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Samenvatting g 

Ditt proefschrift gaat over de effecten van sociale motivatie op gedrag en 

uitkomstenn in groepsonderhandelingen en daaropvolgende groepstaken. Door de 

toegenomenn populariteit van het werken in teamverband zijn 

groepsonderhandelingenn aan de orde van de dag binnen organisaties. Wanneer 

mensenn moeten samenwerken is het immers onvermijdelijk dat van tijd tot tijd 

conflictenn ontstaan over tegengestelde belangen, meningen of normen en 

waarden,, en onderhandelen is een veel gebruikte manier om met deze conflicten 

omm te gaan. 

Eenn groepsonderhandeling is een discussie tussen groepsleden met als 

doell  een oplossing te vinden voor hun tegengestelde voorkeuren (Pruitt & 

Carnevale,, 1993). Omdat groepsonderhandelingen zo'n centrale plaats innemen 

binnenn organisaties is het belangrijk om te weten welke variabelen bijdragen aan 

eenn constructief dan wel destructief verloop van het onderhandelingsproces, en 

aann het tot stand komen van zo optimaal mogelijke onderhandelingsuitkomsten. 

Helaass is er nog weinig onderzoek gedaan naar groepsonderhandelingen. 

Uitt onderzoek naar tweepersoons (dyadische) onderhandelingen is wel gebleken 

datt sociale motivatie - de voorkeur die een onderhandelaar geeft aan 

verschillendee uitkomstenverdelingen tussen hem/haar zelf en interdependente 

anderenn (McClintock, 1972; McClintock, 1976; Messick & McClintock, 1968) -- een 

belangrijkee determinant is van onderhandelingsgedrag en -uitkomsten. 

Gevondenn werd dat prosociale onderhandelaars (die zowel veel waarde 

hechtenn aan hun eigen uitkomsten als aan de uitkomsten van de andere partij) 

meerr integratief, probleemoplossend gedrag en minder distributief, forcerend 

gedragg vertoonden dan egoïstische onderhandelaars (die enkel waarde hechten 

aann hun eigen uitkomsten). Bovendien bleken prosociale onderhandelaars beter 

inn staat te zijn om integratieve overeenkomsten te sluiten, waarbij beide 

onderhandelaarss optimale uitkomsten behalen (De Dreu, Weingart, & Kwon, 

2000). . 
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Inn Hoofdstuk 2 werd beschreven dat groepsonderhandelingen, in 

vergelijkingg met dyadische onderhandelingen, gekenmerkt worden door een 

groteree complexiteit in structureel, procedureel, sociaal en strategisch opzicht. 

Hett is daarom onduidelijk of de effecten van sociale motivatie die in dyadische 

onderhandelingenn gevonden zijn, ook optreden in groepsonderhandelingen. In 

dee schaarse onderzoeken waarin werd gekeken naar de effecten van sociale 

motivatiee in groepsonderhandelingen werden slechts zwakke effecten gevonden 

(Gillespie,, Brett, & Weingart, 2000; Weingart, Bennett, & Brett, 1993; Weingart & 

Brett,, 1998). 

Bovendienn was er in het enige onderzoek naar groepsonderhandelingen 

waarinn de effecten van dyadisch onderzoek werden gerepliceerd (Weingart e.a., 

1993),, sprake van een aantal methodologische beperkingen. Het eerste doel van 

ditt proefschrift was daarom om te onderzoeken of de effecten van sociale 

motivatiee in groepsonderhandelingen die gevonden werden door Weingart e.a. 

(1993),, gerepliceerd konden worden in een onafhankelijke studie, en om te 

onderzoekenn welke onderliggende processen aan deze effecten ten grondslag 

liggen. . 

Hett tweede doel van dit proefschrift was om te onderzoeken hoe sociale 

motivatiee interacteert met andere variabelen die een belangrijke rol spelen in 

groepsonderhandelingen,, namelijk de structuur van de onderhandelingstaak en 

dee beslisregel die wordt gebruikt. Theoretische benaderingen van besluitvorming 

inn mixed-motive situaties benadrukken het belang van interactie-effecten tussen 

structurele,, procedurele en motivationele variabelen (zie o.a. Hinsz, Tindale & 

Vollrath,, 1997; Kelley & Thibaut, 1978; Pruitt & Kimmel, 1977; Rusbuit & Van 

Lange,, 1996). Voorgaand onderzoek naar groepsonderhandelingen heeft echter 

voorall  aandacht besteed aan hoofdeffecten, waardoor mogelijke interacties buiten 

beschouwingg zijn gebleven. Daarom werd in dit proefschrift wel aandacht 

besteedd aan deze mogelijke interacties. 

