzoek op dit gebied schaars is, is het
aannemelijk dat specifieke leiderschapsstijlen epistemische motivatie beïnvloeden. Voor-
lopig bewijs hiervoor wordt geleverd door groepsonderzoek dat toont dat groepsleden
onder directief leiderschap minder informatie uitwisselen en als gevolg hiervan suboptimale
keuzes maken.79 Sterk directief autoritair leiderschap lijkt de epistemische motivatie te
verlagen, terwijl transformationeel leiderschap epistemische motivatie mogelijk verhoogt.
Voor de kwaliteit van de uiteindelijke groepsbeslissing kan het daarom van belang zijn
om de leiderschapsstijl in ogenschouw te nemen bij het benoemen van een voorzitter tijdens
het besluitvormingsproces.

Uit de hiervoor beschreven onderzoeken blijkt dat verschillende individuele persoonlijk-
heidsfactoren en externe factoren van invloed zijn op de mate waarin groepsleden infor-
matie oppervlakkig of diepgaand verwerken, wat vervolgens de kwaliteit van de groepsbe-
slissing beïnvloedt. Sommige factoren verlagen de epistemische motivatie, zoals een hoge
behoefte aan cognitieve afsluiting en structuur, en een lage behoefte aan cognitie. Ook
tijdsdruk, homogeniteit van voorkeuren en directief leiderschap leiden tot een lagere
epistemische motivatie. Daarentegen heeft onderzoek ook laten zien dat een lage behoefte
aan cognitieve afsluiting, een hoge behoefte aan cognitie, procesverantwoordelijkheid, het
gebruik van de unanimiteitsregel en de aanwezigheid van afwijkende minderheidsstand-
punten de epistemische motivatie verhogen.

76 Bass 1985.
77 Yukl 2006.
78 De Dreu e.a. 2008.
79 Nevicka e.a. 2011.
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5.4 Coöperatieve motivatie en hoge epistemische motivatie

Onderzoek naar epistemische motivatie in groepsbesluitvorming laat zien dat groepen
baat hebben bij het grondig en weloverwogen verwerken van informatie. Groepen wisselen
meer ongedeelde informatie uit en nemen als gevolg kwalitatief hoogwaardiger beslissingen
als ze gemotiveerd zijn om deze informatie grondig en diepgaand te verwerken. Het is hier
belangrijk om op te merken dat in een groep individuele contributies van leden gecombi-
neerd moeten worden tot een coherent, haalbaar en accuraat eindproduct. Dit betekent
dat systematisch informatie verwerken van individuen alleen zinvol is wanneer groepsleden
de beschikbare informatie ook delen vanuit een coöperatief perspectief en met het collectieve
belang in gedachten. De aanwezigheid van persoonlijke versus collectieve doelen bepaalt
de mate waarin groepsleden bereid zijn om naar elkaars argumenten te luisteren, informatie
te delen, en dus ook de kwaliteit van het uiteindelijke besluit. Helaas zijn groepsleden vaak
geneigd om alleen die informatie te delen die hun eigen voorkeuren en meningen onder-
steunt. Deze neiging is vooral aanwezig in groepen waar leden bovenal persoonlijke doelen
en belangen nastreven in plaats van collectieve doelen en belangen.

De aanwezigheid van een coöperatief doel en het proberen te bereiken van consensus is
dus noodzakelijk, maar niet toereikend. Bewijs geleverd door onderzoek naar sociale
motivatie in groepsbesluitvorming laat zien dat coöperatieve groepen, in vergelijking met
individualistische groepen, meer waarde hechten aan inclusie en harmonie en minder snel
een persoonlijk doel laten prevaleren. Tegelijkertijd echter kunnen deze groepen zich ook
té veel richten op het bereiken van consensus, waardoor groepsleden intolerant worden
tegenover afwijkende meningen. Hierdoor laten coöperatieve groepen unieke informatie
vaker onbenut. De les die hieruit geleerd kan worden, is dat coöperatieve groepen gemoti-
veerd moeten worden om alle informatie te delen, ook als dit betekent dat dit de heersende
consensus ondermijnt. Een manier om dit te bewerkstelligen is diepe, weloverwogen en
grondige informatieverwerking te stimuleren. Kortom, naast een coöperatieve motivatie
hebben groepsleden ook een hoge epistemische motivatie nodig.

