UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Heterogeneity in response to incentives: Evidence from field data
Czibor, E.

Link to publication

Citation for published version (APA):
Czibor, E. (2015). Heterogeneity in response to incentives: Evidence from field data.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s),
other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating
your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask
the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam,
The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)

Download date: 26 Jan 2021

Samenvatting (Summary in Dutch)
In dit proefschrift wordt een aantal studies beschreven die laten zien hoe bepaalde externe
prikkels individueel gedrag kunnen beı̈nvloeden. In de hoofdstukken 2 en 3 worden de verschillen in gedrag tussen mannen en vrouwen binnen een toernooimodel onderzocht en in
hoofdstuk 4 wordt gekeken naar het verband tussen de keuze om in een team te werken en
individuele karakteristieken, zoals opleidingsniveau of beroepsgroep.
Het doel van hoofdstuk 2 is om te onderzoeken wat het effect is van absolute versus relatieve beoordelingsmethoden op de inzet en de prestatie van studenten in hun natuurlijke (maar
tegelijkertijd gecontroleerde) studie-omgeving. De vraag is of mannen en vrouwen verschillend reageren op de twee verschillende beoordelingsmethoden. Om dit te onderzoeken is er
een grootschalig veldexperiment, een zogenaamd framed field experiment, uitgevoerd onder
bachelorstudenten aan een Nederlandse universiteit. Samengevat laten de uitkomsten zien dat
de verschillende beoordelingsmethoden geen verschillen veroorzaken in de inzet of de tentamencijfers van studenten. Ondanks het belang van de studie-uitkomsten voor de studenten en
ondanks hun begrip van de verschillen in de beoordelingsmethoden, zien we toch geen verschil
in gedrag tussen de studenten die beoordeeld worden op basis van absolute cijfers en de groep
die beoordeeld wordt op basis van relatieve cijfers. Bovendien vinden we geen verschillen in
gedrag tussen mannen en vrouwen, tussen studenten met verschillende bekwaamheidsniveaus
of studenten met verschillende voorkeuren voor competitie. Wellicht is een plausibele verklaring voor deze resultaten dat bij Nederlandse studenten veelal de ambitie om hoge cijfers te
halen ontbreekt (de zogenaamde zesjes-cultuur). De uitkomsten van dit onderzoek laten zien
153

dat het invoeren van relatieve beoordeling geen oplossing lijkt te zijn voor het stimuleren van
de motivatie van studenten: een toernooi is ineffectief als de prijs, in dit geval hoge cijfers, voor
het grootste deel van de deelnemers niet als waardevol wordt gezien.
Het doel van hoofdstuk 3 is om sekseverschillen in risicohouding en competitief gedrag
te onderzoeken op basis van een analyse van data van een online-kaartspel. De dataset bevat
data van meer dan 4 miljoen verschillende spellen van meer dan 15.000 verschillende individuele spelers. In dit in de Duitse streek Beieren populaire online-kaartspel (Schafkopf) kunnen
spelers verschillende keuzes maken die meer of minder competitief zijn en die hun uitkomsten
beı̈nvloeden. De uitkomsten van de studie laten zien dat vrouwen minder competitief en meer
risico-avers spelen dan mannen en dat de verschillen aanzienlijk zijn. Vrouwen zijn bijvoorbeeld minder geneigd om hun inzet te verhogen binnen een spel of om actief een nieuw spel
te initiëren. Als gevolg hiervan behalen vrouwen bij dit spel lagere scores dan mannen, ook al
zijn ze ten minste zo bekwaam in het spel als mannen. Met andere woorden, vrouwen winnen
spellen niet minder vaak dan mannen gegeven het soort spel en de rol van de persoon binnen een
spel. Dit hoofdstuk van mijn proefschrift laat dus zien wat de negatieve gevolgen voor vrouwen
zijn van het terugschrikken voor competitie. Bij gelijke prestaties tijdens het spel, blijft de score
van vrouwen achter op die van de mannen doordat ze minder risico nemen en competitie meer
uit de weg gaan.
In hoofdstuk 4 wordt onderzocht wat de determinanten zijn van iemands keuze om in een
team te werken. Twee scenarios worden bestudeerd: bij het ene deelt het team slechts de opbrengsten van het teamwerk, bij het andere worden ook de beslissingsbevoegdheden gedeeld.
De resultaten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op een grootschalig online onderzoek (met financiële prikkels) onder ondernemers, managers en werknemers in Nederland: een zogenaamd
lab-in-the-field experiment. De steekproef bestaat uit ruim duizend deelnemers en is zeer divers
met betrekking tot geslacht, leeftijd, werkervaring, opleidingsniveau en inkomen. Met deze
steekproef repliceren we bevindingen uit eerder laboratoriumonderzoek. De resultaten tonen
het belang aan van zelfvertrouwen en risicohouding bij de keuze voor teambeloning in plaats
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van individuele beloning. Een nieuwe bevinding uit het onderzoek in dit hoofdstuk is de rol
die opleidingsniveau speelt bij deze keuze voor teambeloning. Rekening houdend met de individuele prestatie, zelfvertrouwen en risicohouding, is er een positieve relatie tussen het opleidingsniveau en de bereidheid om in een team te werken. De studie laat als verklaring zien
dat mensen met verschillende opleidingsniveaus de toegevoegde waarde van samenwerking
in teamverband verschillend beoordelen. Mensen met een hoog opleidingsniveau focussen
voornamelijk op de mogelij-ke voordelen van teambeloning (zoals complementariteit tussen
de teamgenoten), terwijl mensen met een lager opleidingsniveau vooral kijken naar de mogelijke risicos die verbonden zijn aan groepswerk (zoals onzekerheid over de kwaliteit en de inzet
van de teamgenoot). Daarnaast tonen de resultaten van hoofdstuk 4 uit dit proefschrift aan dat
mensen verschillen in hun reactie/keuze als het gaat om potentieel gedeelde besluitvorming. In
het bijzonder blijkt dat ondernemers afwijzend staan tegenover gezamenlijke besluitvorming als
ze denken dat de voorkeur van hun teamgenoot erg zal afwijken van hun eigen optimale keuze.
Dit verschil in voorkeur bij gedeelde besluitvorming wordt niet gevonden voor managers en
werknemers.
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