Hett derde doel van dit proefschrift was om te onderzoeken hoe de sociale 

motivatiee die onderhandelaars hebben tijdens een groepsonderhandeling hun 

functionerenn en prestaties op groepstaken na de onderhandeling beïnvloedt. 

Hoewell  de meeste onderhandelingen niet plaatsvinden in een sociaal vacuüm, 

maarr juist in een situatie waar de onderhandelaars na afloop van de 
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onderhandelingg nog taken met elkaar moeten uitvoeren, heeft voorgaand 

onderzoekk nauwelijks aandacht besteed aan deze "nasleep" van 

groepsonderhandelingen.. In slechts één eerdere experimentele studie werden de 

effectenn van onderhandelingen op verdere cognities en motivaties van 

onderhandelaarss onderzocht (O'Connor & Arnold, 2001). Daarom werd in dit 

proefschriftt onderzocht hoe de sociale motivatie van groepsleden tijdens een 

onderhandelingg hun prestaties op een taak die na de onderhandeling plaatsvindt, 

beïnvloedt.. Bovendien werd onderzocht hoe die sociale motivatie interacteert met 

hett type taak dat groepen na de onderhandeling moeten uitvoeren. 

Inn Hoofdstuk 3, 4 en 5 werden experimentele onderzoeken gerapporteerd 

diee zich richtten op de bovenstaande drie doelen. In deze onderzoeken voerden 

driepersoonss groepen, bestaande uit studenten, een onderhandelingstaak uit die 

gebaseerdd was op eerder onderzoek (zie Mannix, Thompson, & Bazerman, 1989; 

Thompson,, Mannix, & Bazerman, 1988; Weingart et al., 1993). Proefpersonen 

namenn de rollen van een afgevaardigde van een bakkerij, een afgevaardigde van 

eenn bloemenwinkel en een afgevaardigde van een groentewinkel op zich en 

onderhandeldenn over een nieuw te openen gezamenlijk winkelpand. Er werd 

onderhandeldd over drie onderwerpen, namelijk: het ontwerp van het 

winkelpand,, de temperatuur en de verdeling van de huurkosten. 

Dee onderhandelingstaak had integratief potentieel, omdat de drie 

onderwerpenn niet even belangrijk waren voor de drie onderhandelaars, dat wil 

zeggenn dat de winst voor de eigen winkel, in het onderzoek gerepresenteerd door 

punten,, per onderhandelingsonderwerp verschilde voor de drie 

onderhandelaars.. Voor de afgevaardigde van de bakkerij waren er hogere 

uitkomstenn te verkrijgen wanneer hij zijn zin kon doordrukken wat betreft het 

ontwerpp van het winkelpand, terwijl voor de afgevaardigde van de 

bloemenwinkell  en voor de afgevaardigde van de groentewinkel respectievelijk de 

temperatuurr en de verdeling van de huurkosten het belangrijkst waren. 

Aangezienn proefpersonen eikaars puntenschema's niet te zien kregen, konden zij 

alleenn een integratieve overeenkomst bereiken door informatie uit te wisselen 

overr belangen. 

Inn Hoofdstuk 3 werden de effecten van sociale motivatie in 

groepsonderhandelingenn onderzocht door driepersoons groepen de hierboven 
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beschrevenn onderhandelingstaak te laten uitvoeren en groepsleden in de 

prosocialee motivatie-conditie mee te delen dat het belangrijk was dat het 

winkelpandd als geheel een hoge winst zou behalen, terwijl aan groepsleden in de 

egoïstischee motivatie-conditie werd meegedeeld dat het belangrijk was dat hun 

eigenn winkel een hoge winst zou behalen. Hieraan werd ook een beloning 

gekoppeld,, door groepsleden in de prosociale motivatie-conditie mee te delen dat 

dee drie leden van de hoogst scorende groep een geldbonus zouden krijgen, 

terwijll  aan groepsleden in de egoïstische motivatie-conditie werd meegedeeld dat 

dee drie hoogst scorende individuen een geldbonus zouden krijgen (vgl: De Dreu, 

Giebels,, & Van de Vliert, 1998; Giebels, De Dreu, & Van de Vliert, 2000; Weingart, 

Hyder,, & Prietula, 1996; Schulz & Pruitt, 1978). 

