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NEDERLANDSEE SAMENVATTING 

Dee mogelijkheid van een medium om persoonlijke informatie over te brengen, neemt in veel 

vann de theoretische perspectieven op de sociale effecten van Computer-geMedieerde 

Communicatiee (CMC) een centrale plaats in (zie voor overzicht: Bordia, 1997). Informatie 

overr iemands uiterlijk, geslacht of sociale achtergrond wordt als belangrijk gezien in het 

process van persoonsperceptie. Diverse theoretische perspectieven verwachten echter dat deze 

identiteitidentiteit cues verschillende, en soms zelfs tegenstrijdige, sociale consequenties hebben in 

onlinee interacties. Dat deze cues van invloed zijn op persoonsperceptie is vrijwel 

onomstreden,, echter hoe deze cues dit proces beïnvloeden en welke sociale uitkomsten dit 

heeft,, is tot op heden in empirisch onderzoek onderbelicht gebleven. 

Eenn belangrijk doel van dit proefschrift is dan ook meer inzicht te verschaffen in de 

wijzee waarop identiteit cues van invloed zijn op persoonsperceptie, waarbij onderscheid 

gemaaktt wordt tussen drie mogelijke functies. Zo kunnen cues informatie verstrekken die een 

persoonn tot een uniek individu maakt (individuatie). Daarnaast kunnen deze cues effect 

hebbenn op de affectieve interpersoonlijke relatie, waarbij de ander meer of minder positief 

wordtt geëvalueerd. Identiteit cues kunnen echter ook bijdragen aan sociale categorisatie, 

waarbijj  informatie over de sociale identiteit van de ander wordt gebruikt om personen te 

categoriserenn in termen van een ingroup of outgroup. 

Inn dit proefschrift staan deze directe gevolgen van identiteit cues voor 

persoonsperceptiee centraal bij het bestuderen van uitkomsten gerelateerd aan online interac-

ties.. Meer specifiek wordt gekeken naar de effecten op interpersoonlijke evaluaties (zoals 

ambiguïteitreductiee en positiviteit van impressies), evaluaties van de interactie (zoals 

samenwerkingsvoorkeuren,, werksatisfactie en subjectieve prestatie) en tevredenheid met het 

mediumm zelf. Dit alles wordt onderzocht aan de hand van een negental studies waarin de 

aanwezigheidd en aard van identiteit cues wordt gevarieerd. 

Inn het eerste empirische hoofdstuk worden 2 studies besproken. Studie 2.1 beschrijft 

eenn onderzoek waarin wordt aangetoond dat mensen verwachten meer op hun gemak te zijn 

alss ze via e-mail samen zouden moeten werken met een onbekende wanneer een portretfoto 

beschikbaarr zou zijn, dan wanneer ze dit zouden moeten doen zonder portretfoto. Deze 

identiteitt cues worden met name waardevol geacht als de taak sociaal-emotioneel complex is 

(zoalss het uitwisselen van vertrouwelijke informatie, of het leren kennen van iemand). Bij 

meerr eenvoudige taken (zoals het stellen van onpersoonlijke vragen of het uitwisselen van 
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niett vertrouwelijke informatie) geven de respondenten aan dat het ze niet uitmaakt of er 

identiteitt cues in de vorm van een portretfoto aanwezig zijn. 

Inn Studie 2.2 wordt aangetoond dat het verstrekken van relatief minimale persoonlijke 

informatiee (zoals een portretfoto of biografische informatie) een sterk effect heeft op 

interpersoonlijkee evaluaties: ze verminderen ambiguïteit en geven de personen een gevoel dat 

zee weten met wie ze interacteren (een effect dat ook in de Studies 4.1 en 5.1 wordt 

aangetoond).. Dit komt volledig overeen met impliciete aannames zoals gedaan door Social 

PresencePresence Theory (Rutter, 1987; Short, 1974; Short et al., 1976), het Cuelessness Model 

(Rutter,, 1987), het Reduced Social Cues Model (Culnan & Markus, 1987; Kiesler et al., 1984; 

Sproulll  & Kiesler, 1991), en het SIDE Model (Postmes & Spears, 1998; Reicher et al., 1995; 

Spearss & Lea, 1992). Al deze benaderingen veronderstellen een directe relatie tussen de 

beschikbaarheidd van persoonlijke informatie en gevoelens van "aanwezigheid" of "nabijheid". 