6 Concluderende opmerkingen

Zolang meervoudige kamers gebruikt worden om te oordelen over belangrijke zaken, is
het belangrijk om vertekeningen en problemen in de groepsbesluitvorming te minimalise-
ren. In dit hoofdstuk hebben wij geput uit een lange traditie van psychologisch, gedrags-
wetenschappelijk onderzoek naar individuele en groepsbesluitvorming, en het Motivated
Information Processing in Groups Model in het bijzonder. We hebben verschillende per-
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soonlijkheidsfactoren en externe factoren die vertekening tijdens besluitvorming versterken
of verminderen geïdentificeerd. Hier willen wij drie kernpunten benadrukken.

Ten eerste zijn groepen potentieel zeer geschikt om te oordelen over complexe zaken
waarbij feiten, meningen, subjectieve inschattingen en verschillende expertises een rol
spelen, zeker als de beschikbare informatie dusdanig overvloedig is dat deze moeilijk ver-
werkt kan worden door één persoon. Niettemin maken groepen, net als individuen, ook
gebruik van heuristieken en vuistregels om de complexiteit van informatie te verminderen,
waardoor ze verkeerde conclusies kunnen trekken. De organisatie van besluitvorming in
groepen in plaats van besluitvorming door individuen is echter niet voldoende als medicijn
tegen eenzijdige oordeels- en besluitvorming.

Ten tweede brengen groepssituaties eigen, unieke vertekeningen voort die groepsbesluit-
vorming en oordelen in belangrijke mate beïnvloeden. Een gebrek aan epistemische
motivatie leidt tot het suboptimaal delen en integreren van informatie, met als gevolg een
grotere kans op vertekening en foutieve besluitvorming. Epistemische motivatie wordt
beïnvloed door individuele persoonlijkheidstrekken van rechters, waarbij lage behoefte
aan cognitie, hoge behoefte aan cognitieve afsluiting en structuur leidt tot oppervlakkige
informatieverwerking. Echter, epistemische motivatie wordt ook beïnvloed door externe
factoren. Tijdsdruk en autocratisch leiderschap leiden beide tot een lagere epistemische
motivatie. Procesverantwoordelijkheid verhoogt de epistemische motivatie. Bij de
samenstelling van de meervoudige kamer kan rekening worden gehouden met persoon-
lijkheidstrekken, wellicht in combinatie met kenmerken van situaties als tijd- en werkdruk
en machtsverschillen.

Ten derde is onderzoek besproken naar de verschillen tussen individualistische en coöpe-
ratieve motivaties in groepen. Sterke coöperatieve motivaties manifesteren zich in de neiging
om persoonlijke doelen op te geven voor het belang van de groep. Als groepsleden een
coöperatieve motivatie hebben, worden machtsverschillen wellicht minder invloedrijk en
zullen groepsleden minder geneigd zijn om status te zoeken. Ook zullen leden elkaar meer
vertrouwen, minder zelfcensuur toepassen en meer informatie delen en integreren.
Belangrijk is het om ook hier weer het belang van zowel epistemische alsook sociale
motivatie in het oog te houden. De positieve effecten van een coöperatieve motivatie zullen
voornamelijk tot uiting komen als de epistemische motivatie hoog is. Als de epistemische
motivatie echter laag is, is het aannemelijker dat groepsleden kiezen voor snelle compro-
missen die gebaseerd zijn op heuristieken. Alleen als groepsleden een hoge epistemische
motivatie hebben, profiteren coöperatieve groepen van meer uitwisseling van informatie,
meningen en inzichten.
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De meeste in dit hoofdstuk beschreven onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op laboratori-
umexperimenten met groepen die slechts gedurende een korte tijd bij elkaar waren. Des-
ondanks zijn wij van mening dat de hier besproken vertekeningen, zoals het gegeven dat
groepsleden zich voornamelijk richten op gedeelde informatie, ook een rol spelen in de
meervoudige kamer. Door het beschrijven van factoren die systematische, weloverwogen
informatieverwerking stimuleren, hebben we enkele mogelijke mechanismes geïdentificeerd
waarmee besluitvormingsfouten verminderd kunnen worden. In veel gevallen zijn de fac-
toren die epistemische en sociale motivatie ondermijnen veranderbaar, bijvoorbeeld door
de personen die de agenda bepalen (tijdsdruk) of de samenstelling van de kamer (machts-
en persoonlijkheidsverschillen). In die gevallen is geïnformeerd zijn over de mogelijke
oorzaken en gevolgen van besluitvormingsvertekening een mogelijk effectieve manier om
de besluitvormingskwaliteit te verhogen. We hopen dat dit hoofdstuk niet alleen leidt tot
verdere wetenschappelijke studies, maar ook inzichten oplevert voor degenen die in de
praktijk bezig zijn met het verbeteren van de enkelvoudige en meervoudige rechterlijke
besluitvorming.
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