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Samenvatting 

De meeste mensen zullen bij het woord vertrouwen denken aan relaties tussen 

personen. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat op zijn ouders vertrouwt voor eten, kleding en 

een veilig gevoel, of aan partners die samen hun leven delen en er op vertrouwen dat de ander 

hun trouw zal blijven. Bovendien is vertrouwen nodig voor een goede werking van de 

maatschappij; we kopen brood bij de bakker omdat we er op vertrouwen dat hij er geen 

ongewenste ingrediënten in heeft verwerkt, en dat hij een redelijke prijs vraagt voor zijn 

producten. 

 Zo bezien lijkt vertrouwen een soort sociale smeerolie die er voor zorgt dat mensen 

met elkaar samen kunnen leven. Echter, de maatschappij is de laatste decennia veranderd op 

een manier die ervoor heeft gezorgd dat we soms noodgedwongen moeten vertrouwen in 

minder persoonlijke entiteiten. We kopen bijvoorbeeld steeds vaker brood bij de supermarkt 

in plaats van bij de plaatselijke bakker. In dergelijke gevallen moeten  we vertrouwen in een 

organisatie (de supermarktketen) in plaats van een concreet persoon ( een individuele bakker). 

Andere voorbeelden van organisaties die we moeten vertrouwen zijn banken, scholen, 

verzekeringsmaatschappijen, vervoersbedrijven, en politieke organen zoals de gemeenteraad 

en het kabinet. In deze dissertatie heb ik een aantal antecedenten en gevolgen beschreven van 

vertrouwen in dergelijke organisaties, waarbij ik uit ging van inzichten in vertrouwen die 

opgedaan zijn in onderzoek naar vertrouwen in meer interpersoonlijke contexten. 

 In de literatuur worden vele antecedenten van vertrouwen beschreven. Deze 

antecedenten kunnen worden gezien als kenmerken waar een persoon of organisatie aan moet 

voldoen om vertrouwen te wekken bij anderen. Het invloedrijke model van Mayer, Davis, en 

Schoorman (1995) vat deze kenmerken samen tot drie kerndimensies: competentie, integriteit 

en welwillendheid. Competentie is gedefinieerd als de vaardigheden en capaciteiten die een 

ander tot nut kunnen zijn. Integriteit omvat openheid, eerlijkheid en voorspelbaarheid; het 
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bezit van deze kenmerken zorgt ervoor dat anderen erop vertrouwen dat afspraken worden 

nagekomen. Welwillendheid ten slotte is de mate waarin iemand bereid is rekening te houden 

met de belangen van de vertrouwende partij  en daaraan ook tegemoet te komen. Met ander 

woorden heeft men het beste voor met de vertrouwende partij.. 

 De aanwezigheid van de drie genoemde  eigenschappen kan ertoe leiden dat 

vertrouwen ontstaat; dat wil zeggen dat men bereid is zich kwetsbaar op te stellen ten aanzien 

van een andere persoon of organisatie en dus het risico accepteert dat het vertrouwen 

beschaamd kan worden Bijvoorbeeld, men bestelt een product op een website als de 

verwachting is dat het van voldoende kwaliteit is en dat het een bonafide organisatie betreft 

die zich inzet om de wensen van de klant tegemoet te komen. 

In deze dissertatie presenteer ik onderzoek naar de verbanden tussen de genoemde 

vertrouwensdimensies, de neiging tot vertrouwen en de bereidheid tot risicogedrag, waar het 

specifiek vertrouwen in organisaties betreft. Aan de hand van consumentenvertrouwen en 

vertrouwen in de politiek bespreek ik de antecedenten en gevolgen van vertrouwen in 

organisaties, alsmede enkele belangrijke overeenkomsten en verschillen met vertrouwen in 

personen. 

 In de Hoofdstukken 2 en 3 is consumentenvertrouwen het focale onderwerp, waarbij 

waargenomen competentie een belangrijke rol speelt. Consumenten zijn op zoek naar 

producten van een hoge kwaliteit en een competent bedrijf wordt in staat geacht deze te 

produceren. In Hoofdstuk 2 laat ik dan ook zien dat vertrouwen in een autoproducent met 

name wordt bepaald door waargenomen competentie en in mindere mate door waargenomen 

welwillendheid. Echter, in de psychologische literatuur wordt juist de nadruk gelegd op 

sociale dimensies als voorspeller van vertrouwen, wat suggereert dat welwillendheid ook een 

grote rol zou kunnen spelen in de context van vertrouwen door consumenten. Om dit 

onderscheid te ondervangen onderzoek ik in Hoofdstuk 2 het verschil tussen interpersoonlijk 
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vertrouwen en het minder persoonlijke vertrouwen in organisaties. Twee studies laten zien dat 

wanneer een bank wordt gerepresenteerd door een individuele medewerker, welwillendheid 

een belangrijkere voorspeller van vertrouwen is dan competentie. Omgekeerd geldt dat 

vertrouwen in een bank in het algemeen of via een website meer baat heeft bij waargenomen 

competentie. Banken en andere commerciële organisaties kunnen dus op meer vertrouwen 

van de consument rekenen als zij rekening houden met het type communicatie (via een 

website of juist meer persoonlijk) en het soort boodschap dat daar bij past. 