Niett alleen zorgen deze cues voor een minder ambigue impressie, ook blijkt dat 

identiteitt cues belangrijk zijn bij het vormen van een interpersoonlijke relatie met de ander. 

Zoo wordt aangetoond dat in interacties met personen waarvan een portretfoto of biografische 

informatiee wordt getoond, deze personen positiever (Studie 2.2, 3.1, 4.1) en als 

betrouwbaarderr (Studie 4.3) worden geëvalueerd. Deze bevindingen zijn wederom volgens 

verwachtingg op basis van perspectieven die veronderstellen dat identiteit cues de mate van 

"intimiteit""  vergroten, zoals de Social Presence Theory (Rutter, 1987; Short, 1974; Short et 

al.,, 1976), het Cuelessness Model (Rutter, 1987), Information Richness Theory (Daft & 

Lengel,, 1984), maar ook meer recente benaderingen zoals de Social Information Processing 

TheoryTheory (Walther, 1992, 1996; Walther et al., 1994; Walther et al., 2001). 

Inn Hoofdstuk III wordt echter aangetoond dat de positieve effecten van identiteit cues 

opp interpersoonlijke evaluaties niet per se zorgen voor positieve evaluaties van de interactie. 

Err wordt dus geen steun gevonden voor de impliciete aannames gedaan door veel van de 

eerderr genoemde benaderingen, dat een betere interpersoonlijke evaluatie zal leiden tot een 

(subjectief)) betere interactie. De participanten die samenwerken zonder identiteit cues geven 

aann tevredener te zijn met het werkproces (Studie 3.3), de subjectieve performance (Studie 

3.22 en 3.3) en het medium (Studie 3.1 en 3.2) dan participanten die wel de beschikking 

hebbenn over deze identiteit cues. 

Dezee resultaten zijn opmerkelijk gezien vanuit het perspectief van Social Presence 

Theorie,Theorie, Culessness Model en Reduced Social Cues Model. Op basis van deze benaderingen 

zouu verwacht worden dat effecten van identiteit cues op interpersoonlijke evaluaties parallel 

zullenn zijn aan evaluaties van de interactie. De resultaten zijn zelfs tegenovergesteld aan 
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verwachtingenn gebaseerd op het Reduced Social Cues Model, waarbij anonimiteit ervoor 

zorgtt dat mensen hun individualiteit verliezen (deindividuatie) en zich minder bewust zijn van 

zichzelff  en de ander, met als gevolg antinormatief, egocentrisch en gedereguleerd gedrag 

(Kieslerr & Sproull, 1992). 

Eenn mogelijke verklaring voor deze paradoxale effecten kan worden gevonden door te 

kijkenn naar de derde functie van identiteit cues op persoonsperceptie: sociale categorisatie. 

Hierbijj  wordt verondersteld dat de afwezigheid van cues die informatie verschaffen over de 

persoonn inderdaad als gevolg kan hebben dat mensen minder bewust worden van de ander en 

zichzelff  als individu (m.a.w. deindividuatie), maar dat dit niet per definitie leidt tot anti-

normatieff  gedrag. Gebaseerd op het Social Identity model of De individuation Effects, of het 

SIDEE Model (Reicher et al., 1995; Spears & Lea, 1992, 1994) wordt gesteld dat als mensen 

zichzelff  en de ander kunnen herkennen als behorende tot dezelfde sociale groep, de 

afwezigheidd van deze cues de aandacht voor de gedeelde sociale groep zal versterken. Zonder 

cuess die de aandacht vestigen op de unieke eigenschappen van een individu, gaat er minder 

aandachtt uit naar (mogelijke) verschillen tussen de individuen en meer naar de eventuele 

gelijkheidd op basis van een gedeeld groepslidmaatschap (cf. Sassenberg & Postmes, 2002). 