Uitt de resultaten bleek dat prosociaal gemotiveerde groepen hogere 

gezamenlijkee uitkomsten behaalden dan egoïstisch gemotiveerde groepen. Ook 

bleekk dat de leden van prosociaal gemotiveerde groepen elkaar meer 

vertrouwdenn en meer integratief en minder distributief gedrag vertoonden dan 

dee leden van egoïstisch gemotiveerde groepen. De relatie tussen sociale motivatie 

enn gezamenlijke onderhandelingsuitkomsten bleek bovendien gemedieerd te 

wordenn door onderling vertrouwen, integratief en distributief gedrag. 

Dezee resultaten laten zien dat een prosociale motivatie dezelfde positieve 

effectenn lijk t te hebben in groepsonderhandelingen als in dyadische 

onderhandelingenn en repliceren daarmee de bevindingen van Weingart e. a. 

(1993).. Bovendien geven de resultaten inzicht in de manier waarop een prosociale 

motivatiee de onderhandelingsuitkomsten van groepen beïnvloedt; namelijk via 

onderlingg vertrouwen en onderhandelingsgedrag. 

Inn Hoofdstuk 4 werd voorspeld dat de effecten van sociale motivatie 

zoudenn kunnen interacteren met structurele en procedurele variabelen die een rol 

spelenn bij groepsonderhandelingen en die niet voorkomen in een dyadische 

context.. Proefpersonen voerden dezelfde onderhandelingstaak uit als in het 

hiervoorr beschreven experiment, maar behalve sociale motivatie werden nu ook 

dee structuur van de onderhandelingstaak en de beslisregel gemanipuleerd. 

Dee resultaten ondersteunden de voorspelling dat wanneer de 

onderhandelingsstructuurr asymmetrisch is (dat wil zeggen dat er sprake is van 

eenn meerderheid van groepsleden met dezelfde voorkeuren tegenover een 
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minderheidd met tegenovergestelde voorkeuren), groepen meer distributief en 

minderr integratief gedrag vertonen en lagere uitkomsten behalen dan wanneer de 

onderhandelingstaakk symmetrisch is, maar vooral wanneer groepsleden 

egoïstischh in plaats van prosociaal gemotiveerd zijn en de unanimiteitsregel in 

plaatss van de meerderheidsregel van toepassing is. 

Bovendienn bleek dat de bovenstaande combinatie van factoren leidde tot 

eenn minder positief groepsklimaat. Deze resultaten tonen het belang aan van 

onderzoekk naar de interactieve effecten van structurele, procedurele en 

motivationelee variabelen op groepsonderhandelingsprocessen en uitkomsten. 

Bovendienn laten ze zien dat structurele, procedurele en motivationele variabelen 

behalvee de onderhandelingsuitkomsten ook het groepsklimaat beïnvloeden. 

Inn Hoofdstuk 5 werden twee experimenten gerapporteerd waarin de 

effectenn van sociale motivatie tijdens onderhandelingen op het 

groepsfunctionerenn en de groepsprestaties op een op de onderhandeling 

volgendee taak werden onderzocht. In het eerste experiment dat in Hoofdstuk 5 

werdd besproken voerden driepersoons groepen weer de in het bovenstaande 

besprokenn onderhandelingstaak uit, waarbij wederom sociale motivatie werd 

gemanipuleerdd op de reeds beschreven manier. Na deze taak voerden zij een 

voorr dit experiment ontworpen reclametaak uit, waarbij groepsleden 

reclameslagzinnenn moesten bedenken voor hun winkelpand. Verwacht werd dat 

groepenn die tijdens de onderhandeling prosociaal gemotiveerd waren, beter 

zoudenn presteren op de reclametaak dan groepen die tijdens de onderhandeling 

egoïstischh gemotiveerd waren. 