 Uit de laatste studie van Hoofdstuk 2 blijkt ook dat integriteit een cruciale eigenschap 

is voor zowel medewerkers als organisaties in het algemeen. Hier schuilt een mogelijke 

verklaring in voor de bevinding dat welwillendheid niet effectief is voor bedrijven; deze 

hebben immers het doel om winst te maken, waardoor een welwillende boodschap wellicht 

niet oprecht overkomt en daarom niet tot vertrouwen leidt. In Hoofdstuk 3 onderzoek ik of de 

interactie tussen integriteit en welwillendheid inderdaad ten grondslag ligt aan het vertrouwen 

in commerciële organisaties. In een veldstudie laat ik zien dat klanten in een supermarkt de 

producent van een fruitdrank als minder oprecht beschouwen als het een multinational is, en 

meer oprecht wanneer het een lokale stichting betreft. In een meer gecontroleerd experiment 

wordt ook de veronderstelde interactie aangetoond: de welwillendheid van een 

oliemaatschappij leidt alleen tot vertrouwen als ook de integriteit hoog is. Een interessante 

bevinding is bovendien dat competentie een effect heeft dat onafhankelijk is van integriteit en 

welwillendheid. Dit wordt onderstreept door de derde studie in Hoofdstuk 3, waaruit blijkt dat 

warm klinkende namen van een organisatie leiden tot een sterkere associatie met 

welwillendheid en integriteit, terwijl meer zakelijke, koude namen worden geassocieerd met 

hogere competentie. Beide routes kunnen dus leiden tot vertrouwen, terwijl de combinatie van 

beide zelfs kan leiden tot een gevoel van bewondering (Aaker, Vohs & Mogilner, 2010). 
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 Waar het eerste deel van dissertatie vooral gaat over antecedenten van vertrouwen in 

organisaties, gaat het tweede deel dieper in op de consequenties ervan. In de Hoofdstukken 4 

en 5 laat ik zien dat het stemgedrag van burgers afhangt van hun vertrouwen in politieke 

instituten. Al decennia lang neemt het vertrouwen in de politiek af; niet alleen in Nederland, 

maar in heel West-Europa en bijvoorbeeld ook in de Verenigde Staten. Tegelijkertijd is er een 

verschuiving zichtbaar in het stemgedrag van de burger: de ‘traditionele’ regeringspartijen 

PvdA, VVD, CDA en D66 verliezen langzamerhand hun dominante positie in het politieke 

landschap. In Hoofdstuk 4 laat ik zien dat dit proces zich ook nu nog afspeelt. De partijen die 

het meest profiteren van het lage vertrouwen in de politiek zijn de relatief populistische 

partijen PVV (rechts) en SP (links). Door het voeren van anti-elitaire retoriek proberen zij het 

wantrouwen in politieke organen om te zetten in zogenaamde proteststemmen. In Hoofdstuk 4 

wordt aangetoond dat een gering vertrouwen in de Tweede Kamer inderdaad leidt tot een 

grotere kans op stemmen voor één van de relatief populistische partijen, waarbij het effect 

voor de PVV sterker naar voren komt dan voor de SP. Bovendien wordt dit effect gemedieerd 

door morele emoties zoals boosheid en minachting. Eén van de kernprincipes van het 

populisme is namelijk dat het volk moreel superieur is aan de corrupte elite. De emoties die 

dit oproept werken actietendensen in de hand, en leiden op deze wijze tot proteststemmen 

voor de relatief populistische partijen. 

 In Hoofdstuk 5 breid ik dit model van vertrouwen en populistisch stemmen uit met de 

antecedenten van vertrouwen die in Hoofdstukken 2 en 3 ook zijn onderzocht. Hieruit bleek 

dat voor politiek vertrouwen vooral competentie en integriteit van belang zijn, en dat 

welwillendheid geen toegevoegde voorspellende waarde naast deze twee factoren. Bovendien 

laat ik zien dat er ook nog een dimensie is die het verschil tussen de PVV en de SP reflecteert: 

namelijk de mate waarin men vindt dat aspecten van de huidige samenleving bedreigd 

worden. Er blijkt dat mensen die vooral economische dreiging ervaren eerder geneigd zijn om 
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op de SP te stemmen, terwijl het ervaren van culturele dreiging (bijvoorbeeld veiligheid en 

normen en waarden) eerder leidt tot een stem op de PVV. Een tweede studie in Hoofdstuk 5 

laat zien dat ook in een experimentele setting met fictieve partijen een vertrouwensbreuk de 

aanleiding is om populistischer te gaan stemmen. 

 Samenvattend kunnen we concluderen dat het vertrouwensmodel van Mayer en 

collega’s (1995) een solide basis biedt voor het in kaart brengen van vertrouwen in 

organisaties. Integriteit en competentie lijken de belangrijkste factoren voor dit vertrouwen, 

terwijl welwillendheid een bescheidener rol speelt en wellicht alleen relevant kan zijn als de 

waargenomen integriteit hoog genoeg is. In Hoofdstuk 2 heb ik aangetoond dat het relatieve 

belang van welwillendheid en competentie een wezenlijk verschil vormt tussen het 

‘onpersoonlijke’ vertrouwen in organisaties en interpersoonlijk vertrouwen. Voor organisaties 

kan deze bevinding een belangrijk handvat voor de communicatie richting de consument 

bieden. 

 Verder blijkt het incorporeren van (morele) emoties een betekenisvolle uitbreiding van 

het vertrouwensmodel, tenminste waar het de context van politiek vertrouwen betreft. 

Vertrouwen en emoties als boosheid en minachting bleken samen in staat om stemgedrag van 

burgers te voorspellen, een gedragsuitkomst die van groot belang is in de maatschappij. Het 

model in Hoofdstuk 5 benadrukt dat vertrouwen in organisaties een centrale rol speelt, zowel 

in theoretische als praktische zin. Het dient aan de ene kant als samenvatting van de 

waarneming van de stereotype kenmerken competentie, integriteit en welwillendheid, terwijl 

het aan de andere kant belangrijke consequenties heeft voor het politieke en 

consumptiegedrag van de burger. 

  