Dezee aanname wordt bevestigd in de laatste studie van Hoofdstuk III , waarin wordt 

aangetoondd dat de afwezigheid van cues in de vorm van een portretfoto en biografische 

informatiee de perceptie van een gedeelde sociale identiteit versterkt. Het is vervolgens deze 

perceptiee van gedeelde sociale identiteit die verantwoordelijk is voor de (subjectief) betere 

samenwerking. . 

Opp basis van deze uitkomsten wordt geconcludeerd dat het van belang is om twee 

niveausniveaus van identiteit cues te onderscheiden: cues die de nadruk leggen op de individuele 

kenmerkenn van het individu; zogenaamde persoonlijke identiteit cues, en cues die de basis 

kunnenn vormen voor sociale categorisatie; oftewel sociale identiteit cues, waarbij personen 

kunnenn worden gecategoriseerd als lid van een ingroup of een outgroup, afhankelijk van de 

aardd van de cues en de situatie. Het is hierbij belangrijk te realiseren dat de inhoud van de 

cuess niet bepaalt of ze worden gebruikt voor het een of het ander; dezelfde informatie kan 

zowell  individuerend als categoriserend werken, afhankelijk van de situatie en de relevantie 

vann de sociale identiteit waaraan gerefereerd wordt (de zogenaamde "fit") . 

Inn Hoofdstuk IV en V staan deze twee vormen van identiteit cues centraal, waarbij de 

effectenn van het hebben van een portretfoto en voornaam (persoonlijke identiteit) worden 

onderzochtt in een context waarin de interactiepartner tot de ingroup (in dit geval de 
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Universiteitt van Amsterdam) ofwel tot de outgroup (de Vrij e Universiteit) behoort (sociale 

identiteit). . 

Inn Studie 4.1 en 4.2 wordt aangetoond dat bij het selecteren van een toekomstige 

samenwerkingspartner,, de afwezigheid van persoonlijke identiteit cues (portretfoto en 

voornaam)) zorgt voor een vergrote aandacht voor sociale identiteit cues: zonder persoonlijke 

identiteitt cues worden leden van de ingroup geprefereerd als samenwerkingspartner. Als er 

echterr wel persoonlijke identiteit cues aanwezig zijn, verdwijnt deze voorkeur voor de 

ingroupingroup volledig. In Studie 4.2 wordt aangetoond dat het niet enkel gaat om de herkenning dat 

dee ander tot dezelfde of een andere sociale groep behoort, maar dat iemands standpunt ten 

aanzienn van deze sociale groep belangrijk is: alleen bij mensen die zich sterk identificeren met 

dee ingroup leidt de afwezigheid van persoonlijke identiteit cues tot een voorkeur voor de 

ingroup.ingroup. Echter, ook voor deze sterke identificeerders verdwijnt deze voorkeur volledig als 

persoonlijkee identiteit cues aanwezig zijn. 