Uitt de resultaten van het eerste experiment bleek dat groepen die tijdens 

dee onderhandeling prosociaal gemotiveerd waren, beter presteerden op de 

convergentee aspecten van de reclametaak (dat wil zeggen: zij bedachten meer 

bruikbaree slagzinnen) dan groepen die tijdens de onderhandeling egoïstisch 

gemotiveerdd waren, maar dat zij juist slechter presteerden op de divergente 

aspectenn van die taak (dat wil zeggen: zij bedachten minder originele slagzinnen). 

Omm deze onverwachte bevindingen nader te onderzoeken werd in het 

tweedee experiment dat in Hoofdstuk 5 werd besproken, behalve sociale motivatie 

tijdenss de onderhandeling, ook het soort taak dat de groepen na de 

onderhandelingg moesten doen, gemanipuleerd. Groepen moesten na de 



144 4 Samenvatting Samenvatting 

onderhandelingstaakk ofwel een creatieve taak uitvoeren, waarbij met name 

divergentiee belangrijk is, ofwel een planningstaak, waarbij vooral convergentie 

belangrijkk is (McGrath, 1984). Het bleek dat groepen die tijdens de 

onderhandelingg prosociaal gemotiveerd waren op de planningstaak beter 

presteerdenn dan groepen die tijdens de onderhandeling egoïstisch gemotiveerd 

waren,, terwijl groepen die tijdens de onderhandeling egoïstisch gemotiveerd 

warenn beter presteerden op de creatieve taak dan groepen die tijdens de 

onderhandelingg prosociaal gemotiveerd waren. 

Bovendienn vertoonden groepen die tijdens de onderhandeling egoïstisch 

gemotiveerdd waren meer toewijding aan de taak, minder afkrakend gedrag en 

minderr (afleidende) sociale activiteit wanneer zij een creatieve in plaats van een 

planningstaakk moesten uitvoeren, terwijl groepen die tijdens de onderhandeling 

prosociaall  gemotiveerd waren juist minder toewijding aan de taak, meer 

afkrakendd gedrag en meer afleidende sociale activiteit vertoonden wanneer zij 

eenn creatieve in plaats van een planningstaak moesten uitvoeren. 

Uitt het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat sociale motivatie de 

processenn die een rol spelen bij, en de uitkomsten van, groepsonderhandelingen 

inn belangrijke mate beïnvloedt. Bovendien is duidelijk geworden dat variabelen 

diee uniek zijn voor groepsonderhandelingen, zoals de symmetrische of 

asymmetrischee structuur van de onderhandelingstaak en de beslisregel die 

gebruiktt wordt, kunnen interacteren met sociale motivatie om zo de 

onderhandelingsuitkomstenn en het groepsklimaat te beïnvloeden. 

Tenslottee is gebleken dat ook de "nasleep" van groepsonderhandelingen 

beïnvloedd wordt door de sociale motivatie die groepsleden tijdens de 

onderhandelingg hadden, en dat of prosociaal gemotiveerd zijn tijdens de 

onderhandelingg een gunstig dan wel ongunstig effect heeft op de 

daaropvolgendee prestaties afhangt van de taak die een groep moet uitvoeren. 

Dezee resultaten dragen bij aan onze kennis over groeps-

onderhandelingen,, maar roepen ook nieuwe vragen op. Wat betreft de vraag 

"Moetenn groepsleden prosociaal of egoïstisch gemotiveerd zijn als ze 

onderhandelen?""  lijk t het antwoord dat kan worden opgemaakt uit dit 

proefschriftt te zijn dat "het ervan af hangt." Het hangt af van wat men wil 

bereikenn tijdens de onderhandeling, van wat men wil bereiken tijdens 
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daaropvolgendee taken, en van wat die volgende taken zijn. Een prosociale 

motivatiee heeft positieve aspecten wanneer de onderhandelingstaak 

asymmetrischh is, de unanimiteitsregel van toepassing is, en de op de 

onderhandelingg volgende taken convergente activiteit vereisen. Daarentegen zou 

menn de egoïstische motivatie kunnen stimuleren wanneer de meerderheidsregel 

vann toepassing is in een onderhandeling, en men na de onderhandeling taken 

moett gaan uitvoeren die creatief denken en divergente activiteit vereisen. Onder 

dezee omstandigheden zou een beetje egoïsme een team wel eens tot grote 

hoogtenn kunnen brengen.... 




