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Stellingen n 

behorendd bij het proefschrift 

Smalll  Group Negotiation and Team Performance 

vann Bianca Beersma 

1.. Onderhandelingen verlopen over het algemeen beter wanneer de onderhandelaars 

beseffenn dat het om de knikkers gaat in plaats van om het spel. 

2.. Het overgrote deel van de huidige kennis over groepsonderhandelingen is 

gebaseerdd op de door onderzoekers gemakshalve aangenomen veronderstelling dat 

dezee onderhandelingen een symmetrische structuur hebben. De bestudering van de 

dagelijksee praktijk maakt echter duidelijk dat er in groepsonderhandelingen vaak 

sprakee is van een dominante coalitie, hetgeen het onderhandelingsproces in sterke 

matee beïnvloedt (dit proefschrift, hoofdstuk 4). 

3.. Omdat onderhandelingen naast economische ook sociale uitkomsten kennen moet 

hett belang van het hebben en behouden van een goede reputatie bij 

onderhandelingenn niet worden onderschat. 

4.. Hoewel bij het nemen van beslissingen in groepen vaak gedacht wordt dat de 

unanimiteitsregell  tot optimale besluitvorming leidt, zou wanneer de groepsleden 

egoïstischh gemotiveerd zijn en de situatie asymmetrisch is, beter de voorkeur aan de 

meerderheidsregell  gegeven kunnen worden (dit proefschrift, hoofdstuk 4). 



5.. Een conflict over schaarse goederen wordt door egoïstisch gemotiveerde 

onderhandelaarss benaderd als een belangenconflict, prosociaal gemotiveerde 

onderhandelaarss zullen het echter veel meer benaderen als een meningsverschil. 

6.. Hoewel roddelen vaak een negatieve connotatie heeft, kan het ook gezien worden 

alss functioneel gedrag dat een sociaal systeem reguleert doordat het bijdraagt aan de 

constructiee van reputaties van degenen die functioneren binnen dit sociale systeem. 

7.. Aangezien het a-socialer is om een eenling buiten te sluiten dan om een kleine 

groepp buiten te sluiten, is een vrouw in een door mannen gedomineerde omgeving 

beterr af in haar eentje dan samen met een andere vrouw. 

8.. Onderzoek naar creativiteit van ideeën heeft zich in het verleden aanzienlijk 

beperktt door de nadruk te leggen op de originaliteit van die ideeën en de 

bruikbaarheidd ervan te verwaarlozen. 

9.. Hoewel een prosociale motivatie de prestaties op de convergente aspecten van 

groepstakenn ten goede komt, is een egoïstische motivatie effectiever om de prestaties 

opp divergente aspecten van groepstaken te verbeteren (dit proefschrift, hoofdstuk 5). 

10.. De eenvoudigste manier om de indruk te wekken dat men prosociaal is, is door 

hett daadwerkelijk te zijn. 