Hiermeee wordt aangetoond dat als persoonlijke identiteit cues niet aanwezig zijn, 

sociaall  gedrag voor een groot deel bepaald wordt door sociale identiteit cues op het moment 

datt deze sociale identiteit een affectieve betekenis heeft voor het individu. Dit wordt verder 

onderzochtt in Studie 4.3, waarin de relatie tussen interpersoonlijke evaluaties (in de vorm van 

interpersoonlijkk vertrouwen), en sociaal gedrag (in de vorm van geïnvesteerd vertrouwen, 

oftewell  de bereidheid tot het uitbesteden van geld) centraal staat. Uit deze studie blijkt dat 

persoonlijkee identiteit cues een centrale rol vervullen bij de ontwikkeling van interpersoonlijk 

vertrouwenn (een affectieve evaluatie die veel overeenkomsten heeft met positiviteit en 

attractie).. Echter, of interpersoonlijk vertrouwen een voorwaarde is om vertrouwen te 

investeren,, hangt voor een groot deel af van de sociale identiteit van de partner: zonder 

persoonlijkee identiteit cues bepalen sociale identiteit cues of er vertrouwen wordt geïnvesteerd 

(aann leden van de ingroup) of niet (aan leden van de outgroup). 

Daarmeee wordt in Hoofdstuk IV aangetoond dat persoonlijke identiteit cues 

opmerkelijkk verschillende (en zelfs paradoxale) consequenties hebben. Deze cues hebben een 

positieff  effect op interpersoonlijke percepties zoals ambiguïteitreductie, positiviteit van 

impressiess en interpersoonlijk vertrouwen. Echter, bij evaluaties op groepsniveau leidt het 

ontbrekenn van persoonlijke identiteit cues niet tot verminderde samenwerkingsvoorkeur, 

werksatisfactiee en investering van vertrouwen, als de individuen tot een sociale groep behoren 

waarmeee geïdentificeerd wordt. 

Opp basis van het SIDE model werd verwacht dat persoonlijke identiteit cues de 

perceptuelee eenheid van de groep verstoren, met als gevolg een verminderde aandacht voor de 
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gedeeldee sociale identiteit (Lea et al., 2001; Postmes et al., 2001; Sassenberg & Postmes, 

2002;; Spears & Lea, 1992). De veronderstelling dat deze cues daarmee een negatief effect 

hebbenn op evaluaties van de interacties met personen uit de ingroup wordt in Hoofdstuk IV 

echterr niet bevestigd (in tegenstelling tot Hoofdstuk III , waar interacties zonder persoonlijke 

identiteitt cues positiever worden geëvalueerd). Bij interacties met mensen uit de ingroup zorgt 

dee aanwezigheid van persoonlijke identiteit cues niet voor een afname in 

samenwerkingsvoorkeurr (Studie 4.1 en 4.2) of geïnvesteerd vertrouwen (4.3). 

Eenn mogelijke verklaring hiervoor wordt gegeven in Studie 4.3 waarin blijkt dat 

vertrouwenn wordt geïnvesteerd naar aanleiding van interpersoonlijk vertrouwen (verkregen 

doorr persoonlijke identiteit cues), maar ook naar aanleiding van de gedeelde sociale identiteit. 

Mett andere woorden, hetzelfde sociale gedrag wordt getoond op basis van interpersoonlijke 

attractiee ("ik heb een band met jou") als ook op basis van de sociale identiteit ("ik voel me 

verbondenn met ons als groep"). 

Hiermeee vormen deze resultaten een belangrijke nuancering voor zowel de meer 

deterministischee benaderingen zoals Social Presence Theory  ̂ het Cuelessness Model en 

ReducedReduced Social Cues Approach, waarbij verondersteld wordt dat sterk gepersonaliseerde 

impressiess een essentiële rol spelen bij sociale interacties, als ook voor het SIDE Model 

waarinn de aandacht voor de sociale identiteit centraal staat bij het bepalen van sociaal gedrag. 

Dee resultaten van Hoofdstuk IV tonen aan dat persoonlijke identiteit cues niet alleen zorgen 

voorr verminderde sociale identificatie, maar tegelijkertijd voor een verhoogde interper-

soonlijkee attractie. Echter, de veronderstellingen van veel van de deterministische 

benaderingenn dat de aanwezigheid van persoonlijke identiteit cues "vaste" sociale gevolgen 

heeft,, worden in dit onderzoek fundamenteel ondermijnd doordat wordt aangetoond dat de 

socialee context voor een belangrijk deel de sociale uitkomsten modereert: de aanwezigheid 

vann persoonlijke identiteit cues is absoluut geen voorwaarde voor positieve sociale interacties. 

Dezee bevindingen worden in Hoofdstuk V getoetst in een online interactiesetting 

waarinn participanten in tweetallen een taak moeten uitvoeren, waarbij wel of geen 

persoonlijkee identiteit cues aanwezig zijn, en van wie sociale identiteit cues informatie 

verstrekkenn over het groepslidmaatschap van de ander. Deze studie laat zien dat de mate van 

identificatiee met een sociale groep een belangrijke rol speelt: bij gebrek aan persoonlijke 

identiteitt cues ervaren sterke identificeerders een sterkere perceptie van gedeelde identiteit 

mett mensen van de ingroup dan lage identificeerders. Daarentegen wordt het tegenoverge-

steldee effect, waarbij persoonlijke identiteit cues de perceptuele eenheid van de groep versto-

renn en daarmee het gevoel van een gedeelde identiteit verminderen, niet gevonden. 
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Alss mogelijke verklaring hiervoor wordt opgevoerd dat persoonlijke identiteit cues 

weliswaarr de nadruk op de gedeelde sociale identiteit verminderen, maar tegelijkertijd de 

interpersoonlijkee band versterken. Geconcludeerd wordt dat met name bij interacties tussen 

tweee individuen, waarbij interpersoonlijke oordelen en groepsoordelen hoogstwaarschijnlijk 

nauwerr met elkaar verbonden zijn dan bij groepen die bestaan uit meer dan twee leden, 

attractiee tot de ander ook zal zorgen voor attractie tot de groep. 

Eenzelfdee patroon wordt ook gevonden bij evaluaties van de interactie: de 

samenwerkingspartnerss zijn meer tevreden met hun werk en denken dat ze beter hebben 

gepresteerdd als ze een heldere, onambigue impressie kunnen vormen op basis van 

persoonlijkee identiteit cues, óf als er wordt samengewerkt met een persoon met wie ze zich 

kunnenn identificeren op basis van de gedeelde sociale identiteit. Interacties worden alleen 

negatieff  geëvalueerd als er geen persoonlijke identiteit cues aanwezig zijn, én er geen sociale 

identificatiee is. Hiermee wordt de veronderstelling bevestigd dat er twee processen zijn die 

beidee kunnen zorgen voor positieve evaluaties van de interactie. Positieve evaluaties worden 

verkregenn door de aandacht voor de sociale identiteit die mensen delen, maar als dit niet 

mogelijkk is omdat persoonlijke identiteit cues de aandacht van de sociale identiteit afleiden, 

zorgenn deze cues ervoor dat de interactie positief wordt geëvalueerd op basis van interper-

soonlijkee attractie. 

Hett is dus belangrijk te realiseren dat, alhoewel de sociale uitkomsten hetzelfde zijn, deze tot 

standd komen door processen die fundamenteel van elkaar verschillen. Als persoonlijke 

identiteitt cues aanwezig zijn, zorgen de persoonlijke impressies voor effecten overeenkomstig 

mett de meer klassieke (deterministische) theorieën over media-effecten. Echter, als deze cues 

niett aanwezig zijn, vormt sociale categorisatie de basis voor sociaal gedrag. Een belangrijke 

suggestiee is dan ook dat bij het bestuderen van media effecten het van groot belang is niet 

alleenn te kijken naar de capaciteit van een medium om hoogwaardige interpersoonlijke 

informatiee over te brengen (te vergelijken met face-to-face interacties), maar ook naar de 

socialee context waarin deze interacties plaatsvinden. Alleen als deze beide factoren in 

ogenschouww worden genomen, kan de functie van identiteit cues worden bepaald, en de 

socialee uitkomsten worden voorspeld. 


